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RESUMO  

 

Nos últimos anos, as avaliações externas têm medido o desempenho de alunos 

do ensino fundamental e médio, principalmente em leitura e resolução de 

problemas, sendo utilizadas como parâmetro de análise da qualidade das 

escolas e do trabalho dos professores, aspecto criticado por autores que 

estudam o fenômeno. Tal crítica denuncia que embora as informações 

produzidas sejam importantes para a análise da escola estipulando, inclusive, 

metas para as instituições, não dão conta da amplitude do trabalho, não sendo 

possível tomar somente os resultados dessas avaliações como medida de 

qualidade. Tomando essa problemática e compreendendo a importância de 

conhecermos os limites e possibilidades dos resultados dessas avaliações 

como retrato da qualidade produzida pelas escolas, o presente estudo analisa 

como professores do ensino fundamental da rede municipal da cidade de 

Pouso Alegre têm interpretado os resultados recebidos relativamente ao 

trabalho desenvolvido. Metodologicamente, utilizamos a técnica de grupo focal, 

envolvendo os professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

das escolas pesquisadas e analisamos os dados coletados inspirados pela 

análise de conteúdo. Verificamos alguns temas recorrentemente citados, os 

quais agrupamos em quatro temáticas: 1) “Potencialidade da avaliação externa 

como retrato da escola”; 2) “Fatores que interferem nos resultados”; 3) “Ações 

da escola em relação às avaliações externas” e 2) “Críticas à forma de 

implementação da avaliação externa”. Como resultado, percebemos que essas 

avaliações externas afetam o cotidiano da escola, alterando o planejamento 

pedagógico, “estreitando o currículo” e colocando como meta aspectos nem 

sempre essenciais na visão dos professores. Os índices acabam favorecendo o 

“ranqueamento” das escolas e gerando pressão nos professores por melhores 

resultados, ao mesmo tempo oculta vários fatores internos e externos à escola. 

 

Palavras-Chave: Avaliação Externa. Escola Pública. Ideb. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, external evaluations have measured the performance of 

elementary and high school students, especially in reading and problem solving, 

it has been used as an analysis parameter of the quality of schools and the 

work of teachers, aspect criticized by various authors study the phenomenon. 

Such criticism betrays that although the information produced are important for 

the analysis of school stipulating, including targets for the institutions, not 

realize the amount of work, not being able to take only the results of these 

assessments to judge quality. Taking this issue and understanding the 

importance of knowing the limits and possibilities of the results of these 

evaluations as picture quality produced by the schools, this study analyzes how 

elementary school teachers in the municipal city of Pouso Alegre have 

interpreted the results received in relation to work. Methodologically, we used 

the focus group technique, involving teachers in the early years of elementary 

school and end of the schools surveyed and analyzed the data collected 

inspired by the content analysis proposed by Bardin. We found some widely 

cited themes, which grouped into four themes: 1) "Potential of the external 

evaluation as a portrait of the school"; 2) "Factors that affect the results"; 3) 

"School Actions in relation to external evaluations" and 2) "Critical to the form of 

implementation of the external evaluation." As a result, we realized that these 

external evaluations affect the school routine, changing the educational 

planning, "narrowing the curriculum" and putting a target aspects not always 

essential in the view of teachers. The indexes end up favoring the "ranking" of 

schools and generating pressure on teachers for better results at the same time 

hides various internal and external factors to school. 

 

Keywords: External Evaluation. Public school. IDEB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1990 foi implantado no Brasil o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Sua institucionalização tem implicações nas políticas 

públicas de educação dos estados e municípios, envolvendo as instituições, o 

currículo, os profissionais e os estudantes. Evidencia uma importante mudança, 

na qual o Estado passa a ter o papel de avaliador, centralizando a 

determinação de padrões de qualidade mensurados ao final do processo, numa 

perspectiva de indução de mudanças nas redes e escolas sem 

acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem. Como afirma Sousa 

(2014, p. 411): 

É possível afirmar que embora se tenha a descentralização, a partir 
dos anos de 1980, como um dos pilares anunciados na legislação 
educacional e nas políticas governamentais, assiste-se, na prática, a 
um movimento de centralização que se concretiza, em sua face mais 
visível, por meio da avaliação. Alguns traços comuns em iniciativas 
de governos estaduais e municipais passam a ser identificados, 
expressando a assimilação da ideia de que determinados usos dos 
resultados das avaliações têm potencial de induzir mudanças 
qualitativas nas redes e escolas. 

 
A avaliação em larga escala assume maior importância nas políticas 

públicas federais e o debate educacional em torno da qualidade do ensino 

intensifica-se com foco na medição de resultados. Agências internacionais 

passam a estimular e influenciar de modo mais direto o delineamento das 

propostas de avaliação de sistemas, demostrando claro interesse sobre a 

eficácia dos investimentos na educação. Os resultados das avaliações externas 

passam a orientar várias ações e políticas educacionais e a indicar os limites 

do ensino ofertado. 

Com o alargamento das políticas de educação e a anunciada busca por 

medidas de qualidade educacional, em 2007 o governo federal criou o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), objetivando-o como indicador 

da qualidade educacional no país, o qual possibilitaria um monitoramento 

permanente do progresso dos sistemas em relação às metas e resultados 

fixados na educação brasileira.  

Coordenando fluxo e desempenho, o IDEB se consolidou no cenário 

nacional como a medida mais visível do processo de avaliação externa em 
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larga escala. Sendo o resultado mais amplamente divulgado para as escolas e 

sociedade, tal índice é comumente reconhecido como a “nota da escola”.  

Com forte pressão para obter bons resultados nas avaliações externas, 

a escola, muitas vezes, toma o resultado do IDEB como parâmetro único de 

planejamento de ação. Se por um lado este índice pode auxiliar a escola a 

entender sua realidade e agir nela, por outro acaba gerando a focalização em 

ações voltadas para sua melhoria, especialmente treino para o teste e 

manipulação dos índices de fluxo escolar.  

O risco é o de que ao se assumir o índice como retrato da escola, se cria 

um movimento de responsabilização destas instituições, desconsiderando 

fatores que influenciam o desempenho dos alunos e sobre os quais a escola 

pouco pode fazer, como é o caso da desigualdade econômica, cultural e social 

e a inadequação das condições objetivas de trabalho nos estabelecimentos 

escolares. Como indicam Almeida, Dalben e Freitas (2013, p. 1169): 

Em relação especificamente ao IDEB, nos chama a atenção a forma 
pela qual ele é apresentado (e divulgado) para a população, em que a 
escola aparece como única responsável pelo desempenho de seus 
alunos, sem qualquer vinculação à relação deste com seu entorno 
social, com a rede de ensino à qual pertence e com as políticas 
públicas às quais está, direta ou indiretamente, submetida, pois tal 
isolamento pode gerar a ideia de que a escola e seus profissionais 
são, sozinhos, responsáveis pelos resultados obtidos nas avaliações 
externas, induzindo de forma equivocada à ideia da perda da 
influência do entorno social e das políticas públicas sobre os 
resultados dessas avaliações, tendo como consequência a 
desresponsabilização, de forma branda, do sistema educativo e social 
mais amplo sobre tais resultados.  

 

Geralmente, os resultados da Prova Brasil1 e o Ideb são divulgados de 

forma a permitirem a elaboração de um ranking das “melhores” ou “piores” 

escolas e sistemas do país. Essa apropriação dos dados, desligada de outras 

análises, é equivocada, pois pode induzir as escolas e as redes à competição e 

não ao estudo cuidadoso da realidade educacional e seus desafios. Para 

Freitas (2007, p. 969), a avaliação em larga escala deveria ser destinada à 

avaliação das próprias políticas públicas e não das escolas, porque sua 

                                                             
1 “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”. (INEP-MEC, 
2011. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc).  

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc
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abrangência instrumental não permite a avaliação da escola de forma 

pertinente.  O autor destaca em sua argumentação, dentre outras, a questão da 

exclusão que, muitas vezes, é escondida pelos resultados:  

[...] deixada à lógica do mercado, o resultado esperado será a 
institucionalização de escola para ricos e escola para pobres (da 
mesma maneira que temos celulares para ricos e para pobres). As 
primeiras canalizarão os melhores desempenhos, as últimas ficarão 
com os piores desempenhos. As primeiras continuarão sendo as 
melhores, as últimas continuarão sendo as piores. Mas o sistema terá 
criado um corredor para atender as classes mais bem posicionadas 
socialmente, o que será, é claro, atribuído ao mérito pessoal dos 
alunos e aos profissionais da escola.   
 

De acordo com Sousa (2014), os resultados obtidos pelos alunos nas 

provas como a principal evidência da qualidade de uma dada rede de ensino 

ou instituição sem considerar os contextos de produção e reprodução dos 

saberes escolares, difunde uma noção restrita de qualidade. A autora alerta 

sobre a responsabilização de profissionais e da escola em relação aos 

resultados, gerando bonificação e, consequentemente, competição. 

Sob o argumento da transparência, vêm se inserindo nos programas 
e planos governamentais, mecanismos que visam dar ampla 
visibilidade aos resultados das avaliações e, em alguns casos, 
responsabilização de profissionais ou da escola por esses resultados, 
traduzida na implantação de incentivos simbólicos ou monetários, 
com vistas à indução de mudanças. A alocação de recursos 
diferenciados para as escolas, como meio de premiação por bons 
resultados, revela a crença de que a competição no interior das redes 
de ensino induz a melhores resultados. O mesmo pressuposto está 
presente em iniciativas de incentivos monetários aos profissionais das 
escolas (SOUSA, 2014, p. 412). 
 

Uma questão interessante para análise dessas avaliações é que nem 

sempre o professor utiliza os resultados para (re) pensar seu trabalho, como 

ressalta Fontanive (2013, p. 94): 

[...] mesmo depois de quase duas décadas de divulgação das escalas 
e, apesar da grande quantidade de material produzido, tanto pelos 
técnicos do INEP/MEC, secretarias de educação e equipes das 
Instituições responsáveis pelas avaliações nos diferentes níveis de 
abrangência, constata-se que os resultados das avaliações parecem 
não ter sido adequadamente incorporados à prática docente e 
capazes de promover a melhoria da aprendizagem dos alunos da 
Educação Básica, no Brasil.  
 

Segundo informação disponível em nota técnica do INEP (s/d), “[...] o 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador de 

qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados [...] com informações sobre rendimento escolar”, sendo um 
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termômetro da qualidade das redes de ensino e instituições avaliadas, o qual, 

por consequência, poderia ser tomado como reflexo da qualidade da escola 

que, ao se ver retratada nos índices poderia construir ações para melhoria do 

trabalho desenvolvido. 

 Para dialogarmos com essa proposição oficial, além do problema da 

definição do que seria a qualidade, poderíamos, também, destacar os limites e 

potencialidades desse índice que embora intente ser reflexo da qualidade, não 

possui em seu desenho instrumental condições efetivas para tal tendo em vista 

que a educação, como debatem Dalben; Almeida (2015) é multidimensional. 

Nesta perspectiva, quando se fala em “qualidade” é preciso perceber a 

visão de quem produz tal conceito, pois qualidade não é “algo dado”, não existe 

“em si”, remetendo à questão de valor de quem a produz. Para Duarte (2013), 

a qualidade da educação é multidimensional – assim como o fracasso escolar. 

Seria, então, possível nos determos apenas nos resultados dos sistemas de 

avaliação de larga escala para alcançarmos uma escola de qualidade? 

Tomando as palavras de Freitas (2014, p. 48), podemos dizer que “medir 

propicia um dado, mas medir não é avaliar. Avaliar é pensar sobre o dado com 

vistas ao futuro. Isso implica a existência de um processo interno de reflexão 

nas escolas [...]”. 

Na visão desses autores, a avalição deve buscar a transformação com 

vistas ao futuro, primando pela democratização da educação em suas 

dimensões de acesso, permanência e qualidade. Talvez, então, a mais 

importante questão seja como criar um envolvimento tal que impulsione os 

membros da instituição a se engajarem no processo de transformação, o que 

passa, necessariamente, pela interpretação dos resultados obtidos nos 

processos de avaliação. Para isso, nos parece essencial entender como a 

escola tem interpretado os resultados recebidos relativamente ao trabalho 

desenvolvido por ela. Ou seja, entender como as instituições têm se percebido 

nos resultados das avaliações externas, analisando o que eles indicam ou 

escondem em relação ao trabalho desenvolvido e reconhecido pela escola. 

As informações produzidas pelas avaliações em larga escala trazem 

dados que podem ajudar as escolas a replanejarem seu trabalho, sendo que, 

dependendo do uso que fizerem dos resultados das avaliações, elas podem 

utilizá-los para a melhoria da qualidade do ensino, redução das desigualdades 
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e democratização da gestão do ensino público. Porém, os resultados das 

avaliações em larga escala são um dos indicadores de avanços e deficiências 

das redes e escolas e trazem evidências da eficácia das próprias políticas 

implementadas, mas não são os únicos. Como destacam Almeida, Dalben e 

Freitas (2013, p.1162):  

[...] ao ser interpretado como reflexo do trabalho desenvolvido pelas 
escolas, o Ideb possui limitações postas pelo próprio delineamento 
que não o viabilizam como tal, podendo ser, por isso mesmo, apenas 
um dos indicadores da avaliação das escolas, mas de forma alguma 
o único.  

 
 Compreender, assim, como as escolas têm recebido seus resultados e 

se os mesmos são potentes para refletir o trabalho desenvolvido por elas nos 

ajuda a entender não apenas as potencialidades e limites dos resultados e 

especialmente do Ideb, como retrato da qualidade produzida nas escolas, 

como também quais aspectos consegue, ou não, captar, elucidando outros 

importantes elementos do cotidiano escolar. 

Dessa forma, a presente pesquisa buscou analisar como os professores 

têm percebido os resultados de suas escolas nas avaliações externas, 

especialmente focando nossa análise em sua percepção quanto à 

representatividade do Ideb como índice de qualidade, que composto por fluxo e 

desempenho é o principal retorno obtido pelas escolas a partir das avaliações 

externas. Buscamos, assim, compreender os limites e potencialidades desse 

índice como “retrato” da escola, tentando compreender a percepção dos 

professores sobre o que ele revela ou omite acerca do trabalho desenvolvido 

na escola.   

 

1.1. DECISÕES METODOLÓGICAS 

 

A questão do uso dos resultados das avaliações externas tem sido tema 

central de muitos estudos, uma vez que eles indicam avanços e deficiências 

das redes e escolas, como também sugerem políticas públicas para a 

educação. Entretanto, muitas questões do cotidiano escolar precisam ser 

analisadas para que possamos compreender melhor os entraves e desafios 

pelos quais passa a educação em nosso país. 

Ao desenvolvermos nosso trabalho, procuramos entender como os 

professores do Ensino Fundamental percebem o resultado das avaliações 
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externas, especialmente se na visão desses sujeitos tais resultados refletem o 

trabalho desenvolvido pela escola. Propusemo-nos a trabalhar de acordo com 

a metodologia qualitativa de pesquisa, pois segundo Creswell (2010, p.26): 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o 
significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 
social ou humano.  O processo de pesquisa envolve as questões e os 
procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no 
ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente 
construída a partir das particularidades para os temas gerais e as 
interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos 
dados.  

  

Para encontrarmos as respostas que nos propusemos a buscar faz-se 

necessário compreender a visão que os professores têm sobre os resultados 

das avaliações externas, considerando as dificuldades e os desafios que lhes 

são colocados pelo seu dia a dia, de forma a captarmos sua reflexão sobre a 

possibilidade dos resultados dessas avaliações refletirem seu trabalho. Nesse 

sentido, e como explica Martins (2004, p. 292), é tomando a potencialidade da 

pesquisa qualitativa na interpretação da realidade que optamos por esta 

metodologia para nos aproximarmos do fenômeno investigado. 

É preciso esclarecer, antes de mais nada, que as chamadas 
metodologias qualitativas privilegiam, de modo geral, a análise de 
micro processos, através de estudo das ações sociais individuais e 
grupais. Realizando um exame intensivo dos dados, tanto em 
amplitude quanto em profundidade, os métodos qualitativos tratam as 
unidades sociais investigadas como totalidades que desafiam o 
pesquisador. Neste caso, a preocupação básica do cientista social é 
a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma mais 
completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor 
apreendê-la e compreendê-la. Se há uma característica que constitui 
a marca dos métodos qualitativos ela é a flexibilidade, principalmente 
quanto às técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas mais 
adequadas à observação que está sendo feita. 

 

Para tanto, após a aproximação com nosso objeto de estudo, a partir da 

busca do referencial teórico que nos subsidiaria em nossa trajetória, optamos 

por investigar o fenômeno tomando como fonte de informação professores que 

atuam em escolas de Ensino Fundamental da rede municipal da cidade de 

Pouso Alegre - MG. 

Considerando a impossibilidade de contatarmos todos os professores de 

todas as escolas e considerando que um importante aspecto de análise é o 

resultado obtido nas avaliações externas, optamos por tomar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do ano de 2013, como parâmetro 
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de eleição das escolas participantes de nosso estudo. Utilizando como critério 

de escolha o desempenho no índice, decidimos ter em nossa amostra escolas 

diferentemente posicionadas em relação à média municipal do Ideb. Todavia, 

pela diferença entre os resultados dos anos iniciais e finais do EF nas escolas 

da rede, optamos por tomar como parâmetro de escolha o resultado obtido nos 

anos iniciais, ainda que também tenhamos coletado dados junto aos 

professores dos anos finais em todas as escolas. Ou seja, nossa amostra se 

delimitou por: uma escola acima da média do município nos anos iniciais 

(Escola Violeta), uma escola na média do município nos anos iniciais (Escola 

Orquídea) e uma escola abaixo da média do município nos anos iniciais 

(Escola Margarida). 

É interessante destacar que ao levantarmos os resultados do Ideb da 

rede municipal de Pouso Alegre – MG, a qual possui 15 escolas de Ensino 

Fundamental, observamos que a média da rede em 2013 foi de 6.1 para os 

anos iniciais e 5.1 para os anos finais. De acordo com o site do INEP, a meta 

fixada para esse mesmo ano era de 5.8 e 4.6, respectivamente, o que 

demonstra que o município superou a previsão de metas e o mesmo foi 

observado nas escolas pesquisadas, como destacado no quadro abaixo. 

 

Quadro I: Meta e índice atingido pelas escolas pesquisadas 

Escolas Pesquisadas Anos Iniciais (EF) Anos Finais (EF) Metas para 2013 

Escola Violeta 6.7 5.7 6.0 (AI) e 5.2 (AF)  

Escola Orquídea 6.2 5.5 6.1 (AI) e 5.2 (AF) 

Escola Margarida 5.5 4.5 4.3 (AI) e 3.7 (AF) 

Fonte: MEC-INEP – Organização nossa 

 

Importante dizer que mesmo as escolas que estão abaixo da média do 

município apresentam importante avanço em relação aos seus resultados 

anteriores, especialmente a Escola Margarida que, dentre as instituições 

pesquisadas, teve o maior avanço tanto nos anos iniciais, quanto finais, o que 

corrobora o indicado por Almeida (2014b) quando alerta para os equívocos de 

se analisar a escola apenas por seu resultado seccional. 

A partir das decisões tomadas e considerando como instrumento de 

coleta de dados o grupo focal, contatamos a secretaria de educação da rede 

municipal, a qual prontamente nos recebeu e após apresentação da pesquisa 

assinou conosco o termo de autorização para desenvolvimento da investigação 
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junto às escolas da rede. Mediante autorização e observando a distribuição das 

escolas em relação à média do município, contatamos as três instituições 

selecionadas as quais, gentilmente, aceitaram participar do presente estudo. 

A opção pelo Grupo Focal se deu por reconhecermos que essa técnica 

nos possibilitaria a observação do olhar partilhado dos professores sobre a 

realidade da instituição em que trabalham. Acreditamos que através da 

discussão em grupo temos acesso a uma rica análise da questão com pontos e 

contrapontos que podem, de pronto, ser confirmados ou refutados pelos 

integrantes do grupo. Já a opção pelos professores se deu por serem esses os 

profissionais que trabalham diretamente com os alunos. Ainda que a visão dos 

gestores fosse de grande importância, decidimos não formar grupos focais com 

gestores e professores para que a interação fluísse melhor, segundo indicação 

de Gatti (2005). Isso porque entendemos que a presença da equipe gestora 

escolar poderia provocar certo desconforto, já que o corpo docente poderia 

querer explicitar opiniões que não agradam, necessariamente, aos gestores, o 

que acarretaria importantes perdas em relação à coleta de dados almejada. 

Assim, optamos por garantir, ao máximo, que todos tivessem liberdade 

para expor suas ideias, pois de acordo com Gatti (2005), o grupo deve se sentir 

à vontade para se expor, devendo-se evitar membros que possam inibir a fala 

dos outros. 

Portanto, a escolha de Grupos Focais ancora-se em nosso objetivo de 

pesquisa, uma vez que essa técnica nos permitiu captar, nas interações 

grupais, as visões dos sujeitos, partilhadas ou não, ao discutirem o tópico 

sugerido pelo pesquisador ao iniciar a discussão. Além disso, essa técnica, 

segundo a literatura, ocupa uma posição intermediária entre a observação 

participante e as entrevistas em profundidade, ou seja, é um processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos 

humanos o qual permite o acesso à interação e discussão do grupo sobre 

determinado tema (GATTI, 2005). 

No desenvolvimento dos Grupos Focais pudemos perceber quais são os 

limites e potencialidades das avaliações externas como reflexo da escola, o 

que nos permitiu observar o que, para eles, os resultados revelam ou omitem 

acerca do trabalho desenvolvido.  Neste sentido e considerando a 
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potencialidade da análise dos dados, concordamos com Gatti (2005, p. 9) 

quando ela explicita que: 

A interação que se estabelece e as trocas efetivadas serão estudadas 
pelo pesquisador em função de seus objetivos. Há interesse não 
somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em 
como elas pensam e porque pensam o que pensam.  

 

Os Grupos Focais foram realizados na própria escola, o que facilitou a 

participação dos docentes. Como indica a literatura da área, fomos em dois 

pesquisadores, um coordenador do debate e outro observador. Reiteramos os 

participantes acerca de nosso objetivo de pesquisa e delimitações da dinâmica 

do grupo focal, assim como pedimos sua anuência por meio de Termo Livre e 

Esclarecido (ANEXO 1), onde consta não apenas os delineamentos da 

pesquisa, como a indicação do respeito ao anonimato das declarações. 

Pedimos, ainda, permissão para gravarmos a reunião a fim de facilitação do 

registro das falas de cada participante e fizemos anotações em caderno de 

campo sobre as observações e as falas de cada um. De acordo com a 

indicação da literatura (GATTI, 2005), o coordenador do grupo se apoiou em 

um roteiro (ANEXO 2) para mobilizar as discussões a partir da temática 

pertinente ao estudo. Em média, tivemos a participação de 10 professores em 

cada grupo realizado, sendo dois grupos por escola pesquisada: um com 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e outro com professores 

dos anos finais.  

No início da dinâmica, cada um recebeu um número aleatório que o 

identificou durante a conversa, preservando assim sua identidade e todos 

expuseram suas opiniões e vivências, com algumas raras exceções.  

O tempo de duração foi de, aproximadamente, uma hora para cada 

grupo e as questões que nortearam as discussões foram as seguintes:  

 

1. De quais avaliações externas a escola participa?  
1.1. Como se dá essa participação?  

 
2. Em relação ao resultado do Ideb da escola, vocês acham que 

ele reflete o trabalho desenvolvido na escola?  
2.1. O que revela? 
2.2. O que ele não revela?  
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Antes de finalizarmos os grupos, pedimos que cada participante 

respondesse a um pequeno questionário contextual2 que nos ajuda a 

caracterizar os participantes dos grupos. 

O primeiro Grupo Focal foi realizado na escola com resultado acima da 

média do município, identificada como “Escola Violeta”, com os professores 

dos anos iniciais. Percebemos que se trata de uma escola bem organizada e 

orgulhosa de seus resultados. Está localizada em bairro de classe média da 

cidade. Através do questionário do Anexo 2 (parte II), pudemos identificar que a 

maioria dos professores tem idade acima de 40 anos e trabalha na escola há 

mais de dez anos.  

Já o segundo Grupo Focal, foi realizado na escola com desempenho 

abaixo da média e denominada como “Escola Margarida”, na qual, também, a 

maioria dos professores possui mais de 40 anos de idade, mas somente dois 

têm mais de dez anos de tempo de serviço na escola. A escola atende alunos 

no período integral e está localizada em um bairro pobre da cidade. 

Com a experiência do primeiro Grupo Focal percebemos que seria bom 

fazermos uma dinâmica para uma melhor desinibição dos participantes. Então, 

neste segundo pedimos que cada um pudesse escrever, com apenas uma 

palavra, o que entendiam por “Avaliação”. Consequentemente, cada um pôde 

falar um pouco aquilo que pensava a respeito do assunto, o que favoreceu a 

interação do grupo. E, pelo resultado positivo da experiência, nos demais 

grupos focais também aplicamos essa técnica no início.  

A terceira escola, com resultado na média do município e nomeada 

como “Escola Orquídea”, tem localização na zona rural e a maioria dos 

professores tem mais de 40 anos de idade e já trabalha na escola há mais de 

dez anos.  

Quando terminamos a coleta de dados com os professores do Ensino 

Fundamental – anos iniciais, retornamos às escolas para a pesquisa com os 

professores dos anos finais. Encontramos uma realidade diferente, pois a 

questão dos horários diversificados que vários profissionais têm, por conta de 

trabalharem em mais de uma instituição, dificultou que agendássemos os 

grupos, além de não termos observado boa acolhida ao Grupo Focal. 

                                                             
2
 No referido questionário coletamos informações sobre os respondentes (ano em que leciona; idade; 

tempo de exercício do magistério; tempo de exercício na escola pesquisada e formação). 
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Novamente, iniciamos com a “Escola Violeta”, em seguida realizamos o 

Grupo Focal na “Escola Margarida” e finalizamos na “Escola Orquídea”. Em 

todas as escolas a maioria dos professores trabalha em outras instituições e há 

variação no quesito idade e tempo de exercício do magistério sendo um grupo 

diversificado em todas as instituições.  

Em relação ao anonimato anteriormente destacado, todos os 

participantes da pesquisa tiveram suas identidades preservadas, de acordo 

com a Resolução 466/12, sendo denominados pelo código P, seguido por um 

número aleatório atribuído durante a participação no Grupo Focal, com as 

iniciais AI para anos iniciais e AF para anos finais e a escola à qual pertence. 

Exemplo: P4AI – Escola Orquídea ou P4AF – Escola Orquídea.  

Foi, sem dúvida, uma grande experiência poder conhecer diferentes 

espaços educacionais. Cada professor que conhecemos trouxe um pouco da 

luta de tantos profissionais que, em seu dia a dia fazem a educação escolar. 

Quantas questões vieram à tona, problemas, anseios por mudanças, sonhos, 

lutas... Em cada escola uma realidade e um desafio... 

Para análise dos dados, procedemos à transcrição das falas dos grupos 

focais e iniciamos o processo de análise de conteúdo, inspirada no trabalho de 

Laurence Bardin (2011).  Nesta análise, o objetivo é compreender o que foi 

coletado e ampliar a compreensão de contextos para além do que se pode 

verificar nas aparências do que foi dito. De acordo com a própria autora, “a 

análise é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (Bardin, 2011, p. 15).  

Silva e Fossá (2013, p.2) definem a análise de conteúdo como técnica 

de análise das comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou 

observado pelo pesquisador. Na análise do material, busca-se classificá-lo em 

temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por trás dos 

discursos. 

A análise é um processo de elaboração, de procura de caminhos, em 

meio ao volume das informações levantadas (Gatti, 2005, p. 44). Por isso, 

nosso primeiro passo foi organizar o material colhido, de forma a se obter um 

corpus detalhado e confiável do processo vivenciado por cada grupo. A partir 

dele, procedemos a uma leitura flutuante, em que destacamos os temas 
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tratados nos grupos, procurando os conteúdos abordados pelos sujeitos e, em 

seguida, procuramos agrupar tais temas em temáticas que nos permitissem 

uma primeira aproximação mais sistematizada dos dados coletados. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TEXTO: A DELIMITAÇÃO FORMAL DA 

ESCRITA 

 

Para apresentação do caminho percorrido, optamos por expor nosso 

percurso e achados em três partes: 

Na primeira, “As Avaliações Externas como Espelho da Qualidade 

Construída nas Escolas: Pontos e Contrapontos” apresentamos reflexões 

teóricas que consideramos importantes para a produção de nossas análises, 

perpassando o debate sobre as avaliações externas no Brasil, trazendo para a 

discussão o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb e sua 

pretensão de retratar a qualidade produzida na escola. 

Na segunda parte, “Potencialidade dos resultados das avaliações 

externas como reflexo do trabalho desenvolvido nas escolas: o que dizem os 

professores?” descrevemos e analisamos as temáticas construídas a partir dos 

dados coletados, sendo elas: Potencialidade da avaliação externa como retrato 

da escola, Fatores que interferem nos resultados, Ações da escola em relação 

às avaliações externas e Críticas à forma de implementação da avaliação 

externa. 

Na última parte, apresentamos nossas considerações finais, retomando 

os principais pontos da pesquisa e destacando os achados que, em nosso 

entender, contribuem para o debate no campo. Longe de objetivar conclusões 

acerca do tema, procuramos retomar os dados da pesquisa delineando as 

incompletudes e potencialidades que poderão levar a novas caminhadas. 

Esperamos que nosso trabalho possa colaborar para a trajetória rumo a 

uma educação de maior qualidade em que todos participem de maneira efetiva 

e democrática da construção de uma escola mais justa para todos que nela 

ingressam e permanecem. Como bem coloca Freire (2002) “não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”, por 

isso esperamos que esta pesquisa possa ser um pouco de nossa ação, 

colocada em palavras, para contribuir com a construção de uma escola melhor. 
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2. AS AVALIAÇÕES EXTERNAS COMO REFLEXO DA QUALIDADE 

CONSTRUÍDA NAS ESCOLAS: PONTOS E CONTRAPONTOS 

 

Nos anos 1970, a formação técnica de mão de obra passa a ser mais 

interessante que a formação mais ampla. Respondendo aos anseios da 

perspectiva do Capital Humano, o Estado é requerido como avaliador e não 

provedor, numa perspectiva de enxugamento do Estado. 

Sanfelice (2003) afirma que a ideia central é tornar o Estado 

“competente, eficaz, capaz de dar rumo à sociedade”. Ele esclarece, ainda, que 

um Estado enxuto e forte passou a se delinear por um conjunto de reformas 

lideradas pelo próprio Poder Executivo, com a participação de algumas 

instituições e sem mediações das associações e entidades: “[...] um Estado 

reformado, forte no âmbito interno e submisso no plano internacional” 

(SANFELICE, 2003, p. 1396). 

A partir dos anos 80, o Brasil passa a sofrer influência de um 
movimento internacional que procura redefinir as bases deste 
processo de exploração da classe trabalhadora. “As agências 
internacionais como o Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional, Organização 
Mundial do Comércio, UNESCO, CEPAL, etc., arquitetam em favor do 
capital, especialmente o monetário, endividando os Estados perante 
os grandes fundos de aplicação privados, fazendo-os prisioneiros da 
lógica do mercado [...] e ditam novos parâmetros para a formação do 
trabalhador através da educação, tendo em vista a universalização do 
capitalismo, do trabalho e da própria educação”. (SANFELICE, 2003, 
p. 1394). 

 

Juntamente com essas influências, a década de 1980 é marcada pelas 

manifestações de rua e movimentos populares decorrentes da luta contra o 

regime militar. A conquista de vários direitos sociais, inscritos posteriormente 

na Constituição de 1988, também fez parte desse cenário, especialmente do 

ponto de vista da luta pela redemocratização do ensino. Segundo Saviani 

(2013, p.402),  

Uma particularidade da década de 1980 foi precisamente a busca de 
teorias que não apenas se constituíssem como alternativas à 
pedagogia oficial, mas que a ela se contrapusessem. Eis o problema 
que emergiu naquele momento: a necessidade de se construírem 
pedagogias contra hegemônicas, isto é, que em lugar de servir aos 
interesses dominantes se articulassem com os interesses dominados.  
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Ainda de acordo com Saviani (2013), é no âmbito dos temas “Estado e 

Educação” e “Trabalho e Educação” que se encontram as análises 

explicitadoras da fase que caracteriza a década de 1990,  

Nesse novo contexto não se trata mais da iniciativa do Estado e das 
instâncias de planejamento visando a assegurar, nas escolas, a 
preparação da mão de obra para ocupar postos de trabalho definidos 
num mercado que se expandia em direção ao pleno emprego. Agora 
é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando 
a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de 
trabalho. E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já 
não é o acesso ao emprego, mas apenas a conquista do status de 
empregabilidade. A educação passa a ser entendida como um 
investimento em capital humano individual que habilita as pessoas 
para a competição pelos empregos disponíveis (SAVIANI, 2013, 
p.430). 

 
Novas tecnologias e formas de organização do trabalho geram ainda 

mais a competitividade internacional e acabam exigindo uma postura diferente 

do Estado e da escola. O trabalhador deve ser aquele capaz de conhecer as 

tecnologias, saber trabalhar em equipe, ter domínio de leitura e matemática, 

entre outras.  De acordo com estudo de Manuel Castells (1998, apud AFONSO; 

ANTUNES, 2001, p.4) podemos verificar uma diferença nas novas formas de 

organização do trabalho: 

Uma das características do capitalismo informacional é a “tendência 
para aumentar a desigualdade e a polarização sociais” uma vez que 
se estabelece uma nova diferenciação entre o “trabalho auto 
programável e altamente produtivo”, que supõe níveis mais elevados 
de educação e qualificação, e o “trabalho genérico” que, embora 
continue a existir e a ser necessário, se torna cada vez mais 
vulnerável, ou mesmo prescindível, porque, ao não exigir os mesmos 
níveis de educação e qualificação, permite mais facilmente dispensar 
(individualmente) os trabalhadores. 

 
A economia globalizada, assentada no conhecimento e nas tecnologias 

de informação leva os indivíduos a perceberem a dimensão das 

transformações em curso e suas consequências. Os trabalhadores, através da 

educação e formação, passam a incorporar as disposições e competências 

necessárias para redimensionar as estruturas do sistema econômico 

capitalista: a competitividade, decorrente da flexibilidade, e a produtividade, 

baseada na inovação. Essas habilidades podem ser desenvolvidas na escola e, 

por isso, uma determinada qualidade passa a interessar mais.    

A educação é vista como produto do mercado capaz de produzir, em 

curto prazo, mão-de-obra qualificada, garantindo o crescimento e 
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desenvolvimento da sociedade, proporcionando ascensão econômica. É a 

política educacional baseada na Teoria do Capital Humano. 

Como bem esclarece Saviani (2008, p. 296), na educação, a teoria do 

capital humano refere-se à formação do homem certo no lugar certo. Em outras 

palavras, caberia à escola a 

[...] formação de recursos humanos para o desenvolvimento 
econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalista; na função de 
sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho atribuída ao 
primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de formar, 
mediante habilitações profissionais, a mão-de-obra técnica requerida 
pelo mercado de trabalho; na diversificação do ensino superior, 
introduzindo-se cursos de curta duração, voltados para o atendimento 
da demanda de profissionais qualificados; no destaque conferido à 
utilização dos meios de comunicação de massa e novas tecnologias 
como recursos pedagógicos; na valorização do planejamento como 
caminho para racionalização dos investimentos e aumento de sua 
produtividade; na proposta de criação de um amplo programa de 
alfabetização centrado nas ações das comunidades locais. 
 

A criação dos sistemas de avaliações externas, neste contexto, está 

inserida no âmbito mais amplo, de mudança no papel do Estado e reformas na 

educação. Com a teoria do Capital Humano toma-se a educação como 

importante forma de melhoria da produtividade, tanto do ponto de vista do 

trabalhador, associando o alcance de melhor remuneração àquele mais 

escolarizado e de sua possibilidade de manter-se atualizado, quanto do ponto 

de vista do empregador, que ao ter um empregado mais qualificado aumentará 

sua produção e, em decorrência disso, melhorará seu lucro. 

Segundo, Afonso e Antunes (2001, p.4): 

[...] a educação e a formação são evocadas como soluções 
fundamentais para, por um lado, preparar uma mão-de-obra 
qualificada que atenda às exigências da competitividade econômica e 
às mutações no sistema ocupacional e, por outro, para preparar 
indivíduos que a partir de uma escolaridade básica bem-sucedida, 
sejam capazes de continuar a aprender e a incorporar novos 
conhecimentos que os mantenham menos vulneráveis aos processos 
de exclusão social. 

 

A avaliação passa a ser um importante elemento do sistema. Ela é 

engrenagem dos processos de regulação, dentro de uma administração 

gerencial e competitiva. Tal importância, na análise de Afonso (2014), gera 

nova organização em que podemos falar em um “Estado avaliador”, o qual 

busca controlar os recursos humanos e financeiros através dos resultados das 

avaliações externas. Nas palavras do autor:  
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A nível internacional, na viragem dos anos 1980, inicialmente pela 
mão de governos da chamada nova direita (que, por essa altura, 
chegaram ao poder em países centrais como os EUA e a Inglaterra), 
os exames nacionais regressaram em força, mas com uma 
particularidade inédita: pelo lado dos neoconservadores, foram 
usados como instrumentos de controle por parte do Estado, 
sobretudo em relação ao currículo e ao trabalho dos professores; pelo 
lado dos neoliberais, foram usados como condição necessária para 
induzir efeitos de mercado (ou seja, competição, comparação, 
liberdade de escolha, cheques-ensino...) nos sistemas educativos, 
nomeadamente através da publicitação dos resultados desses 
mesmos exames e da transformação dos pais e famílias em novos 
consumidores de bens educativos com vista a serem transformados 
em bens posicionais (AFONSO, 2014, p. 5). 

 
Evidencia-se, desta forma, uma educação baseada no que Saviani 

(2010) chama de neoprodutivismo3 e pedagogia da exclusão4. São ofertados 

vários cursos para que as pessoas se qualifiquem e atendam as demandas do 

mercado. Aquelas que não acompanham essas mudanças acabam ficando à 

margem da sociedade.  A educação é vista como solução para vários 

problemas sociais e econômicos do país.  

Nesta perspectiva, da educação anunciada como meio de solução, os 

anos 2000 se iniciam com o propósito de se atingir metas para uma educação 

de qualidade. De acordo como o Relatório Educação para Todos no Brasil 

2000-2015, publicado pelo Ministério da Educação, em Junho de 2014: 

No ano de 2000, reunidos em Dakar 164 países assumiram o 
compromisso de perseguir seis metas de Educação para Todos até 
2015. Tais metas são relacionadas ao cuidado e educação na 
primeira infância; educação primária universal; habilidades de jovens 
e adultos; alfabetização de adultos; paridade e igualdade de gênero; 
e qualidade da educação (Brasil. MEC, 2014, p. 4). 

 
O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído no governo de 

Fernando Henrique Cardoso pela Lei 10172 de 09 de janeiro de 2001 (Brasil. 

MEC, 2001), foi estruturado conforme o novo modelo de educação e indicou as 

reformas educacionais mantidas para o governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, o qual ainda que de forma menos intensiva, deu continuidade às 

políticas adotadas por seu antecessor.  

                                                             
3
 Concepção produtivista, cujo predomínio na educação brasileira se iniciou na década de 1960 com a 

adesão à Teoria do Capital Humano, mantém a hegemonia nos anos 90, assumindo a forma do 

neoprodutivismo (SAVIANI, 2013, p.430). 
4
 Trata-se de preparar o indivíduo, para mediante sucessivos cursos, dos mais diferentes tipos, se tornarem 

cada vez mais empregáveis, visando a escapar da condição de excluídos. E caso não consigam a 

Pedagogia da Exclusão lhes terá ensinado a introjetar a responsabilidade por esta condição. (Idem – 

mesmo autor-Id.:).  
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Lage e Souza (2010) afirmam que “a legislação educacional da década 

de 1990 foi arquitetada a serviço do projeto de reforma do Estado”. Dessa 

forma, seu objetivo era adequar o ensino brasileiro às transformações no 

mundo do trabalho, provocadas pela globalização econômica, pelas novas 

tecnologias e técnicas de gerenciamento da produção e seu legado 

permaneceu mesmo na mudança de governo. 

As reflexões desenvolvidas neste estudo permitem afirmar que, ao 
longo das duas últimas décadas, ocorreu a implementação de um 
conjunto de reformas que levaram a um redirecionamento das 
políticas pelo viés do neoliberalismo, provocando mudanças no papel 
social da educação e da escola, concebendo, ao final, a educação 
como uma mercadoria (LAGE e SOUZA, 2010, p. 63). 

 
Com as investidas iniciadas na década de 1990 e mantidas nas décadas 

seguintes, mesmo sob governos assumidos à esquerda, a educação assume 

um caminho diferente do idealizado pelos educadores da década de 1980, 

alterando a identidade de seus profissionais, especialmente dos professores. 

Organismos internacionais impõem ações para superar a crise de eficiência, 

eficácia e produtividade do sistema, “numa perspectiva de qualidade cuja lógica 

tem uma clara matriz empresarial, em contraposição à ideia de democratização 

da educação e do conhecimento como estratégia de construção e consolidação 

de uma esfera pública democrática” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 6).   

A educação é tratada numa perspectiva empresarial e como saída para 

a transformação produtiva com equidade e como fator de competitividade das 

nações e das empresas. Alimentada pela ideia de uma “certa” qualidade, 

ancorada no conceito de eficiência e produtividade, parte do projeto de 

reformas neoliberais iniciadas na década de 1990. Como afirma Azevedo 

(2007, p. 7):  

Os avanços dessas reformas tornaram-se mais visíveis com os 
ajustes no funcionamento da economia determinados pela 
necessidade de implantação das políticas macroeconômicas 
subordinadas ao império do mercado. Essas políticas foram 
ganhando terreno político e verticalizando-se aos demais setores das 
atividades públicas. Gradativamente as resistências foram 
quebrando-se, seus críticos foram perdendo espaço ou adaptaram-se 
às novas circunstâncias. 

 
Dessa forma, a transformação produtiva com equidade é bem 

conflitante, ainda que ligada ao respeito à “igualdade” de oportunidades, 

relacionado a certa visão de justiça, ela não pressupõe, necessariamente, a 

igualdade de resultados. Estudos de Lima e Rodriguez (2009) analisam o 
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conceito sob a ótica de vários autores e também na perspectiva dos 

organismos multilaterais nas sociedades capitalistas de modelo neoliberal, em 

especial o Banco Mundial, o qual apresenta a equidade na formulação das 

políticas educacionais como: 

Oferecer “oportunidades iguais às pessoas de baixa renda, 
aumentando sua contribuição econômica para a respectiva 
sociedade, reduzindo a própria pobreza” (Banco Mundial, 2006). Ou 
seja, o Banco não fomenta políticas que promovam a equidade no 
sentido de buscar igualdade social (tratar de forma desigual os 
desiguais). O Banco presta assessoria para que os governos 
trabalhem com a categoria de equidade no sentido de tratar de forma 
igual os desiguais, buscando diminuir as diferenças sociais e 
possibilitando aos pobres a melhoraria da sua condição financeira 
para ter acesso a bens e serviços nas sociedades capitalistas. Desta 
forma, realimentam o sistema e mantêm a (des) ordem estabelecida. 
(LIMA; RODRIGUEZ, 2009, p. 19).  

 

Coelho (2008, p. 231) alerta que “a educação pode estar sendo 

transformada em uma mera possibilidade de consumo individual, variando 

segundo o mérito e a capacidade dos consumidores, o que pode acabar por lhe 

negar a condição de direito social”. 

As propostas neoliberais do Banco Mundial e Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) continuaram ditando as 

metas e ações da reforma educacional no Brasil. Estimulando políticas 

educacionais baseadas em competição entre as escolas, justificadas pela 

busca da qualidade do ensino, elas acabam gerando ainda mais a exclusão, 

como destaca Sousa (2014, p. 413):  

A responsabilização das escolas e, particularmente de seus 
professores, pelos resultados da avaliação, associando-os ao 
recebimento – ou não – de incentivos está o suposto de que a 
avaliação gera competição e a competição gera qualidade. O 
problema a ser equacionado é bastante conhecido: “políticas 
educacionais formuladas e implementadas sob os auspícios da 
classificação e seleção incorporam, consequentemente, a exclusão, 
como inerente aos seus resultados, o que é incompatível com direito 
de todos à educação”. 

 
As avaliações externas, neste viés, trazem elementos comuns a 

propostas realizadas em outros países, expressando uma agenda mundial. 

Seus objetivos são uma determinada qualidade do ensino que visa o que se 

convencionou chamar de garantia ao básico, impondo novos modelos de 

gestão dos sistemas educacionais e um currículo feito para atender ao que é 

medido nos testes de desempenho dos alunos. Nesta proposta, e 
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internacionalmente pautado pelo Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA5, procura-se garantir que os estudantes tenham acesso ao 

básico estipulado pela matriz da avaliação externa. 

Freitas (2012a, p. 390) esclarece que a argumentação de que o básico é 

bom porque tem que vir em primeiro lugar é tautológica, ou seja, nos leva a 

acreditar que “o básico é bom porque é básico”. O efeito é que, a partir deste 

estereótipo, não pensamos mais. Com esta lógica de senso comum, são 

definidos os objetivos da “boa educação”. Mas o básico exclui o que não é 

considerado “básico”, é o que ele exclui sem dizer, pelo fato de ser “básico”. 

Este é o “estreitamento curricular” produzido pelos “standards” centrados em 

leitura e matemática. Eles deixam de fora a boa educação que sempre será 

mais do que o básico.  

Outra questão relevante também quando se pensa no que seria o básico 

e em como analisar os resultados das avaliações externas é que, ao fazer a 

medida e analisar os resultados, não se tem respeito pela diversidade regional 

e cultural, pelo contexto que cada escola se encontra. Como afirmam 

Bonamino e Sousa (2012, p. 375), 

Essa perspectiva mais universalista é reforçada pelo consenso que 
parece existir em escala mundial a respeito da pequena variabilidade 
das propostas curriculares, o que se reflete nos conteúdos das 
avaliações nacionais e na participação recente de 65 países no 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), a partir 
da ideia de que o currículo de cada país é comparável aos dos outros 
países envolvidos. 

 
Infelizmente, os sistemas de avalição vêm se desenvolvendo, 

mundialmente, sob forte influência da lógica empresarial, levando também à 

comparação entre países. Em entrevista à Revista Adusp, Freitas (2012b, p. 8) 

alerta sobre esses grupos empresariais que procuram constituir-se como 

“reformadores” da educação pública.  

Hoje uma dessas instâncias internacionais é a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e não é sem 
razão que se vê que quem agora controla a qualidade da educação 
no mundo é um organismo ligado aos empresários e não a órgãos 

                                                             

5
 O Pisa é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos de idade, em 

que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O programa é 

desenvolvido e coordenado pela OCDE, mas em cada país participante há uma coordenação nacional, 

nacionalmente a coordenação é do Inep. As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas 

do conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências. Para informações mais detalhadas, consultar < 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeide>. 
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tradicionalmente ligados à educação, como por exemplo, a UNESCO. 
Quem faz o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos 
Estudantes, é um organismo controlado pelos empresários, a OCDE, 
herdeira do Plano Marshall. Que é agora quem nos diz se um país 
tem qualidade de ensino ou não. 

 

O autor ainda diz que, quando analisamos o Plano Nacional da 

Educação - PNE (2011-2020) vemos que as metas educacionais do País foram 

ajustadas de acordo com as expectativas que o país tem em relação ao seu 

desempenho no PISA. E alerta: 

Ora, o que essas políticas estão querendo induzir no Brasil é que nós 
acreditemos que nota alta em teste é sinônimo de boa educação. E 
isso é uma falácia... Depende do que se entenda por educação, do 
que é medido e de como é medido. Portanto, não há essa relação 
unívoca entre nota alta e qualidade do ensino, especialmente se 
pensarmos que a nota é produto de testes em apenas duas 
disciplinas (português e matemática), quando muito incluiria ciências, 
e a educação não se reduz apenas a um processo cognitivo, centrado 
nestas três disciplinas (FREITAS, 2012b, p. 9). 

 

A avaliação que passou a ter centralidade nas políticas educacionais 

desde a década de 1990 se consolida cada vez mais como o horizonte a ser 

seguido. Coelho (2008) nos faz pensar sobre o papel que a avaliação vem 

desempenhando por mais de vinte anos. É preciso refletir sobre a relação entre 

a centralidade que a avaliação da educação básica tem recebido na política 

pública e as tendências na construção científica de seus processos e 

resultados bem como sobre suas implicações na gestão escolar e no trabalho 

dos profissionais da escola. 

E, por este viés, compreender o caminho da avaliação em larga escala 

no país permite não apenas compreender o que se coloca como objetivo para a 

educação nacional, como também, e especialmente por isso, desvela o que 

vem sendo priorizado sob o rótulo de qualidade educacional, a qual, 

certamente, não é a mesma para os diferentes atores envolvidos e 

interessados na questão. 

 

2.1. AS AVALIAÇÕES EXTERNAS NO BRASIL: APROXIMAÇÕES  

 

Bonamino e Sousa (2012) identificam três gerações de avaliação 

externas no Brasil, com consequências diferenciadas em cada uma delas. 

Segundo elas, na primeira geração a avaliação foi diagnóstica, foi construída 
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através da organização de uma sistemática de avaliação dos ensinos 

fundamental e médio em âmbito nacional. Essa sistemática é denominada pelo 

Ministério da Educação (MEC), a partir de 1991, como Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb). Procurava-se identificar a qualidade do 

ensino ofertado no país que se relacionava a uma “responsabilização branda” 

já que não havia consequências diretas para as escolas. Os resultados 

chegavam através da Internet, para consulta pública, ou utilizavam-se da mídia 

ou de outras formas de disseminação, sem que os resultados da avaliação 

fossem devolvidos diretamente para as escolas.    

Na segunda geração, dentro dos delineamentos propostos pela política, 

as avaliações eram divulgadas e os resultados deveriam ser apropriados pelos 

pais, o que, idealmente, acabava favorecendo uma mobilização das equipes 

escolares para a melhoria da educação. A partir de 2005 a Prova Brasil passou 

a integrar o sistema de avaliação, produzindo mais informações a respeito do 

ensino oferecido por município e escola, direcionando os recursos técnicos e 

financeiros e estabelecendo metas e ações pedagógicas e administrativas. A 

ideia central do sistema de metas foi obter um maior comprometimento das 

redes e escolas com o objetivo de melhorar os indicadores educacionais. 

Porém, a divulgação desses resultados pela mídia, por meio de rankings de 

escolas, com destaque para as melhores e piores notas, acabou favorecendo 

competição entre as escolas e redes. Em termos de responsabilização, essa 

geração, assim como a primeira, integra uma política de responsabilização 

branda, uma vez que se limita a traçar metas e a divulgar os resultados dos 

alunos por escola e rede de ensino, sem atrelar prêmios ou sanções a esses 

resultados.  

Na terceira geração, houve políticas de “responsabilização forte”, 

favorecendo a meritocracia em função de metas a serem alcançadas. 

Bonamino e Sousa (2012) indicam que vários sistemas estaduais e municipais 

de ensino básico que vinham desenvolvendo seus próprios sistemas de 

avaliação adotaram formas de responsabilização forte. É o caso do Estado de 

São Paulo e Pernambuco, os quais instituíram gratificações (remuneração) 

para incentivar o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Em São Paulo, por 

exemplo, em 2000, o governo estadual instituiu o Bônus por Mérito, cuja 

distribuição levou em conta os resultados da avaliação em larga escala. O 
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mesmo ocorreu em Pernambuco com a criação do Bônus de Desempenho 

Educacional (BDE) às escolas que cumprissem suas metas.  

O uso de resultados dessas avaliações de terceira geração para 

informar iniciativas de “responsabilização forte” pode envolver riscos para o 

currículo escolar. Um deles é a situação conhecida como ensinar para o teste, 

que ocorre quando os professores concentram seus esforços, 

preferencialmente, nos tópicos que são avaliados e desconsideram aspectos 

importantes do currículo, inclusive de caráter não cognitivo.  

Almeida e Betini (2015) alertam para outras consequências do uso das 

avaliações externas, especialmente quando envolvem alto impacto. Segundo 

os autores os efeitos e consequências acabam afetando a escola de maneira 

geral e toda comunidade, já que a educação tem seguido a lógica do mercado 

em que ensinar o básico é suficiente, contradizendo, dessa forma, a sua lógica 

de estar a serviço do social, do bem comum. As escolas acabam envolvidas 

numa disputa por melhores resultados, gerando bonificações e punições. Outro 

ponto relevante que os autores indicam é em relação à “indústria dos testes”, a 

qual nem sempre está comprometida com a melhoria da educação e, por isso e 

pela falibilidade do instrumento de coleta de dados e de sua análise, 

apresentam resultados passíveis de erros.  

Assim, em se tratando da construção de políticas públicas educacionais 

e cotidiano das instituições escolares, essas avaliações externas têm feito 

parte do dia a dia das escolas e vêm desempenhando papel central na indução 

de ações pelos sujeitos envolvidos.  

Especificamente em termos nacionais, a primeira inciativa do governo 

federal para a implementação da avaliação externa no Brasil foi a criação do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica-Saeb iniciado em 1995. Sistema 

configurado, inicialmente, no fim da década de 1980 só veio a se consolidar na 

segunda metade dos anos de 1990.  

Instituído pela Portaria n° 1.795, de 27 de dezembro de 1994, do 

Ministério da Educação, o Saeb é fortemente marcado pela avaliação da 

proficiência dos alunos e embora tenha sofrido mudanças ao longo dos anos, 

inicialmente constituiu-se como uma avaliação por amostragem das redes de 

ensino de cada unidade da Federação, tendo foco na gestão do sistema 

educacional e não nas instituições de ensino. 
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Todavia, é oportuno lembrar, como já indicamos ao discutir a proposição 

de Sousa e Bonamino (2012) acerca da terceira geração de avaliação externa, 

que paralelamente ao Saeb alguns estados e munícipios da federação criaram 

seus próprios sistemas de avaliação, como o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), o Sistema Mineiro de 

Avaliação da Educação Pública de Minas Gerais (SIMAVE), o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), o Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), o Programa Municipal de 

Avaliação do Sistema de Ensino (PROMASE) da cidade de Amparo-SP, dentre 

outros.  

Formado por um conjunto de avaliações externas, 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. De acordo com o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP-MEC, 2011), “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”. 

Inicialmente, o Saeb buscou somente colher informações sobre a 

educação nacional, com pouca interferência na vida das escolas e no currículo 

escolar, como observa Machado (2013, p. 45) em sua análise: 

O que podemos observar nessa etapa de implantação, a partir da 
descrição dos objetivos do Saeb, é que seus impactos visavam 
menos atingir a gestão das escolas e mais a aquisição de dados e 
informações sobre a educação nacional e a aferição do resultado do 
desempenho dos alunos e das escolas.  

 

Segundo informações oficiais disponíveis no site do INEP, em 1990 

ocorreu a primeira aplicação do Saeb 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. 

Já em 1995 o Saeb passou por algumas mudanças metodológicas a 

saber: 
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i) inclusão da rede particular de ensino na amostra; ii) adoção da 
Teoria de Resposta ao Item (TRI)

6
, que permite estimar as 

habilidades dos alunos independentemente do conjunto específico de 
itens respondidos; iii) opção de trabalhar com as séries conclusivas 
de cada ciclo escolar (4ª e 8ª série do ensino fundamental e inclusão 
da 3ª série do ensino médio); iv) priorização das áreas de 
conhecimento de língua portuguesa (foco em leitura) e matemática 
(foco em resolução de problemas); v) participação das 27 unidades 
federais; vi) adoção de questionários para os alunos sobre 
características socioculturais e hábitos de estudo (INEP-MEC, 2011).  

 

A partir da introdução dessas mudanças o Saeb tornou comparáveis os 

desempenhos dos alunos entre anos e séries. Seu novo formato mostrou-se 

adequado para diagnosticar e monitorar a evolução da educação básica, mas 

não permitia medir a evolução do desempenho individual de alunos ou escolas.  

Nos anos 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.  

A partir da edição de 2001, o Saeb passou a avaliar apenas as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática e tal formato se manteve nas edições de 

2003, 2005, 2007, 2009 e 2011.  

Em 2005 o Saeb foi reestruturado, passando a ser composto por duas 

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

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. O 

INEP/SAEB (2011) esclarece como se configurou tais avaliações:  

A Aneb continuou a ser amostral (atendendo aos critérios estatísticos 
de no mínimo 10 alunos 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) 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.  

 

Segundo informações oficiais, a Anresc (Prova Brasil) veio para atender 

a demanda dos gestores públicos, educadores, pesquisadores e da sociedade 

em geral por informações sobre o ensino oferecido em cada município e 

                                                             
6
 A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é um modelo matemático que permite estimar a capacidade dos 

indivíduos em determinada área ou disciplina a partir da premissa de que ela é unidimensional. Ela tem 

algumas vantagens sobre o enfoque clássico, pois permite pôr questões e alunos em uma mesma escala; 

fazer estimativas mais precisas das mudanças ao longo do tempo, mediante equiparação das pontuações; 

estimar uma medida da capacidade dos alunos que leva em conta a dificuldade das questões, isto é, as 

questões mais difíceis têm peso maior na determinação da pontuação individual. (BONAMINO e 

SOUZA, 2012, p. 376). 
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escola. Segundo seus idealizadores, seu objetivo 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. 

Por outro lado, em seu desenho, considera-se que essa avaliação pode 

funcionar como um elemento de pressão, para pais e responsáveis, por 

melhoria da qualidade da educação de seus filhos, uma vez que, a partir da 

divulgação dos resultados, eles poderiam cobrar providências para que a 

escola melhorasse. 

Em 2005, a Anresc (Prova Brasil) passou a abranger as turmas de 

escolas públicas com, no mínimo, 30 estudantes matriculados na última etapa 

dos anos iniciais (4ªsérie/5ºano) ou dos anos finais (8ª série/9ºano) do Ensino 

Fundamental7.  

Já em 2007 passaram a fazer parte da Anresc (Prova Brasil) as escolas 

públicas rurais que ofertam os anos iniciais (4ªsérie/5ºano) e que tinham o 

mínimo de 20 alunos matriculados.  Neste mesmo ano, a Prova Brasil passou a 

ser realizada em conjunto com a aplicação da Aneb – a aplicação amostral do 

Saeb – com a utilização dos mesmos instrumentos.  

Em 2009, os anos finais (8ªsérie/9ºano) do ensino fundamental de 

escolas públicas rurais passaram a ser avaliadas. Na edição seguinte, 2011, 

um total de 55.924 escolas públicas participou da parte censitária e 3.392 

escolas públicas e particulares participaram da parte amostral. 

Com a preocupação voltada também ao processo de alfabetização, a 

partir da divulgação da portaria n° 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.  

                                                             
7
  Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – altera a LDB e amplia o Ensino Fundamental para 

nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo 
de implantação, pelos sistemas, até 2010. 
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Fonte: MEC-INEP 

 

Outra inovação iniciada em 2013 foi a reinserção, em caráter 

experimental, da avaliação de Ciências, realizada com estudantes da 

8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e da 3ªsérie do Ensino Médio. 

Elucidativamente, copilamos no quadro abaixo as principais 

características e como são divulgados os resultados dessas avaliações que 

compõem o Saeb. 

 

Quadro I – Características gerais das avaliações que compõem o Saeb 

 ANEB ANRESC/PROVA 
BRASIL 

ANA 

 
 
 
 

Características 

- Avaliação por 
amostragem de larga 
escala, externa aos 
sistemas de ensino 
público e particular, de 
periodicidade bianual; 
 

- A avaliação é 
censitária: todos os 
estudantes das 
séries/anos avaliados, 
de todas as escolas 
públicas urbanas e 
rurais do Brasil com 
mais de 20 alunos 
matriculados na 
série/ano devem fazer a 
prova. 

- É censitária, 
portanto, será 
aplicada a todos os 
alunos matriculados 
no 3º ano do Ensino 
fundamental. No caso 
de escolas 
multisseriadas, será 
aplicada a uma 
amostra.  

 
 

Divulgação 
dos 

Resultados 

Oferece resultados de 
desempenho apenas 
para as unidades da 
federação, regiões e 
Brasil. 

Fornece as médias de 
desempenho para cada 
escola participante, 
cada um dos 
municípios, unidades da 
federação, regiões e 
Brasil.  

Através do Boletim 
Escolar e Painel 
Educacional para 
cada escola.  

Fonte: MEC-INEP – Organização nossa 

 

As avaliações externas foram se constituindo em nosso país como 

instrumento para se aferir a qualidade educacional e, consequentemente, 

passaram a interferir no cotidiano das escolas, gerando pressão por bons 

resultados.  
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As políticas de responsabilização pela qualidade do ensino ofertado 

acabaram favorecendo a “meritocracia” (BONAMINO e SOUSA, 2012), o que 

motivou muitos professores a “ensinarem para os testes”, desconsiderando 

outros aspectos importantes do currículo. Além disso, houve o fortalecimento 

da “indústria dos testes”, a qual nem sempre tem por objetivo a qualidade da 

educação. 

Infelizmente, a realidade analisada por diversos estudiosos da área tem 

explicitado que objetivo de avaliações externas promoverem políticas públicas 

educacionais visando a melhoria da qualidade do ensino não tem se 

concretizado pelos próprios contornos assumidos pela política de avaliação.  

 

2.2. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 

 

O governo federal, em 2007, lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), por meio do decreto n. 6.094, de 24 de Abril de 2007, pacote 

de medidas focado na melhoria da qualidade da educação brasileira, em todos 

os níveis, mas com ênfase maior na Educação Básica. 

Segundo dados oficiais, a compreensão era a de que a melhoria não se 

faz sem diagnóstico, o que gerou a necessidade de construir um índice capaz 

de retratar a situação das redes e escolas do país. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) surgiu, oficialmente, dessa 

expectativa de construção de um índice sintético capaz de analisar a situação 

da educação nacional. 

Criado e mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, o Ideb cruza dados de repetência e 

evasão com os resultados dos exames de desempenho constituintes do Saeb. 

Segundo o INEP (2011): 

O Ideb 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. 
(INEP, 2011). 

 



39 
 

O índice apresenta os resultados através de valores que vão de zero a 

dez, sintetizando as duas dimensões analisadas (fluxo e desempenho). Na 

visão de seus idealizadores: 

A combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas 
dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter 
resultados de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator fluxo 
será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, 
ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem 
qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a 
necessidade de melhoria do sistema. (INEP, 2011) 

 

Dentro da política proposta, o Ideb é um importante condutor de política 

pública, sendo ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do 

Plano Nacional de Educação (PNE), o qual estabeleceu a meta para o Ideb de 

2022 em 6.0. 

Entretanto, Almeida; Dalben e Freitas (2013, p. 1156) alertam que tais 

resultados não são únicos para se construir um retrato fiel da qualidade do 

ensino. 

A pretensão do Ideb de sumarizar a qualidade de ensino oferecida a 
partir desses fatores não parece viável, já que incapaz de refletir a 
realidade das instituições, não apenas pelo que o índice deixa de 
considerar, em especial, o nível socioeconômico (NSE) da população 
atendida, mas também pela forma como mede esses aspectos.  

 
Segundo os referidos autores, é arriscado qualificar uma instituição, sem 

considerar o seu contexto social, mesmo porque o conceito de qualidade é 

polissêmico. Para os organismos internacionais, a qualidade pressupõe saída 

para a própria conservação do bem-estar da economia, da vigência do sistema 

capitalista.  Para a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América 

Latina e Caribe (Cepal), qualidade significa possuir recursos tecnológicos. O 

Banco Mundial a define como eficiência e eficácia. Todavia, se analisarmos a 

concepção de qualidade educacional defendida por educadores profissionais, 

esta certamente conterá outras dimensões que não são totalmente captadas 

pelas medidas de fluxo e desempenho. 

Ainda que não devamos menosprezar o esforço construído para 

elaboração do índice, as avaliações externas produzem muitas informações 

sobre a realidade educacional, mas não podem omitir as condições 

contextuais, intra e extraescolares as quais impactam fortemente na produção 

dos resultados obtidos. Seguindo essa mesma lógica, Soares (2011, p.2) 
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demonstra que não é tão simples analisar ou tomar como referência esses 

resultados:  

[...] o Ideb tem alta correlação com o nível socioeconômico do 
alunado. Assim, ao atribuir a esse indicador o status de síntese da 
qualidade da educação, assume-se que a escola pode superar toda a 
exclusão promovida pela sociedade. Há uma farta literatura que 
mostra que isso é impossível. Todos os alunos têm direito de 
aprender, e os conhecimentos e habilidades especificados para 
educação básica devem ser os mesmos para todos. No entanto, obter 
este aprendizado em escolas que atendem alunos que trazem menos 
de suas famílias é muito mais difícil, fato que deve ser considerado 
quando se usa o indicador de aprendizagem para comparar escolas e 
identificar sucesso.  

 
Portanto, os resultados dessas avaliações externas devem ser 

analisados com muita cautela a fim de que não se cometa equívocos em 

relação à realidade da escola. Sousa (2011, p. 312) ainda questiona:  

Como a escola tem lidado, por um lado, com uma concepção de 
avaliação que visa ao acompanhamento e estímulo ao 
desenvolvimento dos alunos, tendo em conta as diferenças 
individuais e mesmo de origem de classe social e, por outro lado, com 
a avaliação externa que dá centralidade à mensuração de 
desempenho dos alunos em testes, definindo padrões a serem 
atendidos pelos alunos em determinada etapa de escolarização? 

 

De acordo com Oliveira e Araújo (2005), as políticas de avaliação 

mediante testes padronizados, apesar de indicarem competências e 

habilidades requeridas para um ensino de qualidade, não possuem efetividade, 

visto que pouca ou nenhuma medida política ou administrativa é tomada a 

partir dos seus resultados, ou seja, não possuem validade consequencial no 

sentido de garantia do processo. 

O Estado passou a diagnosticar as possíveis insuficiências na 

aprendizagem dos educandos, considerando que esse diagnóstico, por si só, 

poderia direcionar ações pedagógicas e administrativas para melhorar a 

qualidade do ensino.  Todavia, pesquisas vêm questionando se realmente as 

avaliações externas têm ajudado na melhora do desempenho dos alunos. Os 

estudos questionam o uso das avaliações externas pelos governos, 

especialmente quando envolve alto impacto, especialmente ranqueamento e 

bonificação de escolas.  

Analisando a contribuição de pesquisadores da área acerca do tema, 

Cerdeira e Almeida (2013) nos dão duas vertentes sobre o assunto, discutindo, 

todavia, que alguns estudiosos defendem esses sistemas porque, ao 
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colocarem dados de aprendizado e rendimento dos alunos, permitem que o 

Estado monitore se o direito à educação está sendo cumprido e citam que nos 

locais onde foram implementados os próprios sistemas de avaliação, houve 

melhoraria do desempenho dos alunos no Saeb.  

Segundo a análise das referidas autoras, pesquisadores como Freitas 

(2007), Souza e Oliveira (2003) e Coelho (2008) são contrários às políticas de 

avaliação externas como vêm sendo desenvolvidas. 

Esses autores têm enfatizado os efeitos negativos como a imposição 
dessas políticas pelo governo, sem maiores esclarecimentos; o 
estabelecimento de rankings escolares; o fato das avaliações não 
medirem o real trabalho feito na sala de aula; o engessamento do 
currículo e das práticas docente, sobretudo nas disciplinas de 
português e matemática; e a responsabilização do professor [...] a 
padronização das provas e os usos inadequados dos resultados 
pelos gestores educacionais. (CERDEIRA; ALMEIDA, 2013, p.2). 

 
 

Ainda de acordo com Cerdeira e Almeida (2013, p. 2), autores como 

Alavarse, Bravo e Machado (2012); Vianna (2003); Soares (2011) entenderiam 

essas políticas como “possibilidade de desenvolvimento de políticas públicas e 

ações pedagógicas que contribuem para o monitoramento da aprendizagem e 

a elevação da qualidade do ensino”. 

Todavia, ainda que tenhamos pesquisadores mais positivos ou não em 

relação às avaliações externas, parece fato que o desenho proposto para a 

utilização do Ideb o configura mais como um instrumento regulatório do que 

como um definidor de critérios para uma melhor aplicação dos recursos do 

Governo, visando alterar indicadores educacionais e ações processuais para 

se atingir as metas colocadas. Os resultados, nesta perspectiva, servem mais 

para ranquear as redes de ensino e acirrar a competição para pressionar, via 

opinião pública, o alcance de melhores resultados, que para propiciar meios 

para que as escolas possam, no processo, ter condições de melhoria de seu 

trabalho. Além disso, os resultados não consideram o ponto de partida das 

escolas e suas condições concretas de trabalho: 

 

A meritocracia é uma categoria que perpassa a responsabilização. 
Ela está na base da proposta política liberal: igualdade de 
oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as 
oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o esforço 
pessoal, o mérito de cada um. Nada é dito sobre a igualdade de 
condições do ponto de partida. No caso da escola, diferenças sociais 
são transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser 
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discutido é se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou não 
corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão tira de foco a 
questão da própria desigualdade social, base da construção da 
desigualdade de resultados (FREITAS, 2012a, p. 383). 

 
As diferenças socioeconômicas e culturais que são essenciais para se 

interpretar os resultados fica de fora da composição do Ideb e de sua análise. 

Todavia, não é desconhecido que desconsiderá-las pode atribuir o conceito de 

boa escola a instituições que, “como única e verdadeira diferenciação em 

relação a outras, possui alunos de maior capital socioeconômica e cultural” 

(ALMEIDA, DALBEN; FREITAS, 2013, p. 1157).   

A avaliação externa já é parte do cotidiano escolar, porém o desafio 

colocado nesta fase é fazer com que esses resultados não sirvam apenas para 

ranquear escolas e redes, mas permitam que as políticas públicas sejam 

repensadas de modo que se construa a qualidade almejada dando subsídios 

às escolas que mais necessitam, já que como muito bem explicitou Freitas 

(2012b, p. 15), ensinar a pobreza é muito difícil:  

Ensinar ricos ou bem posicionados socialmente é mais confortável, 
porque sabemos que há uma relação entre fracasso e nível 
socioeconômico. E nível socioeconômico mais baixo, em média, 
tende a estar pior posicionado nas avaliações. Então quando a escola 
pública foi ampliada em sua base, obviamente os professores tiveram 
à sua frente uma outra população, o que exige formas diferenciadas 
de lidar com a questão educacional, exige tempos diferentes de 
aprendizagem. 

 
 
 
 2.3. O IDEB COMO POSSIBILIDADE DE RETRATAR A QUALIDADE 

PRODUZIDA NA ESCOLA: PONTOS E CONTRAPONTOS 

 

A questão da qualidade educacional, como já dissemos, é muito ampla. 

Se considerarmos os fatores históricos em termos de políticas educacionais, a 

qualidade, primeiramente, foi entendida como o acesso à educação, devido à 

oferta limitada de vagas. Em um segundo momento, ligada à permanência, 

tendo em vista as altas taxas de reprovação e defasagem idade/série. Hoje, 

qualidade é compreendida como o desempenho de cada estudante, mediante 

testes padronizados. Mas será que qualidade é isso? 

Segundo Almeida (2014a, p. 26) é preciso ter cuidado ao nos referirmos 

ao conceito de qualidade, pois “pensar em qualidade educacional exige 

compreender que esta requer a associação de objetivos gerais e 
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especificidades de cada escola”. A autora discute, ainda, que a construção da 

qualidade deve olhar os fatores internos e externos à escola, aspectos não 

captados de forma linear ao pensarmos em desempenho nos testes 

padronizados das avaliações externas. 

Freitas (2014, p. 47), indica que as avaliações externas deveriam 

reorientar políticas públicas, pois quando conduzidas com metodologia 

adequada podem trazer importantes informações sobre o desempenho dos 

alunos, dados sobre professores, condições de trabalho e funcionamento das 

escolas de uma rede, ainda que não sirvam para refletir a complexidade do que 

é a qualidade da escola.  Neste sentido, embora a busca pela qualidade muitas 

vezes seja associada a metas a serem atingidas pelas escolas, não podemos 

dizer que alcançar as metas significa que uma escola seja de qualidade. 

O cumprimento das metas, muitas vezes, resulta em recebimento de 

incentivos, o que provoca competição entre as escolas de uma mesma rede 

sem que se garanta que isso gere a almejada qualidade. Como afirma Sousa 

(2014, p. 413 – grifos do autor),  

A responsabilização das escolas e, particularmente de seus 
professores, pelos resultados da avaliação, associando-os ao 
recebimento – ou não – de incentivos está o suposto de que a 
avaliação gera competição e a competição gera qualidade. O 
problema a ser equacionado é bastante conhecido: “políticas 
educacionais formuladas e implementadas sob os auspícios da 
classificação e seleção incorporam, consequentemente, a exclusão, 
como inerente aos seus resultados, o que é incompatível com o 
direito de todos à educação”. 

 

Para Sousa e Oliveira (2010, p. 798), a utilização de resultados de 

processos avaliativos em larga escala depara-se, no país, com uma intensa 

disputa ideológica. De um lado, a expectativa de uma gestão de sistema 

ancorada em uma racionalidade instrumental, com perspectiva de gerar maior 

eficiência. De outro, a ideia da autonomia dos processos educativos no âmbito 

da escola, enfatizando processos de auto avaliação. Dessa forma, a questão 

do uso dos resultados adquire uma nova dimensão. 

Como questionam os referidos autores: 

Em que medida a implantação do sistema de avaliação tem sido 
capaz de induzir autorreflexão no âmbito do sistema como um todo e, 
em particular, na escola? Ou ainda, em que medida tem sido capaz 
de provocar alteração na lógica de formulação e implementação de 
políticas educacionais e nas práticas escolares? (SOUSA E 
OLIVEIRA, 2010, p. 798). 
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São questões que precisam ser analisadas e debatidas. Pensar a 

qualidade da educação como emancipação dos sujeitos sociais pode contribuir 

para sua formação humana e transformação da sociedade.  Nesta perspectiva, 

Tedesco e Rebelatto (2013, p.85) explicam que a Qualidade Social da 

Educação pressupõe políticas democráticas que priorizem não somente 

aspectos físicos da infraestrutura das escolas, mas mobilizem a participação da 

sociedade na vida escolar, contemplando ações de qualidade social que já 

existam e, sobretudo, contribuindo na formação pedagógica em conjunto com 

os “trabalhadores da educação”, não os culpabilizando simplesmente.  

A qualidade da educação básica está menos referida à existência e 

correspondência de padrões externamente estabelecidos e centralmente 

controlados e mais ao atendimento de necessidades de grande parte da 

população brasileira: uma qualidade referenciada na escola real, cuja eficácia é 

cotidianamente problematizada pelo compartilhar do “mal-estar social” comum 

a alunos e docentes (SANTOS, 2002 apud FREITAS, 2004).  

Dessa forma, esses padrões estabelecidos através dos testes acabam 

definindo até mesmo o currículo. É perceptível nas falas de alguns professores 

que a escola acaba fazendo seu planejamento em cima daquilo que é 

solicitado nas avaliações de desempenho, pois “se importantes decisões são 

supostamente relacionadas aos resultados dos testes, então os professores 

ensinarão para o teste”, ou seja, “os testes transferem controle do currículo 

para a agência que controla o exame”. (SOUSA e OLIVEIRA, 2010, p. 798-

799).  

Santos (2009 apud ALMEIDA, 2014a, p.25) ressalta que é necessário 

pensar no papel da instituição escolar, na garantia de maiores e melhores 

patamares de aprendizagem para todas e cada uma das crianças que a 

frequentam: 

No interior da escola, outros elementos sinalizam a qualidade social 
da educação, entre eles a organização do trabalho pedagógico e a 
gestão da escola; os projetos escolares, as formas de interlocução da 
escola com as famílias; o ambiente saudável; a política de inclusão 
efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como premissa básica; o 
trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos 
colegiados e/ou conselhos escolares.  

 



45 
 

Nesta perspectiva, a educação de qualidade que se defende deve ser 

ligada á emancipação dos sujeitos sociais. Seria aquela que contribuiria com a 

formação dos estudantes em todos os seus aspectos, preparando-os para 

transformar sua realidade. 

Ao olharmos para dentro da escola podemos perceber que as avaliações 

externas ainda são tidas como sistema de informação educacional, o que é 

importante, mas não é suficiente. Nas palavras de Sousa e Oliveira (2010, p. 

818): 

A avaliação ganha sentido quando subsidia intervenções que levem à 
transformação e à democratização da educação, em suas dimensões 
de acesso, permanência e qualidade. Não pode estar essencialmente 
a serviço de apoiar a reiterada denúncia da baixa qualidade do 
ensino. Os custos de sua implementação são muito altos para que 
sirva apenas à reiteração do que já se sabe. 

 

Sousa e Oliveira (2010) ainda continuam dizendo que “um dos 

movimentos que parece promissor é o de tentar articular a avaliação externa à 

auto avaliação, com a perspectiva de focalizar não apenas a escola, mas todas 

as instâncias do sistema no processo avaliativo”.  

De acordo com Dourado e Oliveira (2009, p. 205), 

A qualidade da educação envolve dimensões extra e intraescolares e, 
nessa ótica, devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica 
pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os 
currículos, as perspectivas de aprendizagem, bem como os diferentes 
fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos 
resultados educativos. 

 

Uma preocupação são as “[...] iniciativas de associação de incentivos 

financeiros, tomando por referência os resultados das avaliações, o que 

provavelmente impactará a organização interna do trabalho escolar e as 

relações entre as escolas da rede com consequências ainda pouco claras”. 

(SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p. 818).  

Seriam os resultados das avaliações externas capazes de refletir o 

trabalho desenvolvido nas escolas? Seria o Ideb um bom indicador da 

qualidade construída pela escola em seu dia-a-dia? 

Estas questões não novas seguem indagando o papel dos resultados, e 

dos índices sintéticos, como a parte mais visível do processo de avaliação e 

devolutiva para as escolas. E, neste sentido, entender como os profissionais 

que atuam nas instituições escolares veem esses resultados segue sendo um 
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importante caminho de análise das reais possibilidades e limites da política 

pública de avaliação.   

Enfrentando o questionamento, Sousa (2011, p. 311) esclarece que 

apesar das avaliações externas trazerem informações para a formulação de 

políticas educacionais, não dão conta da amplitude e complexidade do trabalho 

escolar e corre-se o risco de se intensificar desigualdades educacionais.  

Estas avaliações restringem-se aos resultados de desempenho dos 
alunos, em geral, em provas de português e matemática, não 
contemplando nem todas as áreas de conhecimento que são tratadas 
na escola, nem as diversas dimensões em que se trabalha com o 
aluno no âmbito da escola, especialmente no nível de atitude [...], não 
se incorpora, na análise dos resultados, um exame dos fatores 
associados; ou seja, os níveis de proficiência dos alunos, obtidos por 
meio das provas, não são interpretados à luz das características e 
condições da rede de ensino, da escola e de seus alunos.  

 

Corroborando a análise de Sousa (2011), Almeida; Dalben e Freitas 

(2013) acreditam que apesar dos resultados das avaliações externas no Brasil 

estarem sendo utilizados como reflexo do trabalho desenvolvido pelas escolas, 

não poderíamos afirmar que sejam um retrato fiel da realidade. Nas palavras 

dos autores: 

A eficácia da escola não pode ser avaliada por um único indicador, 
seja ele qual for, e que pensar no trabalho da escola, nas variáveis 
que o influenciam e, por consequência, na qualidade que ela oferta é, 
sem dúvida, tarefa árdua e complexa e que necessita se voltar a 
diversos aspectos, além do desempenho medido pelos testes 
aplicados aos alunos (ALMEIDA; DALBEN E FREITAS, 2013, p. 
1168).  

 

É fundamental analisar e entender o que está por trás desses índices. 

Fatores positivos e também negativos. A qualidade que buscamos perpassa 

vários aspectos que interferem na educação e fazem parte do contexto de cada 

escola. A experiência de ouvir os professores das escolas oferece dados para 

que possamos entender, na percepção desses profissionais, como os 

resultados podem servir como parâmetro de conhecimento das escolas, nos 

dando um panorama do que são capazes de refletir quanto ao trabalho 

desenvolvido e do que deixam de fora ao construir seus índices. 
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3. POTENCIALIDADE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

COMO REFLEXO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS: O QUE 

DIZEM OS PROFESSORES? 

 

 

Estudar e entender como os professores percebem seu trabalho frente 

aos resultados das avaliações externas, especialmente em relação ao Ideb que 

se objetiva um índice de qualidade educacional, é de fundamental importância 

se queremos compreender os limites e as possibilidades destes como reflexo 

do trabalho desenvolvido nas escolas.  

Ouvir os profissionais da escola, especialmente os professores, oferece 

dados essenciais para compreendermos, na percepção desses profissionais, 

se os resultados das avaliações externas podem servir como parâmetro de 

conhecimento das escolas, nos dando, no limite, um panorama do que são 

capazes de refletir, quanto ao trabalho desenvolvido, e do que deixam de fora 

ao construir seus índices. 

Seguindo as orientações da análise de conteúdo de Bardin (2011), após 

a transcrição8 dos grupos focais com os professores, passamos a uma leitura 

flutuante, durante a qual fomos identificando os conteúdos abordados pelos 

participantes. Feita a primeira leitura, passamos a agrupar os conteúdos de 

mesmo tema e, após este primeiro agrupamento, procedemos a um novo olhar 

sobre o conteúdo a fim de reagrupar os dados em temáticas descritivas para 

posterior análise. 

Como anteriormente explicitado, tomamos como base da pesquisa três 

escolas da rede municipal de Pouso Alegre – MG e realizamos dois grupos 

focais em cada escola, totalizando seis grupos focais. Primeiramente, o grupo 

focal foi realizado com os professores dos anos iniciais (AI) e depois com os 

professores dos anos finais (AF) do Ensino Fundamental de cada uma das 

escolas pesquisadas.  

                                                             
8
 Ao transcrevermos os grupos focais, optamos pela textualização das falas dos participantes sem alterar o 

conteúdo. Ou seja, procedemos à correção de equívocos de concordância e vícios de linguagem sem que 

isso alterasse o conteúdo ou sentido do que foi declarado. Nossa opção se justifica tendo em vista que 

nosso objetivo não é a análise o domínio linguístico ou uso da linguagem pelos professores, de forma que 

manter os equívocos cometidos oralmente não seria aspecto relevante em nossa análise e exporia, 

desnecessariamente, os sujeitos participantes da investigação. 
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É importante destacar que como as questões que nortearam as 

discussões no grupo giraram, mais especificamente, em torno dos resultados 

do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), temos a discussão 

voltada à potencialidade, ou não, desse indicador como retrato da escola, sem 

perder de vista a discussão mais geral sobre os resultados de outras 

avaliações externas. 

Dessa forma, ao abordar o tema da pesquisa, verificamos que as 

avaliações já fazem parte do dia a dia da escola. Ao analisarmos os dados 

coletados pudemos verificar alguns temas recorrentemente citados pelos 

participantes, os quais agrupamos em 4 temáticas, sejam elas: 1) 

Potencialidade da avaliação externa como retrato da escola; 2) Fatores que 

interferem nos resultados; 3) Ações da Escola em relação às avaliações 

externas e 4) Críticas à forma de implementação da avaliação externa. 

 

3.1 POTENCIALIDADE DA AVALIAÇÃO EXTERNA COMO RETRATO DA 

ESCOLA 

 

Ao falarmos de como cada professor se sente em relação ao resultado 

do Ideb e se realmente ele reflete o trabalho desenvolvido na escola, 

percebemos que enquanto as Escolas Violeta e Orquídea se sentem mais 

confortáveis com os resultados obtidos, a Escola Margarida está mais 

descontente com a questão, todavia em todas as escolas há a percepção de 

que o índice não é capaz de retratar o que a escola produz qualitativamente.  

Os professores da Escola Violeta acreditam que o resultado venha do 

esforço de cada um e acaba influenciando toda comunidade escolar, colocando 

foco no que fazem e percebendo positivamente seus resultados, ainda que 

esses não abarquem tudo o que se realiza em sala de aula em relação à 

especificidade dos alunos. Para os professores dos anos iniciais da Escola 

Orquídea, os resultados são fruto do trabalho coletivo da escola, já os 

professores dos anos finais sinalizam que estes não refletem completamente 

seu esforço, especialmente pela população atendida.  

Para os professores da Escola Margarida, os resultados não refletem a 

realidade deles e acabam reforçando ainda mais as desigualdades que 
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enfrentam. Alguns relataram como se sentem discriminados, até mesmo por 

quem deveria ajudá-los.  

 

P1-AI9: “A escola colocou faixas lá fora, parabenizando os alunos, os professores... 

É bom, é legal, a gente se sente feliz”. P2-AI: “Você se sente incentivada. É 

gratificante”. P11-AI: “Os alunos também ficaram sabendo do resultado, a família, os 

pais... Eles também ficaram se sentindo importantes. [...] P1-AI: “Quer dizer, a gente 

tem aquele olhar diferente e chega numa prova é tudo igual”. Então, 

“definitivamente, ela não reflete muito a realidade da sala de aula...” P12-AI: “Ela 

estava falando que a gente trabalha a inclusão e essas avaliações que vem, 

acabam excluindo”... A gente trabalha diferenciado, depois vêm essas avalições 

[que são] igual para todo mundo...” (GF - Anos Iniciais - Escola Violeta). 

P11-AF: “Eu fico assim muito gratificada pelo seguinte: porque quando se fala em 

avaliação externa, eu penso no conjunto da obra, eu não penso no autor da obra. 

Se nós estamos onde estamos é porque houve um conjunto da obra. Não é porque 

o professor de português ensinou tudo. Não. Ele teve a parcela dele sim, mas todos 

nós colaboramos para que isso chegasse lá”. P13-AF: “É uma consequência. É um 

trabalho da base que chegou a esse nível”.  (GF - Anos Finais – Escola Violeta). 

P4-AI: “Nós estamos progredindo. Nós estamos contentes. O resultado está 

aumentando. Não chega a ser aquele aumento..., mas nós estamos caminhando”. 

P1-AI: “A gente percebe o reflexo do trabalho, porque esse trabalho que a gente tem 

com as crianças reflete na avaliação”. P6-AI: “Eu que trabalho em outra escola, eu 

vejo uma diferença muito grande dos alunos daqui em relação a outros que não têm 

um desempenho nas avaliações externas tão bom quanto aqui. Então, a gente vê 

isso na prática” (GF - Anos Iniciais - Escola Orquídea). 

 

P1-AF: “Para mim, esses resultados não têm peso algum. Pra mim não é referência. 

Eu estou sendo sincera. Porque eu acho que não leva em consideração a realidade 

da escola, a nossa realidade como eles estão apontando [...]”.  (GF - Anos Finais - 

Escola Orquídea). 

 

P5-AI: “Que eles julgam só pelas notas”. P7-AI: “É falso, é mascarado”. P9-AI: “Eu 

não me preocupo com esses resultados não. Eu me preocupo com o trabalho com 

meu aluno lá, no dia a dia, porque a evolução que ele tem não é mostrada nessa 

prova”. P8-AI: [...] “a gente vê que algumas escolas mais centrais, digamos assim, 

ou de bairros que a comunidade tem melhor poder aquisitivo e tudo, a gente vê que 

essas escolas têm muito mais assistência por parte da nossa secretaria de 

educação”. P3-AI: “Nós somos mais isolados [...]”.  P5-AI: “O olhar da secretaria é 

um olhar diferente”. P8-AI: “E deveria ser o contrário”. P7-AI: “Deveria ser o 

contrário, deveria olhar quem tem mais necessidade”. P8-AI: “[...] Quando a gente 

vai visitar essas escolas ou realizar algum encontro de formação, um curso, a gente 

vê a diferença em termos de funcionários, em termos de tudo. Elas têm mais 

respaldos por parte da prefeitura” (GF - Anos Iniciais - Escola Margarida). 

 

 

                                                             
9 Como explicitamos na descrição metodológica, para nos referirmos aos professores utilizamos a 

codificação P e um número aleatório dado no momento de desenvolvimento do Grupo Focal na escola. AI 

se refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental e AF aos nos finais do Ensino Fundamental. GF é a 

indicação de que a coleta foi feita em momento de Grupo Focal. 
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P10-AF: “[...] Então na realidade é tudo falso. Esses meninos são meninos do sexto 

e sétimo... É o problema que a gente tem. Eles não falavam. Nós fizemos um 

documento pedindo ajuda pra secretaria e nós não tivemos ajuda de ninguém. 

Como foi colocado, nós não temos uma fono, nós não temos uma neuro. A nossa 

psicóloga nos foi tirada. Entendeu?!? Então, como é que você fica nesse mar de 

coisas erradas?” (GF - Anos Finais – Escola Margarida). 

 

 

Observando a percepção de parte de nossos sujeitos sobre a 

responsabilização unidirecional a partir dos resultados obtidos, podemos 

observar, como bem pontua Freitas (2007), que o sistema de avaliação produz 

a “responsabilização da escola”, expondo à sociedade seus resultados sem 

promover meios de melhoria do trabalho desenvolvido, perpetuando, e muitas 

vezes aumentando, a desigualdade entre as instituições. É claro que a escola 

também tem responsabilidade pela educação, mas não só ela.   

 

[...] Não é sem razão que os melhores desempenhos escolares estão 
nas camadas com melhor nível socioeconômico, brancas (Cf. 
Miranda, 2006, entre outros estudos disponíveis). Isso não significa 
que todas as escolas não tenham de ser eficazes em sua ação. Muito 
menos que as escolas que atendem à pobreza estejam desculpadas 
por não ensinarem, já que têm alunos com mais dificuldades para 
acompanhar os afazeres da escola. Ao contrário, delas se espera 
mais competência ainda. Mas os meios e as formas de se obter essa 
qualidade não serão efetivos entregando as escolas à lógica 
mercadológica. (FREITAS, 2007, p. 969).  

 

Todas as instituições pesquisadas elencaram algumas críticas em 

relação às avaliações. Parece que concordam que essas não contemplam a 

especificidade de cada escola, o que as torna, para muitos professores, “fora 

da realidade”. Com base na análise dos dados coletados, a maioria dos 

professores não vê o resultado do Ideb como reflexo da qualidade produzida 

por seu trabalho.   

Ao analisar a questão, Fontanive (2013, p. 95) explicita que, “o professor 

não se identifica com esses resultados ou não vê sua prática pedagógica neles 

representada” e em nossa pesquisa, mesmo nas escolas com média acima da 

média da rede no Ideb, a fala dos professores transparece a percepção de 

certo distanciamento do resultado em relação à realidade.  
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P11 – AF: [...] “Nós aqui já estamos alcançando o Ideb de 2022”, mas se você entrar 
mesmo dentro da sala de aula, você vai ver que tem muito aluno na fase pré-
silábica, na fase de fonema, do sexto ano, que não conseguiu ainda. E aí?!? A 
minha matéria não é nem português, nem matemática.  A minha matéria é ciências. 
Se eu passo uma conta de dividir, de multiplicar, com um número acima de dois 
algarismos, nossa, eles quebram a cabeça. Então, eu fico pensando: será que 
realmente nós estamos atingindo o índice de desenvolvimento?”(GF – Anos Finais – 
Escola Violeta). 

 

 

 Assim, ainda que as Escolas Violeta e Orquídea se sintam melhor 

retratadas pelo Ideb que a Escola Margarida, são frequentes as declarações 

críticas quanto a capacidade do Ideb de representar a qualidade produzida na 

escola.  

 

P13-AF: “Parece até uma discrepância, eles fazem propagando que está melhorando 
aqui, mas melhorando em quê?” P11-AF: “Esse Ideb pra mim, é nisso aí que tá... por 
quê? Porque ele não tá medindo o tempo realmente de aprendizado, ele não tá 
medindo realmente as experiências que o aluno teve. Ele padronizou aquilo ali, 
encaixotou, tem que caber aqui oh! É isso aí”. (GF – Anos Finais – Escola Violeta). 
 
P6-AF: “[...] Aí, fala “Tem o Ideb”, mas o que a escola ganhou com isso? Se você vê a 
realidade da nossa escola aqui... Você veio aquele dia, você está aqui hoje, olha só a 
nossa biblioteca”. P1-AF: “A gente gostaria que isso fosse mais valorizado né, como o 
P6 falou, para o aluno, para ele como individual. Ele até pode receber um retorno, 
mas e para a escola? Ou para a comunidade onde ele vive”? (GF – Anos Finais – 
Escola Orquídea). 

 

 

Na Escola Orquídea, as críticas dos professores dos anos iniciais giram 

em torno da aplicação dos testes e sua impossibilidade de contemplar as 

especificidades da escola. Os professores dos anos finais relataram que a 

escola possui alunos campeões das Olimpíadas de Matemática, outros que 

estão inseridos no programa Ciências sem Fronteiras, também alguns que já 

ingressaram nas faculdades federais e técnicas e, para eles, os resultados não 

contemplam essas questões. Segundo um dos professores, o índice não 

consegue verificar o desenvolvimento do aluno, de como ele chegou à escola e 

como ele se encontra atualmente, aspectos que pelas declarações parecem, 

para os participantes, serem representativos mais fieis da qualidade produzida 

na escola.   
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P6-AF: [...] “Essa escola nossa, ela tem um Ideb na média, só que nós temos, por 

exemplo, todo ano dois, três alunos medalhistas das Olimpíadas de Matemática [...] 

Aí, por exemplo, vamos exemplificar essa situação: o Ideb de qualquer escola, cada 

vez está pior. Aqui não é diferente. Só que nós temos hoje, pelo menos cinco alunos 

que estão fazendo intercâmbio no Ciências sem Fronteiras. Aí, como se o Ideb é 

ruim, e o Ideb é a avaliação da escola, então, conclui-se que o ensino da escola não 

está bom. Mas como que tem aluno fazendo intercâmbio”? P1-AF: “A gente tem aluno 

na FAI de Santa Rita. Tem aluno lá no Instituto”. P6-AF: “Todo ano tem aluno que 

passa em federal, passa em tudo [...] Aí a gente vê também casos de alunos daqui 

que chegam pra gente no sexto ano e na área da matemática não dominam as 

operações básicas, só que hoje, no oitavo ano, eles são capazes, vamos dizer assim, 

parcialmente, de interpretar um problema de álgebra [...]” (GF - Anos Finais - Escola 

Orquídea). 

 

 

Outro aspecto interessante de destacarmos é a preocupação expressa 

pelos professores dos anos iniciais dessa escola (Escola Orquídea) de que as 

ações implementadas não sejam específicas para a melhoria da nota, mas 

para a aprendizagem geral do aluno. Aspecto, segundo os entrevistados, não 

captado pelas avaliações externas. 

 

P5-AI: “Eu acho que o que não mostra é que a gente não foca só naquela nota e só 

naquele resultado do aluno. Nós temos um olhar diferenciado para aquele aluno que 

tem dificuldade e mesmo que ele não tenha ido bem, o que a gente quer não é que ele 

tenha a melhor nota, a gente quer que esse aluno avance e, de repente se esse 

pequeno avanço não aparece nesse resultado. Esse avanço não aparece porque às 

vezes esse aluno não vai bem, mas quando a gente pega o portfólio dele, lá do início 

de quando ele entrou, a gente olha o avanço daquele menino e faz com que a gente 

se sinta bem e isso o resultado não mostra. Acho que é o nosso diferencial.” (GF - 

Anos Iniciais - Escola Orquídea). 

 

 

Especialmente na Escola Margarida, pudemos perceber 

descontentamento completo quanto à potencialidade de os resultados 

refletirem o trabalho desenvolvido. Isso porque, segundo os professores, como 

as necessidades dos alunos passam por questões anteriores ao que é testado 

nas provas, ainda que eles desenvolvam o que consideram importante trabalho 

para a população atendida, esse trabalho não pode ser refletido nos índices da 

escola. 
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P9-AI: “Acho que outro ponto também aqui que esses resultados não refletem muito o 

nosso trabalho é que nós temos outras necessidades, até antes de alfabetizá-los, ler 

e escrever, vamos dizer assim... Como o básico, de usar um banheiro, de falar, 

aprender a falar, saber comer... Esse tipo de coisa que teria que vir de casa, da 

família... Nós temos que trabalhar antes de começar a alfabetizar... Por mais que a 

gente tente levar tudo junto, é muito complicado. Muito difícil. Então, a gente acaba 

tendo que suprir o que a família não fez. Daí, depois vem uma avaliação dessas, que 

não tem nada a ver com a nossa realidade. [...] Porque essa avaliação só analisa 

essa questão mesmo, o aluno evoluiu e não é o suficiente para alfabetizar, para 

letrar... Mas a gente conseguiu que esse aluno conviva com o outro, que fale 

respeitosamente com o outro”. P5-AI: “[...] nós tentamos de várias maneiras que é a 

necessidade principal, que é a socialização”. P8-AI: “E nós tentamos trazer os pais 

pra escola, para que eles participem da escola, o que é muito difícil, é muito 

frustrante”. (GF - Anos Iniciais - Escola Margarida). 

P10-AF: “[...] Por mais que os professores trabalhem, de modo até especial, os 

professores de língua portuguesa, coitados. Nós não vamos conseguir sanar as 

deficiências do menino naquilo”. P1-AF: “[...] os nossos alunos só têm contato com as 

letras nessas quatro horas e meia que eles ficam na escola. Sabe, eles não têm... Foi 

o que ela falou no início, a falta da oralidade... A gente nota que no trato deles para 

com os colegas, eles são muito agressivos, usam de vocabulário bem chulo, sabe, 

então a gente percebe que há muita violência dentro de casa e eles são paupérrimos 

no vocabulário. Aí nós ficamos aquém, o resultado fica aquém por tudo isso. E aí é 

cobrado quando chega o Ideb, ‘olha é tanto, o ranking das escolas municipais. Olha, 

onde nós estamos...’. Mas ninguém veio aqui, ninguém vem aqui pra fazer essa 

avaliação, essa triagem. (GF – Anos Finais – Escola Margarida). 
 

De acordo com as falas dos professores dos anos finais da Escola 

Margarida há uma pressão por bons resultados, especialmente em relação à 

Língua Portuguesa e Matemática, o que é muito difícil, uma vez que enfrentam 

o problema de oralidade, de falta de apoio da família e do contato com a leitura 

e escrita.  

Interessa destacar que nos parece, pelas declarações de nossos 

sujeitos, que todas essas críticas existem porque, de alguma forma, os 

resultados das avaliações acabam interferindo no cotidiano da escola e, nem 

sempre, refletindo tudo o que ocorre na instituição. 

 

3.2 FATORES QUE INTERFEREM NOS RESULTADOS 

 

Percebemos que fatores internos e externos interferem muito no dia a 

dia da escola. A relação da família e da comunidade próxima à escola com ela, 

a questão socioeconômica e cultural, a questão geográfica, para além do 

trabalho pedagógico, acabam interferindo nos resultados dessas avaliações na 

visão de nossos sujeitos. Aspecto corroborado pelas indicações de Dourado e 
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Oliveira (2009, p. 205) quando apontam que o contexto histórico, político, 

econômico e cultural interferem na educação brasileira:  

A qualidade da educação envolve dimensões extras e intraescolares 
e, nessa ótica, devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica 
pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os 
currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes 
fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos 
resultados educativos. 

 

A percepção de que a população atendida interfere no trabalho da 

escola e, consequentemente nos resultados das avaliações externas, está 

presente em todas as escolas, todavia como o atendimento é para população 

diferenciada, essa percepção se manifesta de forma diferente em cada uma 

das escolas, sendo mais positiva na Escola Violeta e menos positiva na 

Escola Orquídea e Escola Margarida. 

Os professores da Escola Violeta reconhecem que existem problemas 

que interferem no trabalho da escola, como a falta de apoio da família, 

problemas sociais, econômicos e culturais. Para os professores dos anos 

finais, o conjunto de alunos que têm maior dificuldade, chamados por eles de 

“laudados”10.  Ainda que, para alguns professores, essa dificuldade seja 

relativa, já que a escola é percebida como privilegiada em relação à sua 

localização geográfica e, por isso, não afetada tão negativamente pelas 

características da população atendida.  

 

 

P1-AI: [...] “A gente tem muitos alunos que têm problemas, muitos alunos que vêm de 
famílias desestruturadas, nós temos alunos que vieram do projeto CHAMA11 também, 
mas a maioria são alunos que tem uma base familiar, que acompanha o filho, que 
estão ali junto, fazem tarefa junto, que auxiliam [...] Eu sempre falo que a gente tá no 
céu aqui, pelo que eu já vi em outros lugares... E eu acho que isso reflete no 
resultado da escola, no bom resultado. A família, a interação da família”.  P3-AI: “Eu 
acho que um ponto também é o aspecto geográfico. A localização da escola pegou, 
assim, vários bairros de onde veio essa boa clientela para nós”. (GF – Anos Iniciais - 
Escola Violeta).  
 
P10-AF: “[...] Temos alunos com dificuldades, temos alunos laudados. Não são 

                                                             
10

 Mencionado pelos participantes do grupo, os alunos “laudados” são aqueles alunos que possuem laudo 

emitido por profissionais da saúde, como neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, atestando alguma 

especificidade clínica e que, por essa razão, necessitam ser acompanhados, de maneira especial, pela 

escola.  
11

 Ligado à Associação do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Alexandre que é responsável pelo Centro 

de Desenvolvimento Zoé de Castro Marques, o Projeto Chama surgiu em 2004 e acolhe meninos que 

vivem em situação de carência, expostos aos riscos de violência e outros fatores.  
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poucos. No sexto ano nós temos muitos alunos laudados” (GF - Anos Finais - Escola 
Violeta). 

 

As falas dos professores da Escola Margarida explicitam que por 

atender a uma população com sérias limitações socioeconômicas e com o que 

chamaram de “desestrutura familiar”, na qual incluem famílias com um dos 

genitores em condição de reclusão semiaberta, alcoolismo, a questão social 

acaba se refletindo na escola, dificultando o trabalho a ser desenvolvido, uma 

vez que não contam com o apoio da família no processo de formação de seus 

alunos. Os professores, especialmente dos anos finais, se preocupam com a 

questão da localização do bairro, o que chamam de “desestrutura familiar” e 

alunos “laudados”, a questão do tráfico de drogas e da prostituição presentes 

na vida dos alunos. 

Nessa escola, os professores percebem a população atendida como 

importante fator para compreensão do resultado no Ideb. Observamos que 

para eles, os problemas aos quais estão sujeitos acabam interferindo no 

trabalho que desenvolvem na escola, o que leva alguns a ficarem desaminados 

e terem uma posição de resignação, de que não há solução, ou de se 

acomodarem com a realidade.  

 

P8-AI: “E o nível sociocultural também, como é o caso aqui da nossa escola [...] eu 

acho que é um ponto negativo da avaliação e pode interferir no resultado do Ideb” [...] 

P7-AI: “Tem também os pais que estão em regime semiaberto e aí o contato que eles 

têm com o filho é durante o dia. À noite eles voltam para o presídio”. P2-AI: “Aqui na 

escola tem muitos alunos que os pais são presidiários [...] Os pais não os incentiva”. 

(GF – Anos Iniciais - Escola Margarida). 

 

P1-AF: “[...] a nossa comunidade é a comunidade mais carente do município”. P4-AF: 

“Você foi boazinha dizendo “catando latinha”. Eu já vi coisas piores que isso como o 

tráfico, que é muito mais atraente, ou a prostituição, que é muito mais atraente. É o 

dinheiro fácil do tráfico, vem mais rápido do que aprender. O resultado é mais 

imediato [...] Aqui a questão cultural é o tráfico e a prostituição, infelizmente”. P3-AF: 

“É essa a realidade nossa. Você pergunta: o que você quer? Ah, eu quero ser 

traficante. Vou ser traficante, dá dinheiro”. P4-AF: “Eles tiram o dinheiro em sala, eles 

mostram o dinheiro”. P3-AF: “À tarde eu trabalho com quarto ano e eu dou um 

espacinho pra brincar na sexta feira, aí se encontra um grupinho ali, eu pergunto: ‘O 

que vocês estão fazendo? ‘Ah, nós estamos fumando maconha’. É a realidade que 

eles vivem, é o que eles veem”. P4-AF: “E isso é muito além de nós professores”. P3-

AF: “Por mais que você converse, explique, aconselhe, não é isso que eles veem 

todos os dias”. P14-AF: “E outra coisa, ele não vê no professor referência, sabe, 

porque o menino que estudou comigo ele me chamou e disse assim: ‘Vem vender 
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droga pra mim, eu pago 2.000 por semana’ Acredita?!?” P10-AF: “[...] ninguém sabe 

que o menino chegou aos seis anos sem falar, ninguém foi ver se o pai do menino 

está na cadeia, se o menino é criado na rua. Quais os problemas fora do contexto 

escolar que o menino vive”. P2-AF: “[...] os pais não estão nem aí para os filhos não. 

Aqui é um depósito, minha filha, é um depósito... Eles dão graças a Deus dos 

meninos virem pra cá” (GF - Anos Finais - Escola Margarida). 

 

 

A Escola Orquídea, nesse contexto, tem uma realidade bastante 

específica por receber alunos de outras localidades do Brasil, cujas famílias 

vêm trabalhar na lavoura do morango. Para os pesquisados além das crianças 

não permanecerem na escola, quando são frequentes enfrentam longa 

distância para chegar até a escola, aspectos que afetam de forma negativa a 

continuidade do trabalho e a possibilidade de melhoria nos índices das 

avaliações externas.  

 

P5-AI: “Se a gente levar em conta que aqui nós estamos numa escola onde a gente 

atende aluno da zona rural, onde eles têm pouco acesso a material de leitura, onde a 

gente recebe alunos de Tocantins, onde a gente recebe alunos que vem e que vão 

embora e depois voltam de novo”.  P7-AI: “Temos um número muito alto de crianças 

de Tocantins, Maranhão... Uns 30% das crianças são crianças que vêm de lá. Essas 

crianças vêm para as lavouras e muitas vezes ficam aqui nesse período, vão embora 

e voltam no outro ano. É como um trabalho que a gente faz num período, eles vão 

embora e muitas vezes ficam até sem escola e aí no outro ano eles retornam para a 

gente”. P9-AI: “Só que eu acho que vale a pena ressaltar que são famílias que vivem 

em trânsito [mas que têm] a questão social também. A gente percebe uma questão 

social assim, com mais problemas, família com uma desestrutura... Não tá tudo bem, 

mudou. É um conjunto de fatores”. (GF – Anos Iniciais - Escola Orquídea). 

 

P1-AF: “Os nossos alunos vêm a pé na Fernão Dias. Alguém se preocupa com isso? 

E se uma hora acontecer um acidente com esses alunos? Tem dia que tem 12 e 15 

em pé no corredor e não tem lugar e ele faz esse trajeto da Fernão Dias” [...] “Para 

um aluno ir à casa do outro, não tem ônibus. Tem outra coisa também, de muitos 

alunos nossos que são ausentes, porque se começou a chover, tem muito aluno que 

não vem”. P6-AF: “E também outra coisa que acontece aqui e acontece em outras 

escolas também, mas aqui é com mais frequência, é que nós temos casos de alunos 

nossos que migram pra lavoura, porque eles vêm na verdade pra lavoura, os pais... E 

os filhos vêm junto e trabalham na lavoura, fora do horário de aula e o que que 

acontece? Tem caso de famílias que vêm com cinco, seis pessoas que moram num 

barraco de quatro metros. Às vezes não tem água, às vezes não têm como fazer uma 

tarefa à noite porque teve que ajudar o pai à tarde no morango ou na lavoura que faz, 

mas não tem jeito de fazer uma tarefa à noite porque não tem luz. Então, tudo 

desmotiva o aluno [...] infelizmente eles trabalham e têm que trabalhar aqui. Com o 

cansaço, eles não conseguem render tanto. P1-AF: “Até o ponto de ônibus, ele 

caminha meia hora, aí depois do ônibus até aqui quanto tempo”?! P6-AF: “Exato. Tem 
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alunos nossos aqui que levantam cinco horas da manhã, antes das cinco, pra poder 

pegar o ônibus. Aí tem que andar um tanto a pé, depois pegar o ônibus, volta, depois 

chega em casa uma e meia da tarde, duas horas em casa”. (GF - Anos Finais - 

Escola Orquídea). 

 

A Escola Orquídea, todavia, busca o desenvolvimento de um trabalho 

diferenciado para enfrentar a realidade vivida, citando aulas de reforço, a 

organização dos dados dos alunos para os professores dos anos seguintes, 

além de arrecadação financeira para reparos na infraestrutura escolar e para 

encaminhamento de estudantes a especialista da área da saúde.  

  

P4-AI: “Aqui nós temos aulas de reforço também com uma professora, de manhã, 

principalmente com o período integral. Os alunos que fazem parte do período integral 

têm também aula de reforço.” P7 – AI: “Posso dar um exemplo que a nossa colega 

fez. Nós tínhamos crianças que não tinham um laudo, tinha muita dificuldade, mas a 

família, por ser carente, não tinha condições de tratar dessa criança, de levar a um 

especialista. Então, nós temos uma colega aqui que propôs um bazar. Então a gente 

arrecada roupas usadas, calçados e o dinheiro arrecadado está sendo usado para 

pagar especialistas para essas crianças e, com isso a gente já conseguiu laudos para 

várias crianças, né? Então pagam exames, pagam neurologistas, que são consultas 

caras... Oftalmo...” [...] P9-AI: “Tudo que a gente tem do aluno a gente arquiva numa 

pasta, né, mesmo o parecer pedagógico. Tudo que a gente faz. Se às vezes o aluno 

teve mais dificuldade a cada bimestre, a cada semestre. É tudo arquivado. Se o 

professor do ano seguinte quiser consultar, ele sabe onde está o banco de dados, 

para saber mais sobre esse aluno, além das nossas conversas”. (GF – Anos Iniciais – 

Escola Orquídea). 

 

P7-AF: “Aqui, tudo que ele tem é porque a escola corre atrás”. P1-AF: “O nosso 

telhado estava caindo. Se não fosse o dinheiro da escola, tinha caído. O portão lá da 

frente caiu. Arrumou com qual dinheiro? Dinheiro da escola [...]” (GF – Anos Finais – 

Escola Orquídea). 

 

Compreender o trabalho desenvolvido em cada instituição exige, 

segundo Freitas (2007), considerar vários fatores que estão presentes em seu 

dia a dia. Dessa forma, colocar uma escola em uma posição em relação à 

outra, ranqueá-la ou pressioná-la para alcançar bons resultados, não fará surgir 

uma educação de qualidade, se considerarmos que a qualidade é polissêmica 

e, neste sentido, os professores expressam diferentes qualidades que para 

eles são construídas no cotidiano e nem sempre contempladas pelo índice, 

devendo, no entendimento de Freitas (2005) ser negociada para efetivamente 

corresponder ao entendimento do coletivo. 



58 
 

Considerando que a qualidade é polissêmica e multidimensional, alguns 

autores defendem que sua avaliação, para ser coerente, deve contar, também, 

com diferentes dimensões. Como pontuam Dalben e Almeida (2015) acerca da 

avaliação multidimensional, se a realidade de uma escola é complexa, a 

medida de sua qualidade não poderia ser menos complexa. 

De acordo com Freitas (2007, p. 968), o problema da educação vem do 

“formato ideológico do projeto hegemônico”, em que reduz qualidade a acesso. 

Para ele: 

Os liberais admitem a igualdade de acesso, mas como têm uma 
ideologia baseada na meritocracia, no empreendedorismo pessoal, 
não podem conviver com a igualdade de resultados sem competição. 
Falam de igualdade de oportunidades, não de resultados. 

 

Em consequência ao apontado pelo autor, é humanamente impossível 

existir igualdade de resultados num processo competitivo e desigual. Uma 

escola localizada em condições de vulnerabilidade econômica e social não 

consegue desenvolver um trabalho pedagógico eficiente como aquela 

localizada em regiões em que a desigualdade social é menor. Não por falta de 

capacidade das crianças ou corpo docente, mas porque respondem à lógica 

escolar para a qual o capital socioeconômico e cultural coloca alguns em 

posição mais favorecida que outros (ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 2013, p. 

1157). Aspecto empiricamente expresso pela percepção dos professores 

participantes dos grupos focais como podemos destacar nos trechos a seguir: 

 

P3-AI: Eu acho que um ponto também é o aspecto geográfico. A localização da 
escola pegou assim vários bairros aonde veio essa boa clientela para nós, né. (GF- 
Anos Iniciais – Escola Violeta).  
 
P6-AF: [...] “Numa escola que está no centro mais com uma melhor condição 
financeira, o resultado é melhor, sendo que a nota não foi melhor. A nota da prova 
não foi melhor. Aí é uma situação também que pode ser complicado. Eles levam tudo 
em consideração.” P7-AF: “Então, uma escola da roça, por mais que ela tenha se 
sobressaído em relação a uma escola do centro, ela fica em pior posição?” (GF – 
Anos Finais – Escola Orquídea).  
 
P10-AF: [...] “Pensa bem, numa escola como a nossa, com características como a 
nossa, podia fazer prova igual. Mesmo no seguimento municipal, a nossa prova tinha 
que ser diferente dos outros estabelecimentos, e vem a mesma prova...” (GF – Anos 
Finais – Escola Margarida).  
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Baseando-nos em Almeida, Dalben e Freitas (2013, p. 1157), 

percebemos que as escolas acabam sendo “reprodutoras de desigualdades 

sociais existentes”, ou seja, “o nível socioeconômico dos alunos influencia mais 

o desempenho escolar destes que a estrutura das escolas, sua organização e 

a qualificação de seus professores”.  

Por essa lógica, ao se considerar o resultado do Ideb, é necessário 

entender o contexto no qual a escola se insere.  

As diferenças socioeconômicas e culturais devem compor uma 
análise explicativa da diferença de desempenho dos alunos, já que 
não considerá-las significaria, muitas vezes, atribuir o título de boa 
escola a instituições que, como única e verdadeira diferenciação em 
relação a outras, possui alunos de maior capital socioeconômico e 
cultural (ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 2013, p. 1157). 

 

 

3.3 AÇÕES DA ESCOLA EM RELAÇÃO ÀS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

 

 

Ao perguntarmos de quais avaliações externas a escola participa, 

verificamos que as avaliações já fazem parte do cotidiano da escola, sendo que 

na rede as escolas participam da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC/Prova Brasil), da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e do 

Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), o qual integra o Sistema 

Mineiro de Avaliação da Educação Pública de Minas Gerais (SIMAVE). 

Também realizam a avaliação do Sistema Positivo, adotado pela rede 

municipal e conhecida como Sistema de Avaliação Educacional Positivo 

(HABILE) e da Avaliação Diagnóstica Municipal (ADM). As Escolas Violeta e 

Orquídea, inclusive, montam seu planejamento de acordo com os resultados 

dessas avaliações. 

 

P1-AI: “Quando os resultados saem, a equipe da supervisão e orientação passam 

para a gente em módulo os resultados e [eles] são analisados - aquilo que tem que 

ser trabalhado, mais trabalhado. A gente estava fazendo isso no decorrer do ano. 

Esse ano teve um novo projeto, o PIP – Programa de Intervenção Pedagógica, que é 

muito baseado nessas avaliações externas. Então a gente já aplicou muito ao longo 

do ano, baseado nos escritores que mais tiveram falhas, [aqueles] que as crianças 

menos dominaram. Então, a gente trabalhou em cima disso também” (GF - Anos 

Iniciais - Escola Violeta). 
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P9-AI: “A Prova Brasil do ciclo de alfabetização a gente faz a tabulação. A supervisora 

mesmo faz a tabulação aqui na escola. Agora, o PROALFA é através da internet. 

Depois eles enviam os resultados nos catálogos deles, mas num primeiro momento é 

pela internet”. (GF - Anos Iniciais - Escola Orquídea).  

 

Diferentemente das Escolas Violeta e Orquídea, a Escola Margarida 

não tem uma preocupação tão explícita quanto a essas avaliações, inclusive 

conhecendo seus resultados nas avaliações externas apenas por meio do 

mural da escola. 

 

P6-AI: “Têm gráficos. Depois dessas avaliações, têm gráficos sim”. P5-AI: “No mural”. 

P6-AI: “A escola coloca no mural sim os gráficos”. P8-AI: “A Secretaria Municipal de 

Educação manda” Pesquisador: Só através do mural ou de alguma outra forma? P3-

AI: “Não. Só no mural”. Pesquisador: Ninguém vem e apresenta para vocês numa 

forma de reunião? P3-AI: “Não”. Pesquisador: O último Ideb recebido, qual foi o 

resultado? P6-AI: “Ela fez uma reunião... Lembra? Aquele moço que teve aqui, fez... 

Eles mostraram para a gente”. P8-AI: “A secretaria da educação nos deixa a par 

desses resultados”. (GF- Anos Iniciais - Escola Margarida).  

 

Um fator que não pudemos desconsiderar é a utilização do sistema de 

apostilas na rede. De acordo com Barreto (2012, p. 746) “as pressões para a 

melhoria dos indicadores educacionais têm favorecido também a proliferação 

de sistemas apostilados de ensino”, alerta que nos leva a considerar que a 

adoção pela rede tenha sido intencionalmente feita tendo como foco a melhoria 

dos índices que não apenas aponta para uma ação voltada à melhoria 

especifica dos resultados, como confirma a lógica mercadológica que impera 

no sistema educacional pautado pela política de avaliação, como bem denuncia 

Freitas (2007).   

O uso de apostilas nas redes, segundo Freitas (2012a, p. 392), tem o 

“objetivo de se garantir um alinhamento entre o ensinado e o avaliado, 

produzindo ainda mais estreitamento curricular. Esse apostilamento começa na 

pré-escola e continua no ensino fundamental”.  O autor acredita que o 

apostilamento “contribui para que o professor fique dependente de materiais 

didáticos estruturados, retirando dele a qualificação necessária para fazer a 

adequação metodológica, segundo requer cada aluno”. (Idem, p. 394).  

Alguns professores da Escola Violeta fizeram críticas em relação à 

adoção de apostilas por considerarem um gasto desnecessário. 
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P10-AF: O sistema também gasta muito dinheiro com coisas que não tem que gastar. 
Aqui na rede municipal, apostilou há um tempo atrás. Eu vou dar a minha opinião, não 
sei se é a opinião dos outros professores, mas eu acho que foi um dinheiro 
desnecessário gastar com isso, porque nós temos livros excelentes, de excelente 
qualidade, que vem gratuitamente pelo MEC. (GF – Anos Finais – Escola Violeta). 

 

Quanto ao estreitamento curricular referido por Freitas (2012a), 

verificamos que na Escola Violeta e Escola Orquídea suas ações 

pedagógicas se voltam aos resultados das avaliações externas, aspecto não 

observado de forma evidente na Escola Margarida cujo foco de discussão 

esteve voltado para os problemas do contexto socioeconômicos que enfrentam. 

Analisando esta questão do estreitamento curricular, Oliveira (2013) a 

nomeia como “afunilamento curricular” e afirma que esta reforça uma visão 

fragmentada de currículo, em que se perde a perspectiva interdisciplinar. 

Algumas falas confirmam esses estudos e ainda apresentam críticas em 

relação à “autonomia” que nem sempre a escola tem. 

 

P11-AF: “Eu queria perguntar também. Por que só Português e Matemática? Por que 
eles não avaliam o todo? Né? Não avalia o conjunto? Não avalia a obra da escola? 
[...] Será que só isso é que vai refletir?” P7-AF: “Coitado de quem ensina artes então, 
porque a arte não tem valor na escola, não na parte nossa assim, na estrutura em 
geral... A menina dança muito bem, mas ela é ruim nas outras matérias, então já é 
uma menina problemática. Um desenhista, um esportista... Cabe ressaltar que essas 
habilidades não se cobram...”. (GF – Anos Finais – Escola Violeta). 
 
P5-AI: “Mas o resultado acaba interferindo bastante, porque a gente muda o foco, 
muitas vezes muda em função do resultado [...]” (GF – Anos Iniciais – Escola 
Orquídea). 
 
P7 – AF: [...] “A avaliação é muito superficial porque não é feita com todas as 
disciplinas, só português e matemática. Então, eu não sei se só português e 
matemática avalia o menino”. (GF – Anos Finais – Escola Orquídea).  

  

Prosseguindo nos estudos de Freitas (2012a, p.389) uma questão passa 

a nos incomodar em relação ao “básico” que acaba não contemplando outras 

questões relevantes para a formação do aluno.  A lógica empresarial tem 

estipulado o “conhecimento básico, um corpo de habilidades básicas de vida, 

suficiente para atender aos interesses das corporações e limitado a algumas 

áreas de aprendizagem restritas (usualmente leitura, matemática e ciência)”. 

Para o sistema não interessa uma população que tenha objetivos elevados, 

pensamentos críticos. O autor acredita que um processo em curso, 
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encabeçado por grupos empresariais, denominados por ele de “reformadores”, 

pode vir a alterar profundamente a estrutura da educação pública no Brasil.  

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo 
básico, mínimo, como referência. Assume-se que o que é valorizado 
pelo teste é bom para todos, já que é o básico. Mas o que não está 
sendo dito é que a “focalização no básico” restringe o currículo de 
formação da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, 
exatamente o que se poderia chamar de “boa educação”. Além disso, 
assinala para o magistério que, se conseguir ensinar o básico, já está 
bom, em especial para os mais pobres. (FREITAS, 2012a, p. 389). 

 

 

Saviani (1986, apud FREITAS, 2012a, p.390) ainda reforça que: 

[...] o estreitamento curricular e o esquecimento das demais áreas de 
formação do jovem, em nome de uma promessa futura: domine o 
básico e, no futuro, você poderá avançar para outros patamares de 
formação. Todos nós sabemos que a juventude mais pobre depende 
fundamentalmente da escola para aprender, e se for limitada a sua 
passagem pela escola às habilidades básicas, nisso se resumirá sua 
formação.  

 

No sentido do que debate Freitas (2012a) e considerando a 

reformulação da organização do trabalho nas escolas para o alcance das 

metas e, consequentemente, rumo ao que tal pensamento, dos reformadores 

empresariais, tem como objetivo para a educação, um aspecto importante a ser 

destacado acerca das ações das escolas em relação aos resultados das 

avaliações externas é o comprometimento com o trabalho a partir e voltado a 

esses resultados.  

Enquanto as Escolas Violeta e Orquídea declaram construir ações de 

diferentes naturezas para melhorar o desempenho dos estudantes, a Escola 

Margarida reconhece que, ainda que fosse importante este trabalho, tem que 

lidar com questões mais básicas e anteriores ao que é cobrado nestas 

avaliações, como estas não refletem o trabalho desenvolvido, acabam não 

servindo para a orientação do trabalho docente. 

  

 

P8-AI: É uma participação total assim, o comprometimento tanto dos professores 

quanto dos alunos. A gente é muito ética. A equipe é muito boa, muito ética. A gente 

vê mesmo o desenvolvimento e a resposta do aluno. Sabe, a gente não visa: “Ah, 

vamos mascarar isso ou vamos fazer aquilo”. Não. As meninas são muito éticas na 

aplicação, e a gente faz muito bem feito, né? Muito corretamente. [...] P1-AI: 

“Quando os resultados saem, a equipe da supervisão e orientação, passam para a 



63 
 

gente em módulo os resultados e eles são analisados. Aquilo que tem que ser 

trabalhado, mais trabalhado. A gente estava fazendo isso no decorrer do ano. Esse 

ano teve um novo projeto, o PIP – Programa de Intervenção Pedagógica, que é 

muito baseado nessas avaliações externas. Então a gente já aplicou muito ao longo 

do ano, baseado nos descritores que mais tiveram falhas, que as crianças menos 

dominaram. Então, a gente trabalhou em cima disso também” (GF - Anos Iniciais - 

Escola Violeta).  

 

P7-AI: “Acho que cabe ressaltar também que nós somos um grupo comprometido. 

Nós somos comprometidos com a educação. Nós somos empenhados. Estamos 

sempre estudando nos módulos de estudo”. (GF - Anos Iniciais - Escola Orquídea). 

 

P7-AI: “Eu acho que é muito mais da prática do docente que está lá em sala de aula 

e o compromisso dele alí com o aluno. Não a questão da avaliação, do Ideb não. 

Diante de toda essa estrutura, do bairro, do aluno que eu tenho... então eu vou olhar 

a evolução, a avaliação dele totalmente diferente. Pra mim, eu particularmente, eu 

olho que é só uma avaliação que veio, porém, a escola vai ser avaliada. Existe essa 

disputa entre as outras escolas, mas não que isso vá mudar a minha prática lá 

dentro. Em momento algum vai mudar.” (GF - Anos Iniciais - Escola Margarida). 

 

Parece que, em relação às ações que a escola desenvolve para 

melhorar a sua qualidade de ensino, poderíamos citar como elementos 

presentes nas falas dos diferentes professores o trabalho em equipe, os 

módulos de estudo e as estratégias elaboradas mediante os resultados das 

avaliações. Especialmente nas Escolas Violeta e Orquídea, observamos a 

declaração de busca por ações a partir dos resultados das avaliações, em que 

os professores declaram montar estratégias para superar as dificuldades. 

Entretanto, vale ressaltar que na Escola Orquídea o ponto principal do 

trabalho destacado pelos professores partícipes do grupo focal foi o de que 

desenvolvem um “olhar diferenciado para o aluno”. Mencionaram a existência 

de uma “sala de apoio” que dá suporte aos professores ajudando os alunos 

com dificuldades.  

 

P4-AI: Bom, a supervisora, quando termina a prova, faz uma análise e nós sentamos 

juntos e montamos estratégias para ver aquilo que precisa ser trabalhado [...] P8-AI: 

Temos a sala de apoio para os alunos com maior dificuldade (GF - Anos Iniciais - 

Escola Orquídea). 

 

Embora com diferentes observações e ações frente às avaliações 

externas, algo ficou evidente: são muitas as questões que envolvem tais 

avaliações, como melhoria do índice, busca de abono, competição, 
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meritocracia e mesmo que os professores se coloquem de diferentes formas, 

parece que o foco de trabalho tem se voltado para a melhoria dos resultados.  

  

 

3.4. CRÍTICAS À FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Em todos os encontros surgiram várias críticas em relação às avaliações 

e seus resultados. Pelas discussões, pudemos observar que a Secretaria de 

Educação Municipal se empenha em analisar os resultados das escolas e 

promover ações para o alcance de melhores notas. Todavia, nem sempre 

essas ações são observadas como adequadas pelos professores, já que 

entendem que a avaliação deveria existir como forma de detectar as falhas e 

propor mudanças nas políticas educacionais para o enfrentamento de seus 

problemas.  

Neste sentido, embora a Escola Violeta esteja satisfeita com seu 

resultado do Ideb, alguns professores percebem as ações da secretaria como 

um “mecanismo de controle” do trabalho docente, em que o planejamento 

acaba induzido pelas ações requeridas, as quais se voltam apenas para o 

ranking. Analisando o movimento de cobrança, os participantes demonstram 

cansaço em relação à busca desenfreada pela melhoria nos índices, indicando 

o descontentamento com o movimento de competição entre as escolas que 

essa busca leva.  

 

P12-AF: “Eu enxergo essas provas como mecanismo de controle do governo, da 

nossa própria prática. Eles nos dão tanta autonomia, tanta liberdade para elaborar 

nossos planos, para escolher a forma de trabalhar e aí vem o governo e controla 

com habilidades predeterminadas. Aí temos que moldar o nosso planejamento, 

temos que moldar a nossa realidade, tem que moldar a nossa escola aos interesses 

que eles têm. E sem falar da pressão que está em torno dessas provas também, 

porque nas escolas do Estado, o resultado é publicado na porta das escolas, como 

meio de pressionar. E daí gera uma série de preconceitos em torno da escola, em 

torno dos professores, em torno do aluno, tanto dos aspectos positivos, quanto dos 

aspectos negativos em torno dessas avaliações. Então, eu as enxergo como esse 

mecanismo de controle da nossa prática, daquilo que acontece dentro da escola”. 

P11-AF: [...] “Quando nós nos deparamos com esse tipo de avaliação externa, eu 

acho que como ela colocou que é mal vista, é a situação do porquê que essa 

avaliação vem, o que o governo está querendo com esse tipo de avaliação. Na 

realidade, a gente vai ver que é uma politicagem para adquirir verbas para as 
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instituições, empréstimos do banco mundial e ele quer mostrar que o país está bem, 

mas na realidade não é isso que acontece”. P10-AF: “Eu já percebo assim: o 

resultado aqui da escola é um resultado alto, todas as vezes que são analisados 

esses resultados, cobram da gente mais ainda. Parece que nunca vai estar bom, 

entendeu? Se foi ótimo, tem que ser duas vezes ótimo na próxima prova. Nunca 

está bom. A gente faz de tudo, mas nunca está bom, está sempre querendo mais e 

mais” (GF - Anos Finais - Escola Violeta). 

 

Sustentando a crítica feita pelos professores podemos citar Freitas 

(2012a), que discute a pressão vivida pelas escolas por bons resultados 

fazendo com que a escola viva num ambiente de divulgação pública dos 

resultados que servem à lógica da responsabilização da escola.  

Um sistema de responsabilização envolve três elementos: testes para 
os estudantes, divulgação pública do desempenho da escola e 
recompensas e sanções (Kane & Staiger, 2002). As recompensas e 
sanções compõem o caráter meritocrático do sistema, mas não só, já 
que a própria divulgação pública dos resultados da escola constitui 
em si mesma uma exposição pública que envolve alguma 
recompensa ou sanção públicas. A meritocracia é uma categoria, 
portanto, que perpassa a responsabilização.  (FREITAS, 2012a, p. 
383). 

 

Na Escola Orquídea também foram levantadas críticas em relação às 

avaliações externas. Para os professores a maneira como é computado o dado 

de fluxo é muito superficial e acaba não trazendo informações verdadeiras, 

especialmente nos casos que não dependem da escola, como evasão dos 

alunos. Além disso, observam que os alunos estão desmotivados em realizar 

as avaliações e que eles próprios também estão, já que a escola não tem um 

retorno em termos de melhoria a partir dos resultados. 

 

 

P7-AI: [...] “Agora, se ela é externa cabe, se foi o governo, se foi a prefeitura, se é no 

âmbito estadual, se municipal, cabe a quem avaliou, partindo do resultado, propor 

mudanças”. P9-AI: “Eu gostaria, é o meu sonho, que eles, através dessas avaliações, 

vissem o que a gente precisa. Uma escola mais bonita! É o prédio da nossa escola, 

então a pessoa pode achar que não tem nada a ver, mas o recurso físico, professor 

melhor remunerado...” (GF - Anos Iniciais - Escola Orquídea). 

P6-AF: “[...] O SIMAVE ainda é um pouco mais abrangente, porque ele traz o 

resultado por sala. Já a PROVA BRASIL, traz uma nota do Ideb, que envolve 

repetência de aluno, que envolve aluno fora da faixa etária, envolve ‘N’ situações, não 

só a prova em si que o aluno faz, ou o relatório socioeconômico do aluno. Então, se 

você pegar, por exemplo, e isso a gente já comparou em estudos que a gente já fez 

em outras escolas, uma escola que está no centro, com uma melhor condição 

financeira, o resultado é melhor, sendo que a nota não foi melhor. A nota da prova 
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não foi melhor. Aí é uma situação também que pode ser complicada. Eles levam tudo 

em consideração [...] Por exemplo, aqui, que é aquele caso dos meninos que saem 

da escola e não pegam a transferência, eles vão pegar só no outro ano. Esses alunos 

são dados como alunos frequentes que tiraram zero na prova. Aí o que acontece? Os 

alunos saem porque são considerados evadidos, mas para o sistema não existe 

evadido. Para o sistema, o aluno foi matriculado, ele faz parte da escola [...] Outra 

coisa importante é isso, o aluno dentro da sala de aula ele tem uma nota de 80% a 

90%, mas ele não tem o interesse de fazer essa prova externa porque pra ele não 

tem sentido nenhum. Ele está fazendo uma prova que não vai ter nota, que não vai 

ter retorno nenhum, porque eles não vêm um retorno, e daí eles fazem a prova de 

qualquer jeito. Ele não vê favorecimento nenhum pra ele, então ele vai fazer a prova 

de qualquer jeito” (GF - Anos Finais - Escola Orquídea). 

 

Oliveira (2013, p. 94), nos ajuda a compreender a crítica feita pelos 

professores ao pontuarem a distorção que pode haver quando se levam em 

conta os alunos que fizeram a prova e não os matriculados no início do ano, já 

que “evadido” passa a ser igual a ausente.  

O fato de ser um produto entre a aprovação, que varia de 0 a 100% 
(e é incorporada no seu cálculo de zero a 1,0) e a nota na Prova 
Brasil que varia de zero a 10,0, faz com que a aprovação funcione 
como um “ajuste”. Se a aprovação for de 100%, o índice é igual à 
nota.  

 

Os professores da Escola Margarida criticam, especialmente, o fato de 

não se contemplar as diferenças socioeconômicas e culturais de cada escola 

na análise dos dados. Segundo eles, se tem resultado abaixo da média, 

deveriam receber ajuda de pessoas que poderiam auxiliar a escola a melhorar 

seu desempenho. 

 

P8-AI: “E o nível sociocultural também, como é o caso aqui da nossa escola. O 

próprio questionário socioeconômico do aluno, eu acho que é um ponto negativo da 

avaliação e pode interferir no resultado do Ideb”. P7-AI: “Então, eu não vejo isso 

interferindo no nosso trabalho pedagógico. Depois, qual apoio? Pelo contrário, o 

Estado acha que está bom. Tudo que ele está fazendo está bom. Ainda mais se ver o 

Ideb subindo, ele vai falar que está ruim?!? Nunca!”. P8-AI: “É, ela não é feita de uma 

forma democrática. Ela é imposta. O maior interessado nesse processo que é o 

aluno, ele fica sem ter o resultado, né”? (GF - Anos Iniciais - Escola Margarida). 

P9-AF: [...] “O que importa é que realmente está muito falho mesmo. Cobra-se muito 

da gente, uma cobrança. Nós temos que avaliar, na sala de aula, durante as nossas 

aulas diferenciando os nossos alunos. A hora que vem o ENEM cobra todo mundo 

igual. A hora que vem a Prova Brasil... Eu não dou importância à Prova Brasil, nada 

não. Enquanto eles não nos ajudarem aqui, dentro da sala de aula, de colocar mais 

pessoal que nos ajude, vai ficar nessa mesmice e a educação não é pra todos. Então, 

tem que ter um psicólogo dentro da escola, tem que ter um neuro dentro da escola, 

porque eles tratam todo mundo igual. Todo mundo igual. Esse negócio de inclusão. 
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Acho que o aluno está mais excluído do que incluído dentro da sala de aula... Acho 

que tem que mudar o nome, tem que ser ‘Escola Clínica’”. P4-AF: “E aí eu te 

pergunto, se o nosso resultado no Ideb não está bom, cadê as nossas ajudas 

externas? Se o nosso resultado foi ruim no Ideb, porque eles não mandaram as 

ajudas? Nós temos que fazer uma coisa pra que no próximo ano possa ser melhor, 

mas por quê? Por que não vêm as ajudas? Se a avaliação é pra medir o resultado, 

pra tentar um caminho melhor, pra que a gente cresça, que venha!”. P12-AF: “Uma 

coisa também que eu acho que influencia no resultado do Ideb é aquele questionário 

que vem, o questionário socioeconômico, então, muitas vezes, eles ficam com 

vergonha de pôr a verdade ali. Então lá eles perguntam quantas geladeiras, quantos 

banheiros tem na sua casa... Às vezes ele nem tem banheiro na casa dele e põe que 

tem três banheiros. Então aí já mudou o resultado. Então tá mascarando mais ainda o 

resultado, porque aí está demonstrado a carência dele e ele fica com vergonha de 

demonstrar a carência” (GF - Anos Finais - Escola Margarida). 

 

Tais críticas vêm ao encontro do que almejava o Documento-Referência 

da Conferência Nacional de Educação/2014 - Conae (2014, apud Sousa 2014, 

p.414) em relação às concepções relativas à avaliação em que se defendia a 

análise de todo o processo para a composição da avaliação da instituição. 

A avaliação deve considerar não só o rendimento escolar, mas 
precisa analisar todo o processo educativo, levando em consideração 
as variáveis que contribuem para a aprendizagem, tais como: os 
impactos da desigualdade social e regional nas práticas pedagógicas; 
os contextos culturais nos quais se realizam os processos de ensino 
e aprendizagem; a qualificação, os salários e a carreira dos/das 
professores/as; as condições físicas e equipamentos das instituições 
educativas; o tempo diário de permanência do/da estudante na 
instituição; a gestão democrática; os projetos político-pedagógicos e 
planos de desenvolvimento institucionais construídos coletivamente; o 
atendimento extra turno aos/às estudantes; e o número de estudantes 
por professor/a na educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades, nas esferas pública ou privada. 

 

A realidade deveria ser conhecida em sua amplitude de aspectos para 

que pudesse dar lugar à ação, não apenas da escola isoladamente, mas de 

forma coletiva: o que Freitas (2007) vai chamar de “responsabilidade 

partilhada”. 

Todavia, além das críticas mais específicas apontadas pelos professores 

das diferentes escolas, uma foi unânime em todas elas: a maneira como é 

elaborada a prova e sua aplicação. Para os professores, o fato de a avaliação 

ser de múltipla escolha e não considerar as especificidades da escola 

desfavorece que seu resultado reflita a instituição. Sendo outro aspecto citado 

por eles como negativo, a falta de dedicação dos estudantes ao realizarem a 

avaliação, aspecto que prejudicaria o resultado da escola. 



68 
 

 

P1-AI: “Tem aqueles que levam a sério, que ficam até o último segundo ali 

respondendo, mas tem uma parcela que a gente sabe que poderia render mais, mas 

naquele momento: ‘Ah, não vai valer nota... ’ Então, faz de qualquer jeito” (GF- Anos 

Iniciais - Escola Violeta). 

 

P10- AF: “[...] muitos alunos nossos não fazem essas avaliações com dedicação, 

infelizmente. Às vezes tem aluno que em menos de 30 minutos já está pronto. É 

impossível fazer uma prova dessas em tão pouco tempo, então você vê que eles 

chutam...” P11-AF: “Pelo número de questões, não pelo grau de dificuldade”. P10-AF: 

“Pela rapidez. Não olha, é aquela velha mentalidade: não vale nota, portanto, eu não 

vou fazer direito”. (GF – Anos Finais – Escola Violeta). 

 

P4-AI: “Uma coisa que nós percebemos é que quando vinham essas avaliações 

externas, os nossos alunos tinham muitas dificuldades, porque aqui a maioria das 

questões é aberta e lá são questões de múltipla escolha, então nós percebemos que 

os alunos estavam tendo muita dificuldade nesse tipo de avaliação” (GF- Anos Iniciais 

- Escola Orquídea). 

 

P1-AF: “Eles consideram isso uma coisa inútil. Por mais que a gente fale com eles, 

eles consideram inútil [...] Vamos colocar uma sala de 25 alunos, quantos se 

envolvem com essa prova? Se envolvem mesmo? Pegam e tentam fazer? P4-AF: 

Dois, três”. (GF – Anos Finais – Escola Orquídea). 

 

P3-AI: “Eu acho errado, porque a criança está acostumada com você na sala de aula. 

Você está ali todo dia dando a matéria para ela, ensinando. De repente, chega uma 

pessoa diferente na sala de aula para dar a prova para eles, não funciona. A criança 

fica nervosa e ela não faz nada”. P5-AI: “Então, é isso. Eles não queriam ficar nem 

sentados, como ela falou, eles já ficam nervosos, já causa aquele branco. Eles dizem 

“deu um branco na hora da prova, tia”. Então tem que pensar no emocional da 

criança. Pensar no bem-estar da criança. Isso é falado nos direitos das crianças 

também, mas será que antes eles pensam nisso”? (GF – Anos Iniciais – Escola 

Margarida) 

 

P12-AF: “[...] A questão da múltipla escolha, ele pode mascarar o resultado. Às vezes 

o aluno não está sabendo...” P4-AF: “Ele não está sabendo, ele não lê”. P2-AF: 

“Essas provas não têm nenhum valor para o aluno. Por mais que a gente explique 

para ele a importância disso, eles não têm essa maturidade, eles fazem de qualquer 

jeito pra ir embora, pra ficar livre daquilo”. (GF - Anos Finais - Escola Margarida) 

  

Em relação ao desinteresse dos alunos pelas avaliações e que nos 

interessa destacar são as estratégias para promover a participação dos 

estudantes. As Escolas Violeta e Orquídea falam de sua tentativa de que os 

alunos não faltem no dia da avaliação: além deles não serem avisados sobre o 

dia de aplicação do teste, alguns professores, especificamente dos anos finais, 

atribuem nota para que os alunos se interessem, o que chamam de “um 

pontinho extra”. 
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Na Escola Margarida, porém, há o questionamento sobre os alunos que 

realizam os testes, apontando que os de menor desempenho são deixados, 

propositalmente, fora da avaliação e que isso ocorre de forma generalizada na 

rede. Aspecto já evidenciado na literatura por Oliveira (2013) ao denunciar 

estratégias utilizadas para a melhoria dos índices. 

[...] De um lado, temos um uso dos resultados na perspectiva de 
melhorar a educação, o que pode se traduzir em um genuíno 
processo de reflexão acerca do funcionamento da escola e de seu 
trabalho, com vistas a garantir o aprendizado de todos. De outro, a 
mera tentativa de melhorar os resultados nas testagens. Neste 
segundo caso, teríamos desde o danoso processo de educar para o 
teste até a fraude pura e simples (pedir aos alunos que sabidamente 
terão notas menores a não comparecer, preparar os alunos para 
responder testes, sem que isso signifique ensinar-lhes o seu 
conteúdo, et.). (OLIVEIRA, 2013, p. 89). 

 

P14-AF: “E às vezes a gente fica até com dúvida de avisá-los porque eles irão faltar. 

Então a gente evita de avisá-los para não correr o risco de virem poucos alunos”. 

P15-AF: “Tem também o caso que o adolescente sempre trabalha com uma troca: ‘o 

que eu vou ganhar pra fazer isso’? Então, normalmente, eles avaliam, dão lá dois ou 

três pontinhos para incentivar [...]” (GF- Anos Finais - Escola Violeta). 

 

P4-AF: “Tanto que não pode nem avisar antes. Se você avisa antes que tem no outro 

dia, eles nem aparecem”. (GF- Anos Finais - Escola Orquídea). 

 

 P7-AI: “Eu ainda acho o resultado bem mascarado, porque na semana que tem a 

avaliação, então a escola não sabe o dia, mas sabe a semana, então todo professor 

vai e fala: ‘Oh, não falta essa semana que tem avaliação’. Aquele aluno que não sabe 

nada, que não está alfabetizado, que está abaixo do desempenho, ele não faz a 

prova”. P3-AI: “Não vem”. P4-AI: “Mesmo que ele venha, ele é retirado da sala.” P7-

AI: “É, e mesmo que ele venha, às vezes ele não realiza a prova.” P5-AI: “Porque ele 

é retirado da sala como se ele não tivesse vindo.” (GF- Anos Iniciais - Escola 

Margarida). 

 

Comentando as avaliações externas, a Escola Violeta, apesar de 

indicar que os resultados refletem o trabalho desenvolvido por ela, defende que 

estas “padronizam” tudo, desconsiderando parte do trabalho feito em sala de 

aula e levando até mesmo à exclusão de alunos e escolas. 

 

P4-AI: [...] “a gente sabe que aquela criança que está com dificuldade na leitura não 
vai fazer uma prova, porque uma prova padroniza tudo, a turma inteira, e aí a criança 
vai lá e não tem condições. Essa vai, realmente, com baixo desempenho. A 
dificuldade é só essa”. P1-AI: “Isso que ela falou é interessante. A prova padroniza 
tudo. Nós na escola, no dia a dia da sala de aula, temos que estar sempre olhando as 
diferenças. A gente está tendo sempre que fazer uma intervenção, sempre 
observando o aluno que tem autismo, fazer uma coisa diferente... Quer dizer, a gente 
tem aquele olhar diferente e chega numa prova é tudo igual. Então, definitivamente, 
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ela não reflete muito a realidade da sala de aula...” P12-AI: “Ela estava falando que a 
gente trabalha a inclusão e essas avaliações que vem, acabam excluindo... A gente 
trabalha diferenciado, depois vêm essas avalições [que são] igual para todo mundo...” 
(GF- Anos Iniciais - Escola Violeta). 

 

 Sordi e Malavasi (2004, p. 106) ao discutirem a avaliação como um 

campo de complexidade e conflituosidade indicam que “as avaliações acabam 

sendo regidas pelas regras do mercado”, sendo classificatórias e excludentes. 

Ao mesmo tempo, que ao se estabelecer critérios de qualidade não nos deixam 

claros seus objetivos. 

A definição desses critérios de qualidade nem sempre anuncia a 
razão de sua escolha. Informar e ocultar, ao mesmo tempo, revelam-
se como as duas faces da moeda. Esse é o jogo da avaliação, 
esconder e mostrar. Esconder o que quer e mostrar o que convém 
que seja visto. Avaliar é tarefa complexa sendo que a nem todos é 
dado conhecer seus meandros.  

 

Fica evidente que essas avaliações externas apresentam um retrato 

parcial da realidade da escola, nem sempre verdadeiro, e deixa de fora 

situações que interferem diretamente no cotidiano e que, consequentemente, 

refletem no aprendizado dos alunos e no trabalho dos professores.  

Ainda que concordem com a crítica feita, os professores da Escola 

Margarida questionaram, antes, a lisura de como são realizadas as provas e a 

autenticidade dos resultados, já que como indicado anteriormente acreditam 

que os estudantes de pior desempenho são impedidos de fazer os testes e que 

existem algumas escolas que usam de treinamento para melhorar o resultado, 

travando uma disputa entre elas.  

 

P6-AI: “Sem contar que às vezes algumas escolas já fazem um teste, já mostra para 
o aluno como é que tem que ser feito. Você tá entendendo? Já passa para o aluno as 
respostas talvez né que... P8-AI: Há uma grande... é muito importante isso. Há uma 
grande preocupação por parte das escolas quanto essa nota. Há uma grande 
preocupação. Pesquisador: Por que isso? P8-AI: Ué, para elevar o nome da escola. 
Parece até uma disputa para cada uma ganhar X de nota. P6-AI: Há uma disputa. P5-
AI: Parece um treino. É um treinamento para ganhar X de nota P3-AI: Uma disputa 
entre as escolas. Aquela escola subiu, a outra baixou. Uma vai a outra vem, então é 
uma disputa entre as escolas. P8-AI: Há um treinamento sim. Muitos falam que não, 
mas que tem, tem sim. P7-AI: [...] Ou seja, para mim, é um resultado mascarado e aí, 
como que vai haver uma mudança na escola se o aluno não estava, não fez a prova? 
Talvez a nota do Ideb seria outra. [...] Então eu acho assim, muito mascarado. Não é 
pouco não. É muito. Eu não acho que é um resultado assim, fiel pra escola alguma”.  
(GF – Anos Iniciais – Escola Margarida). 
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Corroborando com essas afirmações, Freitas (2012, p.392) analisa a 

questão apontando que as “políticas de controle sobre a escola e seus 

profissionais” acabam gerando ações que produzem resultados falsos. 

 

As variáveis que afetam a aprendizagem do aluno não estão todas 
sob controle do professor. Esta pressão e controle produzem um 
sentimento de impotência associada à necessidade de sobreviver, 
que tem levado à fraude. Multiplicam-se os casos de ajuda do próprio 
professor durante a realização de exames, quando não a simples 
alteração da nota obtida pelo aluno em testes (Tucker, 2010; Georgia, 
2011; Leung, 2004). Juntam-se a estes os casos de fraude no interior 
das prestadoras de serviço que constroem, aplicam e corrigem os 
testes (Farley, 2009). 

 
Já a Escola Orquídea destaca a importância de, a partir dos resultados 

das avaliações, o poder público melhorar a escola em todos os seus aspectos, 

destacando de forma especial a infraestrutura.  

 

P1-AI: “[...] eu acredito que mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, o 
nosso resultado ainda está bom. É um número, igual você falou, mas se nós 
realmente não fizéssemos como a gente está trabalhando, a nota seria bem [pior]... 
P9-AI: Eu gostaria, é o meu sonho, que eles através dessas avaliações vissem o que 
a gente precisa. Uma escola mais bonita! É o prédio da nossa escola, então a pessoa 
pode achar que não tem nada a ver, mas o recurso físico, professor melhor 
remunerado [...] O mobiliário para a sala de apoio. Na educação infantil as crianças 
ficam de cócoras. E eu não chamo nem a atenção, porque eu vou falar para uma 
criança pequena, sentar direito nessa cadeira que serve para o adulto. P3-AI: Eu dou 
reforço para a educação infantil e tenho que me abaixar o tempo todo. Minhas pernas 
doem, mais doem. P10 e P11-AI: A nossa coluna doem também.” (GF - Anos Iniciais - 
Escola Orquídea). 

 

De acordo com as escolas as avaliações externas não contemplam as 

suas especificidades. Cobra-se que elas devam trabalhar, considerando as 

diferenças, mas quando são avaliadas usa-se somente uma forma para 

averiguar a realidade da escola, desconsiderando o cotidiano, o progresso de 

cada aluno e os fatores intra e extraescolares.  

 

P10-AF: “E ao mesmo tempo, nós temos um conteúdo que já é pré-determinado e 

nós temos que seguir, e na hora de fazer essas provas, muitas vezes não 

contempla o que a gente ensinou em sala de aula.” P12-AF: Quantos alunos que 

neste estágio, neste momento, são alunos que a dificuldade é tamanha pra fazer 

prova. Alunos que, de repente, vêm fazer essa prova e não têm um desempenho 

que é considerado bom, mas chega uma feira de conhecimento, chega um festival 

de poesia, o menino dá um show... Da mesma forma que tem meninos que são 

bons na hora da prova, mas chega nesses momentos não se safam, fazem de 
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qualquer jeito. Então, essas limitações que a gente acompanha no cotidiano da 

escola, são limitações que não aparecem. São situações que não aparecem e são 

situações tão medidoras do conhecimento quanto às provas, porque o pessoal que 

declama poesia, aprende ler, escrever, o pessoal de português, o menino escreve 

um livro de poesia. Nesse festival mesmo saem cada coisa. Coisas maravilhosas 

que eles fazem. Quanto conhecimento, quanta pesquisa que esses meninos não 

fazem. Como que se safam na hora de estudar, de apresentar o que foi proposto 

para eles. Então, “são coisas que não aparecem.” P10-AF: “A escola avalia isso, 

mas aí vêm essas provas e não avaliam.” P13-AF: “É algo objetivo para se medir 

algo subjetivo.” P11-AF: “Esse Ideb, pra mim, é nisso aí que está... Por quê? Porque 

ele não está medindo o tempo realmente de aprendizado, ele não está medindo 

realmente as experiências que o aluno teve. Ele padronizou aquilo ali, encaixotou, 

tem que caber aqui oh. É isso aí”. (GF- Anos Finais - Escola Violeta). 

 

P5-AI: Eu acho que o que não mostra é que a gente não foca só naquela nota e só 

naquele resultado do aluno. Nós temos um olhar diferenciado para aquele aluno que 

tem dificuldade e mesmo que ele não tenha ido bem, o que a gente quer não é que 

ele tenha a melhor nota, a gente quer que esse aluno avance e, de repente esse 

pequeno avanço ele não aparece nesse resultado. Esse avanço não aparece 

porque às vezes esse aluno não vai bem, mas quando a gente pega o portfólio dele, 

lá do início de quando ele entrou, a gente olha o avanço daquele menino e faz com 

que a gente se sinta bem e isso o resultado não mostra. Acho que é o nosso 

diferencial. P9-AI: “Tudo que a gente tem do aluno a gente arquiva numa pasta, né, 

mesmo o parecer pedagógico. Tudo que a gente faz. Se às vezes o aluno teve mais 

dificuldade a cada bimestre, a cada semestre. É tudo arquivado. Se o professor do 

ano seguinte quiser consultar, ele sabe onde está o banco de dados, para ele saber 

mais sobre esse aluno, além das nossas conversas.” (GF – Anos Iniciais – Escola 

Orquídea).   

 

P3-AF: “[...] Essas provas sempre ficam limitadas porque elas não dão conta de 

demonstrar a complexidade que é uma escola. Então você imagina dentro de uma 

sala 25 alunos, você tem uma multiplicidade, você multiplica isso por sei lá, quantas 

salas, quinze salas, dezesseis salas né”.  (GF- Anos Finais - Escola Orquídea). 

 

P10-AF: “[...] A nossa escola faz a mesma prova que a escola situada em tal lugar 

faz [...] Então, gente, está tudo errado. Eu tenho que tratar o doente conforme a 

doença que ele está apresentando. Aí o que se faz na hora de medir o Ideb e todas 

as avaliações? Massifica. Aí vem a mesma prova para o menino. Produção em 

massa”. (GF- Anos Finais - Escola Margarida). 

 

Talvez seja exatamente por isso que os professores não percebem o 

real objetivo dessas avaliações. A escola é submetida a várias avaliações 

externas durante o ano, mas não consegue visualizar o retorno dessas ações, 

ou seja, não veem transformações. Sordi e Malavasi (2004) auxiliam-nos nesta 

análise quando afirmam: 
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As políticas educacionais vigentes escolheram a avaliação como seu 
grande aliado. Avalia-se tudo hoje, com requintes de perversidade na 
medida que a relação entre produção de êxito e fracasso tanto das 
instituições de ensino como de seus atores (professores e alunos) 
está desvinculada das condições objetivas existentes sendo que 
estas se mostram determinantes no resultado final. (SORDI e 
MALAVASI, 2004, p. 109). 

 

Corroborando esta análise e se referindo às práticas dos gestores 

educacionais, Machado e Alavarse (2014, p. 428), ao pesquisarem três 

municípios de São Paulo, concluem que: 

Em geral, esses sistemas municipais de ensino assumem os 
resultados de suas avaliações como equivalentes à qualidade do 
ensino desenvolvido em suas escolas, como se as proficiências, 
embora relevantes, pudessem representar toda a riqueza do 
processo educacional e espelhar todo o trabalho docente 
desenvolvido nas escolas. 

 

Essa falta de ancoradouro das políticas de avaliação em relação à 

realidade vivida, segundo vários professores, acaba gerando processos de 

manipulação para obtenção de melhores resultados. Ainda que a Escola 

Violeta destaque que seu resultado é verdadeiro, acredita que ele não 

contemple o que o aluno faz realmente, já que estes nem sempre demonstram 

isso nas avaliações externas.  

 Na visão da escola, portanto, ainda que ela não manipule o resultado, 

este não pode ser considerado real por não conseguir captar tudo o que o 

aluno aprendeu e a escola fez por ele durante o período. 

 

P10-AF: “Só quero frisar que aqui na escola o resultado sempre foi verdadeiro. A 

gente sabe que tem escola em que existe a manipulação. A gente sabe que existe 

coisa errada aí que melhora o Ideb da escola, a gente sabe disso, mas aqui na escola 

a gente tem certeza que não foi mexido em absolutamente nada. É aquilo e pronto.” 

P13-AF: “Só complementando, esse resultado, a meu ver, não é real, porque semana 

passada mesmo eles fizeram uma prova de simulado, teve aluno que me entregou 

em 15 minutos, uma prova que era relativamente extensa, com bastante texto para 

ler. Ele simplesmente vai lá, “ah, é a b c e d”; ah, chuta a “d”, a outra a “a” e responde 

assim, sem sequer ler. Então, esse resultado, a meu ver, não é real” (GF- Anos Finais 

- Escola Violeta). 

 

Outro fato que nos chamou a atenção ao ouvi-los é que, ao se referirem 

à condição social dos alunos, usam a palavra “clientela”, o que acaba 

corroborando com a opinião de alguns professores sobre a decadência do 

sistema educacional. Segundo eles, a escola acaba vivendo na base do 
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“escambo”, da “troca” da “competição”, ou seja, a palavra “cliente” tem se 

configurado como aquele que de alguma forma proporciona e recebe lucro.  

 

P3-AI: “Eu acho que um ponto também é o aspecto geográfico. A localização da 

escola pegou assim vários bairros aonde veio essa boa clientela para nós”. (GF - 

Anos Iniciais - Escola Violeta) 

P11-AF: “Por outro lado, tem também a questão dessa outra escola. Como é que ela 

vai ficar a vida inteira com o Ideb baixo, sendo marginalizada, jogada pra escanteio, 

sem alunos, comunidade totalmente desinteressada. Então, ela tem que trabalhar 

assim, ela tem que pegar, tem que saber o que é que vai ser cobrado. Ela tem que 

preparar a sua clientela”. P7-AF: “Só comentar uma coisa. Hoje à tarde eu estava 

lendo um texto que o autor falava que a educação de uma forma geral, hoje no 

capitalismo, fica mais centrada no valor de troca do que no valor de uso. Eu acho que 

essas provas, tipo assim, olha para vocês verem, essa discussão nossa vai, tipo 

assim, como que nós vamos preparar o aluno para ele fazer uma prova? Isso que é 

escola?!” (GF – Anos Finais – Escola Violeta). 

P3-AF: “Essa desmotivação, em minha opinião, eu acho que já é um pouco reflexo 

desse modelo desse sistema educacional que a gente tem hoje, que a gente opera na 

base do escambo, parece que as crianças entendem isso desde, sei lá, do 

fundamental 1. Eles só fazem atividades em troca de nota. Se não tem isso, então a 

gente vive na base do escambo educacional desde o primário”. (GF - Anos Finais - 

Escola Orquídea). 

P2-AI: “[...] Nós, aqui, a nossa clientela, é uma clientela que praticamente não tem 

pai, nem mãe presentes. Então, nem em reuniões, nem para entregar boletim, nada”. 

(GF – Anos Iniciais – Escola Margarida) 

P3-AF: “Ele revela que eles não se preocupam exatamente com a nossa clientela que 

é totalmente diferente das outras, mandando provas iguais pra nós aqui e pra outras 

escolas e nossos alunos não têm capacidade que tem outros alunos. Então, essa não 

preocupação com a nossa clientela, com a maneira que nós vivenciamos aqui, a 

realidade dos nossos alunos”. (GF - Anos Finais - Escola Margarida) 

 

De acordo com Azevedo (2007), a busca pela qualidade na educação 

pública faz surgir dois movimentos opostos dentro da escola, a educação para 

o mercado e a educação cidadã:  

No primeiro, a escola adapta-se aos princípios e valores da economia 
de mercado, formando cidadãos clientes, produtores e consumidores, 
identificados com a ideologia de mercado. É a transformação da 
escola em uma instituição educadora da cultura de mercado, a 
mercoescola. No segundo, desenvolve-se um movimento que tem a 
pretensão de resgatar os princípios humanistas, ressignificá-los ante 
o contexto da globalização, construindo um núcleo formado por 
conceitos e valores comprometidos com a humanização do ser 
humano, com uma ordem moral, ética e política comprometida com 
os ideais emancipatórios, a escola cidadã, também denominada 
educação cidadã. (AZEVEDO, 2007, p. 4). 

 

Ainda segundo o autor, “há uma tentativa de introduzir na escola os 

valores e a linguagem empresarial. Produtividade, qualidade total, vantagens 
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comparativas, centros de excelência, bem como outros termos de uso básico 

no vocabulário do mercado. Formar cidadãos clientes e consumidores, 

portadores da cultura de mercado”.   

Sousa e Oliveira (2003, p. 890) trazem o conceito de “quase mercado” 

para interpretar as modificações em curso na educação pública, percebido 

como “aplicação, na gestão dos sistemas educacionais, dos princípios e 

valores da iniciativa privada, que trazem consigo um projeto de sociedade que 

certamente não contém a utopia da transformação”. Os autores afirmam que a 

“avaliação é um processo capaz de direcionar projetos e ações e o que se 

evidencia com as práticas em curso é a perspectiva da reprodução e 

intensificação das desigualdades educacionais e sociais”.  

Neste sentido, Amaro (2013) destaca que os resultados das avaliações 

também geram visibilidade “positiva” para as escolas com alto índice e 

“negativa” para as que não têm resultados de destaque, o que impacta 

diretamente na autoestima das escolas e, potencialmente, também intensifica o 

estigma de escola ineficaz e ineficiente. 

Os resultados das avaliações criam escolas visíveis por serem 
melhores, como propaganda da eficiência do estado, bem como para 
esconder aquelas que não caminham conforme os padrões de 
qualidade designados, mas, de forma ambígua, são visibilizadas por 
obterem os piores resultados, marcadas como ineficientes e 
ineficazes (AMARO, 2013, p. 31). 

 

Outro aspecto a se destacar é que os resultados acabam interferindo 

bastante no cotidiano da escola, nas práticas pedagógicas e no currículo. Para 

Sousa (2013, apud AMARO, p. 38), as repercussões no interior das escolas 

indicam: 

Centralidade dos olhares de gestores (municipais e escolares) e 
professores na informação quantitativa representada pelo Ideb; 
desconhecimento dos processos envolvidos nas avaliações externas 
e dos conceitos básicos de sua estrutura; destaque aos resultados da 
avaliação externa, sem a promoção de um debate interno e sem 
interpretação do que representam estes resultados; resultados 
induzindo práticas e ações neotecnicistas de preparação a partir de 
projetos de treinamento dos alunos para os testes. (AMARO, 2013, p. 
38).  

 

Diversos resultados de pesquisa vêm demonstrando o direcionamento 

das ações escolares e estreitamento curricular em decorrência das avaliações 

externas, como evidenciado pela pesquisa desenvolvida por Sousa e Arcas 
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(2010, p. 196), sobre as implicações da avaliação externa nas escolas 

estaduais do Estado de São Paulo, na rede estudada os professores passam a 

restringir o conteúdo dado à matriz da avaliação externa, focando as 

habilidades e competências exigidas para que os estudantes respondam ao 

teste.   

Esses resultados acabam norteando o currículo e o planejamento 
escolar. Revelam a preocupação de professores em trabalhar de 
acordo com as habilidades, competências e conteúdos elencados nas 
matrizes de referência de elaboração das provas, como meio de 
preparar os alunos para obtenção de bons desempenhos nas provas 
do Saresp. 

 

Na Escola Violeta, os professores relataram que acabam mudando o 

“foco” do planejamento, da elaboração das provas para atender a esses 

resultados. A Escola Orquídea insere questões das avaliações externas aos 

conteúdos, mas nega que faça um treinamento desses alunos. Já a Escola 

Margarida é categórica ao afirmar a existência de um treinamento por parte 

das escolas.  

 

P10-AF: “Até o jeito de a gente elaborar a prova... Muitas vezes eu percebo que a 

gente tem mudado, sabe, porque antigamente era mais questão aberta e tal, agora, 

até o jeito de montar de fazer as avaliações são parecidas com essas avaliações 

externas. Tem muita questão com alternativas, com pequenos trechos e a gente 

cobra alguma coisa em cima deles. É uma forma da gente se adaptar, de nos adaptar 

ao sistema” (GF - Anos Finais - Escola Violeta). 

Pesquisador: “Mas quando vocês vêm essa realidade vocês fazem uma preparação 

desses alunos para os testes?” P7-AF: “É mais uma revisão”. P6-AF: “Normalmente a 

gente trabalha com atividades do conteúdo da gente, por exemplo, teve as provas 

anteriores. A gente pega as questões das provas anteriores e coloca dentro do 

conteúdo. Ah, está vendo aquele conteúdo, então a gente coloca lá pra eles fazerem 

o conteúdo, do mesmo conteúdo, a gente não para a matéria para poder preparar 

eles pra prova”. P7-AF: “E o nosso conteúdo é muito mais extenso do que o conteúdo 

que eles trazem na prova”. P1-AF: “No nono ano agora eu coloquei algumas questões 

do Enem, coloquei algumas questões da Prova Brasil, sabe, da UFLA (Universidade 

Federal de Lavras). Algum tipo assim que eu vejo que eles dão conta. Mas eu adapto 

para aquela matéria que eu estou aplicando”. P6-AF: “Porque também se a gente 

ficasse [...] a gente conseguiria uma nota do Ideb aqui excelente. Se pegasse dois 

meses antes da prova, parasse o conteúdo e treinasse eles pra prova”. P1-AF: 

“Adestrasse eles pra fazer a prova né?!”. P6-AF: “Aí seria adestrar para fazer a prova, 

como você falou. Não seria a realidade da escola, seria uma falsa nota, vamos dizer 

assim. E seria muito mais fácil”. P1-AF: “Só que aí eu não seria professora, se eu 

fizesse isso”. (GF - Anos Finais - Escola Orquídea) 

P4-AF: “E o mais sério ainda: a gente está treinando muitas vezes o aluno pra ele 

fazer prova. Isso em todas as escolas”. Pesquisador: “Como assim”? P4-AF: “Ué, a 

gente tem o modelo da prova e aí a gente vai trabalhar em cima do modelo que eu te 
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falei. Isso em todas as esferas. A gente tem o modelo do ano passado, de 

interpretação de texto, português. Eu sou professora de português. E aí tem o 

quadrinho de publicidade. Como que a gente vai analisar esse quadrinho? A gente vai 

trabalhar em cima daquilo que é cobrado. E aí você esquece de todos os outros 

gêneros textuais, você esquece e você vai em cima daquele gênero que cai na 

provinha”. Pesquisador: ‘E você esquece por quê”? P4-AF: “Porque exige-se 

resultados. É isso que o sistema cobra, porque vai aparecer que o seu Ideb tem que 

ser tanto... A nossa realidade é esta”. (GF – Anos Finais – Escola Margarida).   

  

Como fica evidenciado, as escolas acabam promovendo ações voltadas 

para os resultados, e, de forma mais clara nas falas dos professores da Escola 

Margarida, preparam os alunos para a realização dos testes organizando o 

trabalho para os resultados. 

Analisando a questão, Almeida e Betini (2015) destacam que ao ter seu 

trabalho restrito ao que está estipulado na matriz de referência, os professores 

passam a trabalhar em função das avaliações externas e de seus resultados, 

deixando de fora a potencialidade de sua formação pedagógica no 

desenvolvimento da prática docente. 

Trabalhando na mesma lógica da política adotada e preocupados em 

garantir melhoramento dos índices, os professores passam a adotar 

como sua função a execução de tarefas que preparariam as crianças 

para responder positivamente aos testes, deixando de lado as 

potencialidades de sua formação, enquanto sujeito responsável pela 

formação mais ampla dos educandos, assim como a inclusão e 

ênfase em seu planejamento de outras áreas de conhecimento e 

instrumentos que não estejam sendo pauta em tais medições. 

(ALMEIDA E BETINI, 2015, p. 235). 

 

Infelizmente, nossa experiência junto a esses professores nos leva a 

concluir que lhes faltam autonomia e liberdade para desenvolverem seu 

trabalho. Alguns relatos confirmam que a prática docente é condicionada ao 

que é cobrado por aqueles que estão na gestão da escola que, por sua vez, 

são cobrados pela secretaria de educação. Especialmente, nos chamou a 

atenção a fala de uma professora que, ao justificar a “preparação para os 

testes”, deixa claro a reprodução da lógica exterior à escola e sua “rendição” a 

essa lógica, ainda que não a considere correta. 

 

P4-AI: Você tem que analisar assim, tudo bem não é a maneira correta que eu acho 
que o meu aluno deve aprender, mas a hora que ele cair no mundo lá fora, é por isso 
que ele vai conseguir. Então, a melhor maneira de preparar ele para a vida, não é 
querer isolar a minha escola entre muros e trabalhar do jeito que eu quero, é eu 
trabalhar da maneira correta, mas pensando que lá fora ele vai disputar com todos os 
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outros, de igual para igual. Então, eu tenho que preparar ele também para isso. Sabe, 
tanto que nós estamos fazendo, montando provas para eles trabalharem em cima do 
que vai ser cobrado lá fora. Mesmo eu achando que isso não é o que seria bom para 
ele, para eu trabalhar, eu faço isso, porque é isso que ele vai pegar lá fora. (GF – 
Escola Orquídea – Anos Iniciais).  

 

Transparecendo compreender os limites de preparar apenas para os 

testes, um aspecto recorrente na literatura da área e que foi evidenciado pelos 

professores nos grupos focais é justamente o fato das avaliações externas, em 

seu desenho, não contemplarem o contexto em que a escola está inserida 

como importante aspecto para a construção de seu trabalho e, em 

consequência, resultados. Foi comum a queixa de que o Ideb não retrata as 

dificuldades do cotidiano e nem as conquistas de seus alunos. 

 

P1-AF: “Tem a diversidade de alunos também e esses testes nunca respeitam isso. 
As diversidades, as especificidades dos alunos não são respeitadas. Por exemplo, a 
gente tem muito aluno aqui que tem problema de aprendizagem e não é levado nada 
em consideração. Às vezes o aluno está no sétimo ano e ele não sabe uma 
multiplicação, mas ninguém avalia que quando ele chegou aqui pra nós, seis meses 
antes, ele não sabia nem adicionar” (GF – Anos Finais – Escola Orquídea). 
P4-AF: “Pra mim, o que o Ideb revela é que eles têm a resposta, mas não agem pra 
que no próximo ano o resultado da escola seja diferente. Vem o resultado pra todos 
nós. Nós professores temos que melhorar o resultado. Mas o que o sistema faz para 
nos ajudar a melhorar o resultado? Quando vem o resultado, eles não teriam que 
agir? Vamos fazer tal coisa naquelas escolas. Vamos mandar tais profissionais 
naquelas escolas pra que melhore o rendimento. E não é feito isso, então é para um 
número, pra que o Estado fique bem nas notas [...]”. (GF – Anos Finais – Escola 
Margarida). 

 

Embora se reconheça a possibilidade de efeitos positivos das avaliações 

externas nas instituições de ensino, a literatura indica que a maneira como elas 

vêm sendo realizadas e sua divulgação de resultados não têm produzido 

mudanças para a melhoria da qualidade da educação. O que se nota é um 

distanciamento entre o que é publicado e a realidade que vive a escola. 

A partir dos dados coletados é possível perceber que o Ideb não 

consegue retratar toda a realidade da escola, deixando de fora questões muito 

importantes para a análise da qualidade do ensino. A análise deve ser mais 

criteriosa e complexa, uma vez que cada escola está inserida em um contexto 

diferente. Entretanto, o que se nota é que essas avaliações invadiram o 

ambiente escolar trazendo pressão aos professores e alunos, 

responsabilizando-os pela melhoria do ensino. É claro que sabemos que a 
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escola também tem responsabilidade, mas não só ela. É preciso que o Estado 

proporcione meios para que a escola se desenvolva, respeitando sua 

diversidade. 

Alguns depoimentos demonstram o quanto os professores são 

pressionados para alcançarem um resultado melhor nessas avaliações, 

“estreitando” o currículo, favorecendo a lógica empresarial, em que a escola 

deve preparar seus alunos para a competição do mercado. Assim, as escolas 

inseridas em contextos de vulnerabilidade acabam sofrendo ainda mais as 

desigualdades, uma vez que esses índices deixam de fora fatores intra e 

extraescolares que interferem na realidade da escola e que ao não serem 

considerados desprezam, também, o esforço feito nas escolas. 

Todas essas questões nos levam a refletir que tipo de formação as 

escolas têm oferecido a seus alunos e indagamos se, realmente, estamos 

caminhando para a obtenção de uma educação de qualidade. Considerando 

que vivemos em uma sociedade tão desigual e com tantas diferenças culturais, 

sociais, econômicas, a escola tem se tornado ponte para direcionar a formação 

da grande massa da população e por meio do sistema de avaliação, como 

instrumento de gestão, um caminho de direcionamento da educação nacional, 

nem sempre voltado para os anseios dos educadores profissionais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou analisar como os professores têm interpretado os 

resultados recebidos das avaliações externas, especialmente focando a sua 

análise no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- Ideb. Procuramos 

conhecer, na percepção dos professores, os limites e potencialidades desse 

índice a partir do que revela ou omite acerca do trabalho desenvolvido na 

escola.  

Embora as avaliações façam parte do cotidiano escolar e tragam 

informações às políticas educacionais, entendemos que ainda não estão claros 

quais os “efeitos” provocados por elas. Daí a preocupação de Sousa (2011) em 

relação a “novas pesquisas que se voltem para a compreensão e análise dos 

efeitos e impactos das avaliações em larga escala no âmbito das escolas ou de 

redes de ensino”.  

A avaliação externa “popularizou-se” como meio de se medir a qualidade 

do ensino. Todavia, sabemos que definir qualidade é algo complexo e não se 

pode fazer somente através de resultados em avaliações externas cujo 

principal elemento é o teste padronizado para medir o desempenho escolar dos 

estudantes em poucas áreas do conhecimento e de forma limitada. Nesse 

sentido, buscar qualidade através de metas a serem alcançadas pelas escolas 

não significa que uma escola seja de qualidade. A qualidade educacional deve 

estar ligada à emancipação dos sujeitos sociais em todas as suas dimensões, 

à organização do trabalho pedagógico, aos projetos escolares, à participação 

democrática, ao ambiente saudável onde há o respeito pelas diferenças e onde 

não haja exclusão.  

Corroborando esta reflexão, Sousa e Oliveira (2010, p. 817) indicam que 

apesar da “cultura da avaliação” estar muito presente na educação, não é 

possível identificar a melhoria da qualidade do ensino já que “ao avanço na 

dimensão técnica da avaliação não tem correspondido um avanço em seu 

potencial indutor de políticas e práticas”.  

As avaliações têm alterado o trabalho escolar, afetando a autonomia da 

escola, padronizando o currículo e gerando pressão por melhores resultados. 

Barreto (2012) afirma que há uma “prescrição do quê, como e quando deve ser 
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ensinado e, também, do como deve ser avaliado, levando os professores a 

seguirem regras de trabalho”, ou seja, há um controle de suas práticas, o que 

faz perder a perspectiva interdisciplinar do ensino. 

A utilização dos resultados das avaliações externas e dos índices como 

única fonte para se conhecer a realidade de uma escola é superficial, uma vez 

que “o índice desconsidera o nível socioeconômico da população atendida e 

também pela forma como mede esses aspectos” (ALMEIDA; DALBEN; 

FREITAS, 2013, p.1156). Além disso, de acordo com Sousa (2014, p.414), a 

avaliação deveria considerar todo o processo educativo, “levando em 

consideração as variáveis que contribuem para a aprendizagem”. Portanto, 

considerar os fatores socioeconômicos, requer pensar na relação entre 

educação e sociedade, pois os projetos impostos à nossa sociedade buscam a 

educação adequada para uma determinada estrutura societária.  

Nas três escolas pesquisadas ficou evidente que o planejamento do 

trabalho pedagógico é pautado nos resultados do Ideb e que há um esforço da 

equipe em superar as metas estipuladas pelo governo. Para os professores 

das escolas Violeta e Orquídea prevalece um sentimento de alegria por seus 

resultados, mas também cansaço por terem que sempre superar metas. Já 

para a escola Margarida, muita frustração e sentimento de exclusão perante a 

rede, por não conseguirem alcançar um bom resultado. 

A secretaria de educação do município, por sua vez, pressiona as 

escolas para alcançarem melhores notas. Os relatos indicam a realização de 

reuniões para apresentação dos resultados das avaliações externas. Faz-se 

análise daquilo que ficou falho e “orienta-se” a escola paro o que “deve” ser 

feito. Ou seja, a escola passa a trabalhar exclusivamente em cima dos 

descritores e habilidades que não foram bem desenvolvidos na avaliação. Tal 

postura leva os professores a focarem seu trabalho pedagógico em função do 

resultado, deixando de lado questões importantes para a formação do aluno.  

Diferentemente do que indicam Sousa e Oliveira (2010), as escolas 

pesquisadas usam o resultado para pautar seu planejamento pedagógico, não 

sendo parte do que é considerado, mas o todo a ser considerado. Talvez como 

forma de se “aprimorar” o controle sobre o trabalho escolar, não só docente 

como da gestão também. 
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Uma questão que nos pareceu ambígua é que, ao indagarmos sobre 

quais avaliações externas a escola participa e como veem os resultados 

obtidos, muitos professores se confundem em relação ao assunto. Acreditamos 

que seja devido ao grande número de avaliações externas a que são 

submetidos, como a Prova Brasil, SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública de Minas Gerais), ANA (Avaliação Nacional da 

Alfabetização) e ADM (Avaliação Diagnóstica Municipal). Alguns desconhecem 

o Ideb da escola e do município. Temos a impressão de que realizam tais 

testes, mas não identificam seus objetivos e tampouco o retorno para a escola. 

É como se esses profissionais estivessem em um barco e que devessem 

“remar” conforme as regras do comandante, mas nem todos soubessem o 

destino da viagem. Apenas remam, sem saberem onde irão chegar, mas para o 

barco não afundar e não serem excluídos seguem a remar. 

Confirmando essa percepção, Sousa e Oliveira (2010, p.813) afirmam 

que “as escolas têm dificuldade até mesmo de ler e compreender os resultados 

produzidos pelo sistema de avaliação”. Nesse sentido, ocorrem nas escolas e 

redes, inclusive, “esforços da direção para traduzi-los em linguagem 

compreensível. Isso inclui seminários para explicitação dos significados dos 

resultados, e a produção de materiais sintéticos a serem remetidos às escolas”. 

Portanto, apesar de os professores terem acesso aos resultados e 

adequarem suas ações a partir deles e das orientações da gestão, nota-se 

dificuldade para entenderem esses dados, ou seja, usam os resultados sem 

saberem qual o objetivo: estão “remando por remar”... 

Corroborando com os estudos de Freitas (2012); Oliveira (2013) e 

Almeida e Betini (2015), podemos afirmar que há um treinamento nas 

instituições de ensino para a realização dessas avaliações externas. Embora 

algumas escolas digam que não o fazem, a análise dos dados indica que o 

trabalho pedagógico é direcionado e monitorado, segundo os resultados das 

avaliações externas. Ao indagarmos sobre a existência de treinamento por 

parte da escola na realização das avaliações externas, constatamos que, 

embora se faça um discurso de não treinamento, os relatos sobre as ações que 

realizam nos levam a concluir que os professores acreditam que não se deve 

“treinar”, mas são levados a isso pela política estabelecida para a escola. 
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É preocupante perceber como o trabalho docente tem se voltado para a 

superação de metas, deixando de lado sua essência de formação humana e 

pedagógica. O professor perde sua autonomia e acaba aderindo às propostas 

neoliberais que o transformam em “repetidor” de currículos e metodologias 

racionalizadoras. 

De acordo com Almeida e Betini (2015, p. 230) a lógica que vem 

dominando os processos educacionais e definindo as políticas públicas tem 

dado ênfase para:  

[...] o aumento nos índices, voltando-se à instrução em linguagem e 
matemática em detrimento de uma formação de seus cidadãos no 
sentido pleno da educação, a qual envolveria instrução e formação. 
Assim, ao priorizar apenas essas áreas do conhecimento, deixa-se de 
oportunizar a aprendizagem do conteúdo de outras disciplinas 
voltadas à formação humana e técnica, também, importantes para o 
crescimento e desenvolvimento da sociedade. 

 

Nossos dados parecem sinalizar para a compreensão, por parte dos 

professores, de que a lógica estabelecida na sociedade, e da qual “é difícil 

escapar”, é a lógica da competição e do mérito, não podendo adotar uma 

postura diferente na escola, pois é preciso, segundo a fala de uma professora 

(Profa. P4-AI Escola Orquídea), preparar os alunos para o “mundo lá fora”. 

Todavia, como criticam Almeida e Betini (2015), essa lógica 

simplesmente se volta para a “formação de uma mão de obra em que saber ler, 

escrever e fazer contas é suficiente”, aspecto que interessa tanto ao mercado, 

que define a mão de obra que deseja, quanto aos empresários educacionais 

que vêm aí um bom campo para os negócios, “especificamente as indústrias 

dos testes”. Infelizmente, pelo limite dos dados, não conseguimos uma análise 

mais ampla dessa questão, o que poderá ser feito por futuras investigações. 

Da mesma forma, nossos dados não são suficientes para permitir uma 

análise sobre a questão da “inclusão” na realidade escolar perante as 

avaliações externas, aspecto que nos chamou a atenção pela recorrente 

menção aos alunos “laudados” como um ponto de preocupação dos 

professores em relação aos resultados das avaliações, que tanto pode se 

referir à preocupação com os estudantes com deficiência incluídos na escola, 

quanto à indicação da exclusão de estudantes que não se adaptam à 

aprendizagem desejada (sejam eles com deficiência ou não), os quais, por não 

se adaptarem, acabam por ser um empecilho para a escola ter bons 
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resultados. Aspecto que nos remete à reflexão proposta por Freitas (2002, p. 

304) quando denuncia a “exclusão branda” na escola, ao questionar se, 

realmente, os anteriormente excluídos da escola, ao serem formalmente 

incluídos estariam realmente sendo trazidos como parte do sistema de ensino 

de forma a terem seu direito à aprendizagem garantido, ou apenas estariam 

modificando sua trajetória de exclusão a qual demoraria um pouco mais para 

acontecer formalmente. Ainda que a escola inclua os estudantes com 

deficiência, ou que têm dificuldades de aprendizagem, oriundos de camadas 

mais pobres, aos poucos inicia, novamente, o processo de exclusão. 

As escolas com maior Ideb se sentem refletidas no bom resultado por se 

considerarem boas escolas. Porém, não acreditam que todo o seu bom 

trabalho esteja contemplado no índice. Assim, pelos dados analisados em 

nosso trabalho, observamos que há importantes dimensões do trabalho escolar 

que não são refletidas pelos resultados obtidos pelas escolas, aspecto ainda 

mais dramático nas escolas de menor resultado, considerando que o que 

avaliam como o seu “bom trabalho” não é reconhecido pelos índices. 

Por outro lado, percebemos uma contradição nas falas dos professores 

em relação à realidade. Ao mesmo tempo em que apresentam a escola como 

excelente, inclusive manifestando orgulho de já terem o resultado esperado 

para 2022, deixam transparecer vários problemas de aprendizagem, a pressão 

que sofrem por melhores resultados e a dificuldade para que os alunos se 

interessem pelas avaliações externas, levando os professores a darem nota a 

fim de que compareçam para fazer os testes. Daí, podemos afirmar que o 

índice é frágil e pouco verdadeiro. 

Já as escolas com menor Ideb se sentem injustiçadas pelo índice não 

contemplar as questões básicas que as impedem de se saírem melhor. Para os 

professores dessas escolas, é muito difícil o enfrentamento de questões que 

estão alheias à escola, como as questões sociais, geográficas e culturais e 

que, segundo eles, acabam interferindo no trabalho que desenvolvem. 

Consideramos importante a análise do contexto em que cada escola 

está inserida. Fatores internos e externos interferem nos resultados obtidos 

pela escola. “As condições sociais e econômicas a que as crianças e suas 

famílias estão submetidas influenciam o seu sucesso na aprendizagem e da 

própria escola em ensinar”. (ALMEIDA; BETINI, 2015). O aluno exposto a 
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contextos sociais, econômicos e culturais de vulnerabilidade não terá 

condições de se desenvolver como aquele que vive em contextos de melhor 

condição social, o que não é considerado pelos índices ao “avaliar” a qualidade 

das escolas e, por consequência, do trabalho desenvolvido.  

É preocupante como o ato de ensinar tem sido objetivado para e em 

função dos “testes”. O Sistema de Avaliação utiliza-se da lógica de mercado 

para conseguir bons resultados, o que tem gerado competição entre 

profissionais e escolas, pressão por bons resultados e preparação para os 

testes, fraudes, aumento da segregação socioeconômica dentro e fora da 

escola, precarização da formação do professor, destruição moral do professor 

e do sistema público de ensino e a ameaça à própria noção liberal de 

democracia (FREITAS, 2012a).  

A lógica que tem sido imposta ao sistema educacional ameaça a 

“educação como direito social” (COELHO, 2008), uma vez que acaba 

restringindo o currículo e impondo que “nota alta em teste é sinônimo de boa 

educação” (FREITAS, 2012b), mesmo porque o índice não é capaz de 

demonstrar todo o trabalho desenvolvido pelos professores no dia a dia de uma 

escola.  

Ainda que a escola também tenha responsabilidade pela qualidade do 

ensino, observa-se entre os professores forte pressão por melhores resultados 

nessas avaliações, o que nem sempre é conseguido, especialmente por 

aqueles que se encontram em escolas com alta vulnerabilidade, como 

esclarece Barreto (2012, p. 747): 

[...] em contextos de maior desigualdade e segregação escolar o 
sucesso de algumas escolas está intimamente ligado a precarização 
das condições de trabalho e de ensino. Recebem alunos 
considerados “indesejáveis” pelas boas escolas e acabam 
internalizando as dinâmicas sociais do entorno, não conseguindo 
assegurar um ambiente escolar que viabilize o trabalho docente e as 
aprendizagens. 

 

Não podemos, todavia, desconsiderar o fato de que mesmo com graves 

dificuldades, os professores da escola Orquídea demonstram alto 

compromisso com a população atendida. E nesse sentido, e como destaca 

Almeida (2014b), a análise do trabalho e realidade da escola deve ser 

aprofundada, pois há uma linha tênue entre o que é realmente causa de alguns 

resultados ou oportunamente usado como justificativa para não se realizar um 
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bom trabalho. Mesmo com as dificuldades de localização e falta de apoio da 

família, os professores acreditam no poder de transformação do trabalho 

coletivo que desenvolvem. Buscam ajudar aqueles alunos com dificuldades de 

aprendizagem, através de aulas de reforço, bem como os que necessitam de 

atenção médica, psicológica, fonológica, etc.  

Outra questão importante é que o fluxo não é bem avaliado. Escolas 

como a Orquídea, que convivem com realidade rural sofrem com a rotatividade 

normal dos alunos, por causa do trabalho das famílias e isso interfere no índice 

sem revelar a realidade da escola. 

Todavia, embora as escolas trabalhem na perspectiva de superar metas 

é visível o desejo de que se tenha mais liberdade e apoio para enfrentar as 

dificuldades do dia a dia. A cobrança exaustiva sob os profissionais da 

educação por melhores resultados tem provocado um enorme cansaço e 

muitas críticas, especialmente no que se refere à falta de autonomia para 

desenvolverem um trabalho mais voltado à realidade da escola. Não 

compreendem os reais objetivos dessas avaliações externas, pois não 

percebem mudanças concretas na escola. Também relataram a necessidade 

de haver pessoas qualificadas que os ajudem a superar problemas que afetam 

a aprendizagem do aluno e do trabalho pedagógico que desenvolvem. 

Portanto, a questão da qualidade da educação precisa ser pensada e 

trabalhada para que se consiga não somente o “básico”, mas uma boa 

Educação. Nas palavras de Sousa (2014, p. 413): 

A educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais e 
não guarda em si mesmo um conjunto de critérios que a delimite. É a 
partir da concepção de mundo, sociedade e educação que a escola 
procura desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para 
encaminhar a forma pela qual o individuo vai se relacionar com a 
sociedade, com a natureza e consigo mesmo. A “educação de 
qualidade” é aquela que contribui com a formação dos estudantes 
nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e políticos, para o 
desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, 
uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de 
qualidade está intimamente ligado à transformação da realidade. 
(p.58). 

 

Não queremos aqui desmerecer o papel das avaliações para a melhoria 

da qualidade do ensino. Entretanto, ao analisar os dados da pesquisa, 

percebemos que esses indicadores não retratam completamente a realidade e, 

mais do que isso, ao estabelecerem metas a serem alcançadas, promovem 
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ranqueamento entre as escolas e redes de ensino, gerando competição e, 

consequentemente, mais desigualdade. 

Obviamente, não podemos negar o esforço de cada professor para 

melhorar a educação de nosso país, entretanto o que fica claro é que o Ideb 

não reflete completamente o trabalho desenvolvido nas instituições de ensino. 

Mesmo aquelas que se sentem orgulhosas por seus resultados afirmam que 

essas avaliações não contemplam sua realidade.  

Nossa análise revela a existência de uma grande pressão por bons 

resultados a partir dos índices, o que gera cansaço, uma vez que a escola 

sempre tem que superar as metas, ao mesmo tempo não se consegue 

vislumbrar um retorno desse esforço. Também revela uma constante disputa 

entre as escolas, aumentando as desigualdades sociais e a exclusão. Há um 

descontentamento dos professores por esses índices não conseguirem 

identificar as dificuldades que sofrem no dia a dia da escola.  

Oliveira (2013), utilizando o conceito de “Qualidade Negociada” 

propagado por Freitas (2005), ressalta a importância de se ter um indicador 

para a garantia constitucional de padrão de qualidade a todos os cidadãos, 

mas um índice que contemple outras disciplinas e contenha elementos de 

“insumos e processos”. Segundo o autor, é preciso questionar o que se espera 

dos resultados (propósito), o poder público deve garantir condições mínimas de 

funcionamento das escolas e o direito à educação, o que é “indissociável do 

direito do aluno de viver determinadas experiências escolares”. Uma educação 

para a participação cidadã, para a participação democrática e a convivência 

com o diferente. 

É neste desejo de que as escolas possam ser contempladas no que 

produzem de qualidade, vendo seu trabalho se refletir na avaliação que é feita 

sobre ela, que esperamos que nosso trabalho possa contribuir para o debate 

sobre como essas avaliações vêm espelhando a escola, de forma a 

problematizar o que o índice revela e, especialmente, omite em relação ao 

trabalho desenvolvido pelos professores. 

Sinteticamente, a partir de nossa análise, podemos destacar como 

temas recorrentemente levantados: 
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 excesso de avaliações a que as escolas estão submetidas, 

gerando pressão por bons resultados;  

 existência de um “treinamento” para a realização dessas 

avaliações, prejudicando o currículo; 

 docentes como reprodutores das propostas neoliberais e de um 

projeto de formação que eles não anunciam como seu; 

 intensificação da meritocracia, gerando competição entre as 

instituições de ensino; 

 avaliação que ignora o nível socioeconômico dos estudantes, 

não sendo possível trazer um panorama mais fiel da realidade 

das diferentes escolas. 

 

Neste contexto, o ato de ensinar tem sido visto nas escolas mais como 

atestar o que se sabe do que será cobrado e treinar os pontos indicados como 

falhos nos resultados, trazendo sérias consequências para a busca por uma 

formação mais ampla, assim como uma mudança de cultura institucional em 

que a autonomia e a cobrança exacerbada por melhores resultados levam à 

padronização das atividades voltadas aos resultados dos testes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma 

alguma. 

 

ESCLARECIMENTOS INICIAIS 
 Eu, Ivanilda Vilela Vilas Boas, portadora do RG M9. 197.385 e CPF 

024.612.756-29, residente à Rua Dr. José Pinto de Carvalho, nº 78, bairro Saúde, e 
minha orientadora, Profa. Dra. Luana Costa Almeida, aluna e docente, 
respectivamente, do curso de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do 
Sapucaí – Univás, Pouso Alegre/MG, estamos realizando uma pesquisa intitulada 
“Visão de professores sobre o resultado das avaliações externas: ele reflete o 
trabalho da escola?” e, neste sentido, o convidamos a participar de nossa coleta de 
dados junto a escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Pouso 
Alegre. 
 Após estudo da distribuição das escolas do município segundo sua avaliação 
no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), selecionamos três unidades 
de ensino, uma com baixo, outra com médio e uma terceira com alto desempenho no 
Ideb para participação de nosso estudo, o qual objetiva analisar como as próprias 
escolas têm interpretado os resultados das avaliações externas, especialmente 
focando a análise no Ideb. Como elas têm se percebido em tais resultados, buscando 
conhecer, na visão dos professores, os limites e potencialidades desta avaliação a 
partir do que revela ou omite acerca do trabalho desenvolvido na escola. Para tanto 
realizaremos grupos focais com docentes das escolas pesquisadas cuja temática de 
discussão serão os limites e possibilidades dos resultados das avaliações externas 
como reflexo do trabalho desenvolvido pela escola. Faremos as reuniões na própria 
escola e, como indica a literatura da área, iremos em dois pesquisadores, um 
coordenador do debate e outro observador. Reiteraremos os participantes acerca de 
nosso objetivo de pesquisa e delimitações da dinâmica do grupo focal. Pediremos 
permissão para gravarmos a reunião a fim de facilitar o registro das falas de cada 
participante e faremos anotações em cadernos de campo sobre as observações e as 
falas de cada um. Prevê-se a duração de uma hora e meia a duas horas para cada 
grupo focal.   

Esta pesquisa envolvendo seres humanos está em conformidade com as 
diretrizes e com as normas previstas na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Espera-se que a realização deste trabalho possa contribuir para o 
aprofundamento dos estudos da área da educação, assim como servir de parâmetro 
para a discussão e proposição das políticas públicas de avaliação. 

Desde já apresentamos nossos agradecimentos. 
Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Luana Costa Almeida e Ivanilda Vilela Vilas Boas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Título do Projeto: Visão de professores sobre o resultado das avaliações externas: 
ele reflete o trabalho da escola? 
Pesquisador: Ivanilda Vilela Vilas Boas 
Telefone para contato: (35) 3449 9238 
Objetivo da pesquisa: O presente projeto de pesquisa objetiva analisar como 

as próprias escolas têm interpretado os resultados das avaliações externas, de 
modo especial focando a análise no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica). Investigar-se-á como elas têm se percebido em tais 
resultados, buscando conhecer, na visão dos professores, os limites e 
potencialidades desta avaliação a partir do que revela ou omite acerca do 
trabalho desenvolvido na escola.  
COMPROMISSO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO EXPLÍCITA DOS PARTICIPANTES: 
Em hipótese alguma esta pesquisa pretende tornar público informações com a 
identificação das escolas, assim como se compromete a não divulgar o nome da 
unidade de ensino, ou de seus professores, em quaisquer publicações, ainda que 
científicas, que seja produto das análises produzidas. 

 
Pouso Alegre, ____ de _____________ de 2015. 

 
_________________________________ 

Ivanilda Vilela Vilas Boas 
 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO  

 
Eu, 
_________________________________________________________________, 
RG______________________________, abaixo assinado, concordo em participar 
do estudo “Visão de professores sobre o resultado das avaliações externas: ele 
reflete o trabalho da escola?” e declaro que fui devidamente informado e 
esclarecido pela pesquisadora Ivanilda Vilela Vilas Boas sobre a pesquisa.  
 

Pouso Alegre, ____ de _____________ de 2015. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do participante 
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ANEXO 2 - ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 

 
Parte I (tópicos para discussão durante a dinâmica do grupo) 

1. De quais avaliações externas a escola participa?  Como se dá essa 

participação?  

 Somente há a aplicação de testes padronizados ou há outros 

instrumentos? 

 Como a escola toma conhecimento dos resultados?  

 Qual o último resultado recebido? Como se sentiram ao ver o 

resultado?  

 O que fazem com os resultados? 

 

2. Em relação ao resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) da escola, vocês acham que ele reflete o trabalho desenvolvido na 

escola? 

 O que ele revela?  

 O que ele não revela? (O que a escola faz e que não é refletido no 

resultado do Ideb?). 

Parte II (a ser respondida individualmente pelos participantes ao final do grupo focal) 

 

Número recebido no início da dinâmica*: 
 

 

Ano em que leciona: 
 

 

Idade: 
 

 

Tempo de exercício do magistério: 
 

 

Tempo de exercício na escola 

pesquisada: 

 

 

Formação: 
 

 

 

*No início da dinâmica atribuiremos um número aleatório a cada um dos participantes 

a fim de procedermos às anotações durante a dinâmica. Aqui ele é requerido para 

posterior análise de suas contribuições a partir deste pequeno questionário contextual. 
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