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RESUMO 

Esta pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação Formação de 

Professores da Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz, insere-se na esfera 

das políticas educacionais, o seu objetivo foi o de analisar a política de avaliação externa, 

notadamente o Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB), destacando os impactos na 

dinâmica da escola, com ênfase nos aspectos da gestão escolar e da organização pedagógica. 

O espaço de investigação foi uma escola, integrante da rede municipal de ensino de Itabuna-

Ba, selecionada em razão da oscilação do seu resultado no IDEB, nas versões de 2011-2013, 

considerando que historicamente a escola vinha apresentando um crescente desempenho. O 

estudo tem como embasamento teórico, o Materialismo Histórico Dialético por entendermos 

que este referencial é capaz de apreender a realidade em suas múltiplas determinações, além 

de municiar suporte para captarmos as contradições da sociedade capitalista, se mostra 

apropriado à proporção que permite um olhar crítico sobre a realidade investigada. A pesquisa 

é de caráter qualitativo e tem como diretriz metodológica o método do estudo de caso, porque 

permite ao pesquisador obter um conjunto de dados que descreve a realidade social, 

examinando e expondo a dinâmica e as singularidades do fenômeno estudado, constituindo-se 

em uma importante estratégia de pesquisa.  A coleta de dados foi feita por meio de análise 

documental e entrevista semiestruturada, com a proposição de responder a seguinte questão: 

como a avaliação externa, notadamente o IDEB, interfere na dinâmica da escola nos aspectos 

da gestão escolar e na organização pedagógica? Nossas reflexões estão pautadas na avaliação 

externa como política reguladora, sob a lógica do mercado, decorrente das reformas das 

políticas educacionais na década de 1990. Pelas observações e entrevistas realizadas 

identificamos que a gestão democrática sofre uma interferência direta da avaliação externa, 

uma vez que, o IDEB é uma política reguladora, voltada para resultados, daí a equipe gestora 

se vê pressionada à mobilizar o coletivo da escola em torno de ações que gerem resultados 

favoráveis nas avaliações de larga escala a fim de serem reconhecidas socialmente através de 

bônus e de divulgação de resultados. Essa postura indica a preponderância da regulação do 

Estado sobre o desempenho das escolas junto ao índice. Enquanto as professoras expressam 

as suas inquietações ao afirmarem que os resultados alcançados pela escola não refletem a 

realidade do aluno. Para SEC, o processo de avaliação das escolas passou a ser fator de 

distinção entre elas, segundo o seu rankeamento aumentando a responsabilização de cada 

instituição no sentido de melhoria do desempenho. O monitoramento dos resultados da 

avaliação foi à forma encontrada para melhor interferir no planejamento e nos resultados 

esperados numa lógica mercadológica imposta. Os envolvidos na pesquisa reconhecem que as 

escolas com resultados não satisfatórios ficam em situações críticas e tornam-se alvo de 

muitas cobranças por parte do governo federal e do órgão central (SEC). O depoimento de 

parte dos professores entrevistados expressou suas angústias quanto à responsabilização sobre 

a qualidade e o fracasso escolar, pontos de forte apelo contabilístico, ou seja, da mensuração 

de resultados e das projeções de eficiência e eficácia. Enfim, a qualidade almejada baseia-se 

na política de resultados, balizada somente nos descritores da Prova Brasil. E, no caso 

específico em estudo, a preocupação com os resultados impactou o currículo escolar e 

estabeleceu o foco principalmente de aprendizagem nas disciplinas de Português e 



 
 

Matemática, elaborando assim um projeto de ação que foi ampliado para toda a escola como 

forma de potencializar o processo de aprendizagem em acordo com os descritores. Diante dos 

dados levantados, o estudo constatou que a política de avaliação externa interfere diretamente 

na dinâmica da escola. Entendemos que a avaliação externa a despeito do caráter regulador e 

classificatório, se percebida de modo crítico pelos diversos segmentos que compõem a escola, 

poderá constituir-se num instrumento formativo. A nossa perspectiva será a realização de um 

seminário acerca da avaliação externa, trabalhando elementos de valorização da qualidade da 

escola pública em acordo com a gestão democrática. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Externa; Gestão Escolar; Política Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research developed in the Postgraduate Program in Education, at the State University of 

Santa Cruz, inserted in the sphere of educational policies, the objective was to analyze an 

external evaluation policy, notably the IDEB [Development Index Education ], Highlighting 

its impact on management school and pedagogical organization. The research space for a 

school, a member of the Itabuna - Bahia municipal school network, selected due to the 

oscillation of IDEB result, in the 2011 - 2013 versions, considering that it has historically 

been showing a growing performance. The study is based on theoretical, historical 

materialism. The dialectic by enthusiastic is able to evaluate the reality in its multiple 

determinations, as well as providing support to capture the contradictions of capitalist society 

and is the appropriate proportion that allows a critical look at a reality investigated. The 

research has a qualitative character and has the methodological guideline the method of case 

study, allows the researcher a description and an understanding of the phenomenon, 

constituting an important research strategy. For this purpose, the documentary analysis and 

semi-structured interview was conducted, with a proposal to answer the following question: 

how would an external evaluation, notably the IDEB, interfere in school management and the 

pedagogical organization of the school?The findings are based on external evaluation as a 

regulatory policy, on a market logic, at the conclusion of educational policy reforms in the 

1990s. From the observations and interviews conducted, they identify that a democratic policy 

is directly interfered with by external evaluation, since, IDEB is a policy oriented, results-

oriented, a management team is seen in mobilizing the school's collective actions that 

generate favorable results in large scale assessments in order to be socially recognized 

through bonuses and dissemination results. This posture indicates the preponderance of the 

state's regulation on the performance of the schools next to the index. While the teachers 

express their concerns, they say that the results achieved by the school do not reflect the 

reality of the student. For .SEC, the process of evaluating schools became a distinguishing 

factor among them, according to their rankings, increasing the accountability of each 

institution towards improving performance. The monitoring of the results of the evaluation 

was the form found, to better interfere in the planning and the expected results in an imposed 

market logic. Those involved in the survey acknowledge that schools with unsatisfactory 

results are in critical situations and become the target of many charges by the federal 

government and central agency.The testimony on the part of the teachers interviewed 

expressed their anguish about the accountability on the quality of school failure, points of 

strong accounting appeal, that is, the measurement of results and projections of efficiency and 

effectiveness. Finally, the desired quality is based on the results policy, it is only validated in 

the descriptors of "Prova Brasil" [Brazil Exam]. And, in the specific case under study, the 

concern with the results impacted the school curriculum and established the main focus of 

learning in the Portuguese and Mathematics disciplines, thus elaborating an action project that 

was extended to the whole school as a way to enhance the Process in accordance with the 

descriptors. Based on the data collected, the study found that the external evaluation policy 

interferes directly with the dynamics of the school. We believe that external evaluation, 

despite the regulatory and classification character, if perceived critically by the various 

segments that make up the school, could constitute a formative instrument. The perspective 

will be to hold a seminar on external evaluation, working on elements of valorization of 

public school quality in accordance with democratic management. 

 

KEYWORDS: External Evaluation; School management; Educational politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação intitulada Política de Avaliação Externa: Interferência do IDEB 

na gestão e na organização pedagógica na escola”, tema desta investigação, idealizada no 

Curso Programa Mestrado Em Formação de Professores da Educação Básica da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), insere-se na Linha de Pesquisa de Políticas Educacionais, 

com recorte no processo de regulação estabelecido no sistema de ensino público brasileiro, 

por meio da avaliação externa. 

Com efeito, o estudo em questão está inscrito na arena das Políticas Públicas da 

Avaliação de Educação Básica, resultante do avanço do neoliberalismo, da globalização do 

capital e da produção, promovidas pelo sistema capitalista que ecoaram na definição e papel 

do Estado, o que por sua vez passaram “em grande parte, a serem orientados por uma 

perspectiva de Estado-mercado, consubstanciando o chamado Estado avaliador de inspiração 

neoliberal” (OLIVEIRA,2015, p.7). Essas mudanças culminaram na formulação de políticas 

públicas para todos os setores, inclusive para a educação. 

As mencionadas mudanças foram influenciadas pelos Organismos Internacionais, que 

atuavam em diversos países, especialmente aqueles em desenvolvimento. Nessa seara, 

encontra-se o Brasil, que por meio de pacotes de reformas na educação foi induzido a seguir 

às orientações desses organismos, com destaque para o Banco Mundial que passou a induzir 

ações e metas para educação.  

Dessa maneira, nas últimas décadas, especialmente na década de 1990, as instituições 

escolares têm sido foco de inúmeras avaliações oriundas do Ministério da Educação (MEC), 

dentre elas, destacam-se as avaliações externas, que com o passar dos anos, sofreram 

modificações e passaram a compor o cenário da escola, imprimindo uma cultura avaliativa. 

Nessa conjuntura, as avaliações externas assumem caráter estratégico nas políticas 

públicas educacionais, visto que foram colocadas como referência para as reformas 

educacionais inseridas na esfera pública e configuram como mote para o desenvolvimento 

econômico. Para isso, as escolas passaram a ser avaliadas e medidas por testes padronizados. 

Neste contexto, discutir as questões contemporâneas das políticas públicas torna-se 

essencial, o que implica em, tratar os efeitos do capitalismo nas políticas educacionais, 

notadamente no contexto escolar, onde a elevação dos índices da educação básica é traduzido 

em qualidade do ensino ofertado. 
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De acordo com Machado (2012, p. 71) “Avaliação externa é todo processo avaliativo 

do desempenho das escolas desencadeado e operacionalizado por sujeitos alheios ao cotidiano 

escolar”, ou seja, alguém estranho à escola que “dita” o que deve ser estabelecido no tocante 

às questões pedagógicas, notadamente na política avaliativa da escola, de modo que não 

levam em conta as  peculiaridades de cada escola, uma vez que assinalam apenas  o que 

ocorre em determinado momento dentro das unidades escolares, nesse caso, a Prova Brasil. 

Para explicar como esta temática foi se constituindo objeto de nosso interesse, recorro 

ao tempo, o qual segundo (Veloso, 1979) é “tambor de todos os destinos”. Assim, imersa nos 

fatos e narrativas resguardadas pelo tempo teci saberes para construção desta pesquisa que 

ganha robustez no ano de 1996, quando chega à escola a centralidade da discussão em torno 

da qualidade da educação, ressoando fortemente nos debates no âmbito dos sistemas de 

ensino, no meio acadêmico, nos discursos governamentais, nas práticas avaliativas exercidas 

na escola e no meu fazer profissional, que esteve vinculado a função de coordenação de 

escola, gestão escolar e de sistema.  

Desse modo, o fato de um indicador criado pelo MEC, chegar nas redes de ensino, 

com metas preestabelecidas para cada escola, sem considerar a realidade social, cultural e 

econômica e as especificidades dos sistemas de ensino, causou-me curiosidade e inquietações, 

que me impulsionaram a desenvolver esta pesquisa. 

Com efeito, é neste contexto que ergui minha trajetória profissional e, ainda que esteja 

em processo, percebi na temática escolhida a oportunidade de responder às minhas 

inquietações. Assim, esperamos contribuir com o debate acerca da política de avaliação 

externa, questão pujante na esfera da educação brasileira. 

A proximidade com o tema ganha fôlego em 2007, no exercício da função de dirigente 

municipal de educação de Itajuipe, quando foi anunciada pela primeira vez, o IDEB como 

indicador de qualidade dos sistemas de ensino. A notícia de que as “redes de ensino” seriam 

avaliadas por meio de um índice criado pelo Ministério da Educação causou “frisson” entre os 

dirigentes municipais, o que ocasionou diversas reuniões com a União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), com a finalidade de apresentar as bases da nova política 

de avaliação e de preparar as redes para enfrentar um novo desafio.  

Nesta direção, o objeto central da investigação, o IDEB, deverá ser analisado enquanto 

um fenômeno integrante do quadro de reformas ocorridas na década de 1990, visto que 

“Estudar um objeto é concebê-lo na totalidade das relações que o determinam, sejam elas de 

nível econômico, social, cultural etc.” (CIAVATTA, 2001, p.132). Então, entendi que seria 

necessário ir além da aparência do fenômeno, ou seja, da projeção do IDEB na mídia, nos 
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discursos políticos e da utilização em palanques políticos para fins eleitoreiros. Fazia-se 

necessário conceber o objeto de estudo a partir do contexto e das contradições que o 

circundam.   

Nesse viés, inscreve-se o IDEB, que consiste em um indicador criado com o fito de 

melhorar a qualidade da educação e colocar o Brasil no mesmo patamar da média educacional 

dos países que compõem a Organização, Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Chirinéa e Brandão (2015) sinalizam que o IDEB a despeito de ser um indicador de 

resultado e não de qualidade foi elevado à condição de propositor de políticas públicas e 

indutor de ações desenvolvidas nas escolas. Com efeito, o índice passou a configurar como 

protagonista para tomada de decisão por parte dos sistemas de ensino e da gestão escolar. 

Dentre outras ações, o IDEB integra o Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação (Decreto n.º 6.094/07), o qual consiste num instrumento legal que consubstancia 28 

metas inseridas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que “articula o 

desenvolvimento da educação ao desenvolvimento econômico e social” (SAVIANI, 2009, 

p.16). 

Pautada nesses raciocínios, esta pesquisa parte da compreensão de que a avaliação 

externa, notadamente o IDEB, tornou-se um instrumento da gestão e regulação escolar, pois 

esse índice é marcado por propiciar rankeamento entre as escolas, além de estabelecer metas a 

serem atingidas no intervalo de dois anos, estabelecidas por meio das médias alcançadas na 

Prova Brasil e no fluxo escolar do aluno (taxa de aprovação), ou seja aprendizagem e 

permanência. 

A despeito da notabilidade conferida ao IDEB, este não é capaz de precisar as 

especificidades de aprendizagem dos alunos nas escolas, atém-se apenas ao desempenho 

acadêmico dos estudantes e as taxas de rendimento escolar.  Entretanto, Freitas (2007) alerta 

que para além do caráter restritivo do IDEB, este deve ser visto como instrumento de reflexão 

do processo avaliativo a fim de subsidiar o aperfeiçoamento da política avaliativa. 

Ademais, a avaliação externa tornou-se o eixo condutor do processo de regulação em 

razão das instituições de ensino serem responsabilizadas por seus resultados com ênfase nas 

avaliações. 

Assim, ampliar o debate sobre a questão da avaliação externa no interior da escola, 

constitui-se uma tarefa oportuna e necessária e “trata-se de pensar o que estamos fazendo” 

(ARENDT,2014, p.25). Dessa modo, o objeto da pesquisa em pauta poderá constituir-se em 

um instrumento de análise crítica para a escola investigada, na medida em que, trouxer à tona 
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a maneira como a gestão escolar dialoga com as políticas educacionais, especialmente com a 

avaliação externa. 

Com efeito, o nosso esforço recai em pesquisar: como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica influencia o planejamento da gestão e das ações pedagógicas, destacando, as 

implicações de uma política engendrada nos meandros do Governo Federal e consubstanciada 

no interior da escola. 

No decorrer da pesquisa, observamos a necessidade de trazer a questão da gestão 

escolar integrada ao tema da avaliação pois a instituição escolar passou a ser responsabilizada 

pelos índices aferidos de modo que a “a escola precisa encontrar mecanismos possíveis para 

utilização dos dados das avaliações.” (SANTOS E CARBONERA, 2010, p.8) Assim, a ênfase 

atribuída a gestão escolar levou-nos à reflexão sobre a interface existente entre a gestão e a 

avaliação externa. 

Então para responder ao problema anunciado, estabelecemos os seguintes objetivos: 

analisar a interferência do IDEB na gestão e na organização pedagógica de uma escola 

municipal. Para tal, especificamente, pretendemos: Discutir a concepção de Estado Capitalista 

e as transformações ocorridas no cenário educacional brasileiro na década de 1990, sob a 

égide da política de avaliação externa; Investigar as mudanças ocorridas na gestão escolar; 

Anunciar os “achados” da pesquisa à luz da abordagem dialética. 

Quanto ao caminho investigativo a pesquisa está ancorada no Materialismo Histórico 

Dialético (MHD), a escolha do método deu-se em razão de compreendermos que o objeto de 

estudo em questão está fincado numa realidade concreta material, composta por contradições 

e contendas. 

 A escolha dessa trajetória investigativa fez-me clarear o papel do mundo histórico e 

social em que estou inserida e, assim, produzo as escolhas políticas que me dão clareza do 

tipo de conhecimento que defendo e do mundo social que define o meu modo de ser e estar no 

mundo. 

Para darmos conta da proposta anunciada na pesquisa nos orientamos pelas categorias 

do método (práxis, totalidade e contradição) e de conteúdo (gestão escolar, interferência do 

IDEB na dinâmica escolar e a organização pedagógica da escola à luz da avaliação externa), 

que nos levou a apreender o objeto numa perspectiva totalizante, desvelando a realidade 

concreta a partir do contexto em que estão inseridos os sujeitos pesquisados.  

Acrescentamos, que nossa investigação ocorreu por meio da abordagem qualitativa, no 

contexto do Estudo de Caso. Os instrumentos para a coleta de dados foram entrevista 
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semiestruturada, análise documental do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e 

Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP). 

A escolha desses documentos deu-se pela importância que esses ocupam na educação 

brasileira e nas instituições de ensino, respectivamente. O PDE configura como uma 

programa de ação, lançado pelo MEC com objetivos e metas no âmbito financeiro e 

pedagógico, além de ter sido o propositor do IDEB. Enquanto o PPP foi escolhido pelas bases 

legais que motivam sua elaboração e por ser norteador das ações da escola.  

E como fundamento dos estudos procuramos respaldo nos autores: Saviani (1994), 

Afonso (2000), Azevedo (2000), Sousa (2003), Oliveira (2005), Freitas (2007), Dourado 

(2007), Marx (1996), Paro (2008), Hypólito (2010), Bonamino e Sousa (2012), Machado 

(2012) e outros. 

Espera-se que o estudo em pauta traga contribuições importantes sobre o uso das 

avaliações externas na escola e que possam se constituir em instrumento formativo para os 

atores escolares, uma vez que “Os resultados das avaliações não devem ser usados 

exclusivamente para traduzir certo desempenho escolar. Mas, sobretudo apresentar a 

definição de novas políticas públicas”. (VIANA 2005, p, 18). Importa também destacar que 

de acordo com Minayo (2008) a pesquisa não se encerra, pois toda investigação produz 

conhecimento e indagações novas. 

Respaldada nesses referenciais, organizamos a dissertação em quatro capítulos, 

descritos da seguinte maneira: no capítulo primeiro, intitulado “Base teórica da discussão e 

procedimentos metodológicos” discorremos sobre a metodologia utilizada para a investigação 

do objeto da pesquisa em pauta. Para tal intento, foi projetado o caminho percorrido, 

determinando os sujeitos da pesquisa de campo, o método escolhido para proceder às 

entrevistas, o material coletado e o referencial teórico da análise a fim de possibilitar a 

visualização dos achados descobertos durante o percurso traçado. 

No segundo capítulo, intitulado “As políticas educacionais e a avaliação externa no 

cenário da educação brasileira”, buscamos compreender as mudanças que ocorreram no papel 

do Estado, bem como nas políticas educacionais produzidas na década de 1990 até a década 

de 2000 e como essas interferiram no processo educacional, notadamente no tocante as 

políticas econômicas e sociais adotadas pelos governos Fernando Collor de Mello, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) e Luis Inácio Lula da Silva.  Todavia, foi no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/ 1999-2002) que sucederam as reformas na política 

educacional, por ser o período em que se deu o processo de legitimação da qualidade do 

ensino básico.  
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Neste contexto, fizemos uma apreciação da performance dos organismos 

internacionais, em especial o Banco Mundial, na elaboração e implementação de políticas 

educacionais, partindo da hipótese de que a atuação desses organismos está calcada numa 

concepção capitalista. Assim, a educação básica passou a estar atrelada às políticas 

econômicas, cujo objetivo consiste em motivar resultados, tendo em vista o fortalecimento 

econômico do Estado e as novas demandas do processo produtivo. 

O capítulo terceiro, denominado de “Gestão escolar: o que efetivamente muda?” faz 

uma reflexão sobre a transição da administração para o paradigma de gestão escolar e o papel 

desta na conjuntura das políticas públicas. Nele, buscamos entender a materialidade da gestão 

democrática, pois na escola coexistem, ações paradoxais: ora centralizadoras, ora 

democráticas. Refletimos o caráter e a existência dos programas oriundos do Governo 

Federal, destinados às escolas, tendo em vista que esses programas chegam às escolas com 

critérios e metas definidas, o que pode comprometer a tão proclamada autonomia preconizada 

nos documentos legais que legislam sobre a gestão, denominada democrática.  

O quarto capítulo, intitulado “Avaliação externa: reflexões sobre o que pensam os 

sujeitos de uma escola municipal” corresponde a parte empírica da pesquisa. Nele, 

informamos os dados sobre a cidade onde se situa a escola investigada e traz a análise dos 

dados captados durante a investigação na escola, à luz dos achados na pesquisa.  

Por fim, nas considerações finais, são retomadas as questões abordadas na trajetória 

dos estudos realizados, na qual é proposta uma reflexão da avaliação externa numa dimensão 

formativa e são ressaltadas as constatações efetivadas durante a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

BASE TEÓRICA DA DISCUSSÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A intenção deste capítulo é o de esclarecer a base teórica e a trajetória metodológica 

que orientou nossa investigação. A opção teórico–metodológica baseia-se no Materialismo 

Histórico Dialético e a vertente de procedimentos é de cunho qualitativo, respaldada no 

método do estudo de caso, traçado escolhido para atender aos propósitos do estudo em tela. E, 

por fim, explicamos os procedimentos para a coleta de dados, os sujeitos participantes e o 

lócus da pesquisa.  

1.1A opção teórico-metodológica na produção do conhecimento do objeto de estudo 

A opção pelo materialismo histórico dialético não foi um decisão fácil e nem aleatória, 

ela advém do inconformismo de ser testemunha ou “vitima” de uma educação calcada na 

lógica capitalista, o que, por sua vez, suscita sentimento de indignação diante do quadro 

vivido, que nos motivou a buscar meios para transformar a realidade porque “a única força 

capaz de contribuir positivamente para o novo processo de transformação é a própria 

educação” (MÉSZÁROS,2008, p.102). O nosso contato com o método advém do curso de 

graduação, quando tive os primeiros contatos com os escritos de Marx, mas de modo 

incipiente. Entretanto, foi o suficiente para compreender que um fenômeno visto sob o prisma 

do marxismo é percebido em sua totalidade a partir dos determinantes econômicos, históricos, 

políticos e culturais que o integra, o que possibilita uma visão crítica e dá sentido ao objeto 

em pauta porque a teoria constitui um instrumento de análise, capaz de interpretar e criticar a 

realidade. 

Compreender o raciocínio de Marx e a forma que seus aportes teóricos contribuem 

para compreender o homem como ser histórico e social e sua atuação no avanço da sociedade 

capitalista, implica na escolha de um método como materialismo histórico dialético. A 

respeito dessa escolha podemos dizer que o 

Marxismo como nossa opção epistemológica, teórica, metodológica e política no 

campo do debate da educação, já que a análise das leis de movimento do capital e as 

descobertas de Marx, na segunda metade do século XIX, continuam válidas até hoje, 

apesar de terem sido produzidas há mais de cento e cinquenta anos, exatamente 

porque nossa sociedade continua sendo regida pelos ditames do capital 

(ANTONIAZZI, 2012, p. 128). 
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Considerando esses aspectos, o objeto pesquisado inscreve-se como política pública 

resultante de uma projeto neoliberal, fincada no modo de produção capitalista. Para isto, é 

essencial “Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a 

coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde.”( 

KOSIK,1976 p.12). Assim, é necessária a compreensão da realidade em que esse fenômeno 

está inscrito, a fim de conhecê-lo em sua totalidade. Dessa maneira, 

O conhecimento da realidade, o modo e a possibilidade de conhecer a realidade 

dependem, afinal, de uma concepção da realidade, explícita ou implícita. A questão: 

como se pode conhecer a realidade? É sempre precedida por uma questão mais 

fundamental: o que é a realidade (KOSIK, 1976, p. 35).  

Desse modo, à luz dos estudos do Materialismo Histórico Dialético, entendemos a 

realidade decorrente do labor dos próprios homens. Entretanto, o modo como cada indivíduo 

alcança o processo de entendimento dessa realidade está diretamente associada a consciência 

da sua existência enquanto ser histórico e social.  

Todavia, não estamos afirmando que o fato da escolha do método em pauta seja 

garantia de modificação da realidade. No entanto, a nosso ver é o mais fidedigno para explicar 

a realidade investigada porque o materialismo histórico dialético é o que nos fornece suporte 

para captarmos as contradições da sociedade capitalista e se mostra apropriado à proporção 

que permite um olhar crítico sobre a realidade investigada. 

Ademais, entender o método é apropriar-se da dinâmica histórica que marca a vida dos 

homens em sociedade, neste caso, a dinâmica da realidade educacional. Para isto, Saviani 

(1994) indica o método MHD como ideal para o educador ultrapassar o senso comum 

(realidade empírica da educação) para a consciência filosófica, tendo em vista a percepção de 

sua prática educativa, numa perspectiva crítica (dinâmica do pensamento). 

Neste viés, a realidade educacional deve ser entendida como um processo humano, 

histórico e social, tendo em vista a compreensão do arcabouço histórico que perpassa sua 

consolidação. Sob esse prisma, o nosso papel enquanto pesquisadora é buscar respostas para 

as indagações pertinentes à pesquisa com atitude crítica diante do objeto pesquisado, visto que 

“por pesquisa entendemos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede 

reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e criação” (CHAUÍ, 

1998, p.31). 

Concernente ao que está posto, entender as políticas educacionais, neste caso, a 

avaliação externa no seio da gestão escolar, requer inseri-la num contexto amplo e 

complexo, ou seja, em sua totalidade, o que implica, em esclarecer que o objeto 

pesquisado deve ser visto “não como uma representação caótica de um todo, porém 

como uma rica totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 2008, p. 

258). 
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O que, por sua vez, requer uma reflexão das distintas demarcações vinculadas ao 

modo de produção capitalista, regida pelo viés neoliberal. Mas, para isto, é essencial que 

prestemos atenção as contradições inerentes ao corpo dessa totalidade. Portanto, no decorrer 

da análise dar-se-á a interação das partes com o todo a fim de que este seja criado, 

interpretado e reinventado com base nas suas inter-relações. 

Ao aderirmos aos fundamentos do Materialismo Histórico Dialético, para embasar o 

fenômeno da realidade empírica refutamos a existência como algo inerte e pronto, ou seja, a 

“pseudoconcreticidade” (KOSIK, 1976). Sob esse enfoque, convém refletirmos as políticas 

educacionais, notadamente a gestão escolar sob a lógica da avaliação externa tendo em vista a 

obtenção dos objetivos propostos nesta pesquisa. Para tal intento, faz-se necessário apreender 

o fenômeno por meio de categorias, uma vez que, 

Categorias oferecem subsídios nos atos de investigar a natureza da realidade social e 

as vinculações das propriedades da educação nessa mesma realidade. As categorias 

ajudam a entender o todo, cujos elementos são os constituintes da realidade e, nele, 

os elementos da educação (CURY, 1995, p. 26-27). 

Á luz dos estudos realizados, entendemos as categorias como forma de apreender a 

realidade de um fenômeno em sua essência. Além do mais, Kuenzer (1998) explica que há 

diferenças entre as categorias de conteúdo e as de método. Esta última, em se tratando do 

Materialismo Histórico Dialético, constitui-se da práxis, totalidade, contradição, mediação. 

Essas categorias têm caráter universais, ou seja, podem ser aplicadas em qualquer realidade. 

Enquanto, as de conteúdo são pertinentes a uma realidade específica, quer dizer, circunscrito 

ao objeto estudado.  

Alinhadas com o pensamento da autora, analisamos as falas dos sujeitos por meio das 

categorias do método: contradição, da totalidade e da práxis (método) e as de conteúdo foram 

escolhidas: gestão escolar, IDEB: interferência na dinâmica escola e a organização do 

trabalho pedagógico à luz da avaliação externa, a fim de apreender o fenômeno pesquisado 

em sua inteireza. 

A categoria da contradição inscreve-se como ponto nodal no seio do materialismo 

histórico dialético, considerando que, por meio dela, é possível analisar um fenômeno a partir 

do movimento histórico (passado e o presente) em que: 

A contradição só se resolverá quando, finalmente, o novo superar definitivamente o 

velho, aparecendo, portanto, o caráter inovador, a fecundidade das contradições 

internas: onde se desenvolve uma contradição lá está a presença do novo, a 

promessa de sua vitória, pois os contrários em luta buscam a superação da 

contradição, superando-se a si próprios (MORORÓ, 2005 apud SILVA, 2015, p. 

43). 
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Sob esse olhar, é possível compreender o fenômeno, num movimento incessante de 

superação do velho em direção ao novo, o qual será considerado num processo ininterrupto de 

dialética e contradições. 

Quanto à categoria da práxis, Vazquez (1977, p. 185), explica que “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis”. Conforme a assertiva do autor, a práxis vai além 

do pragmatismo, também não se reduz apenas ao campo teórico, ou seja, há uma simbiose 

entre prática e teoria. Assim sendo, mediante a compreensão crítica da realidade se dá a 

prática transformadora, a qual, culmina em práxis. Freire (2001, p.104) alerta que “a análise 

da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. Assim, 

 

Não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco 

dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos 

homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu 

processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos 

e dos ecos desse processo de vida. [...] A moral, a religião, a metafísica e qualquer 

outra ideologia, assim como as formas de consciência que a elas correspondem, 

perdem toda a aparência de autonomia. Não tem história, nem desenvolvimento; 

mas os homens, ao desenvolverem sua produção material e seu intercâmbio 

material, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de 

seu pensar (MARX ,1996, p. 37). 

Como se vê a práxis humana é percebida a partir das relações concretas estabelecidas 

no modo de produção dos homens, o que implica, em considerar a sua materialidade numa 

perspectiva histórica. 

Ademais, optamos pela abordagem de caráter qualitativa, por compreender que os 

fenômenos educativos, tanto no espaço formal como informal estão imersos num contexto 

histórico, político, social e cultural e nessa conjuntura deve ser analisada, considerando o que 

nos interessa, é compreender a essência do problema de pesquisa a partir da vivência e das 

condições concretas dos próprios participantes. 

Para justificar a opção dessa abordagem, buscamos amparo nas considerações de 

Minayo (1996) 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares [...] ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações e crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1996, p. 21-22). 

 

O caminho traçado para atender os objetivos da pesquisa foi o Estudo de Caso. Este 

método possibilita ao pesquisador além de descrição do fenômeno, a compreensão deste, 

constituindo-se numa importante estratégia de pesquisa.  
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Segundo André (2005, p.18) o estudo de caso pode “revelar a descoberta de novos 

significados, estender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” De acordo ainda 

com Yin (2001, p.35) “o estudo de caso, como outras estratégias de pesquisa, representa uma 

maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-

especificados”. Assim, compreendemos o estudo de caso como mais adequado para 

elucidação do objeto da pesquisa em pauta. 

Ainda sob a ótica de André (2005) o estudo de caso é identificado em quatro tipos: 

etnográfico, avaliativo, educacional e ação. No caso específico desta pesquisa consiste em 

investigar as relações entre a escola e as políticas de Avaliação Externa, o estudo de caso, é do 

tipo avaliativo, definindo-o como um caso ou um conjunto deles com o intuito de fornecer aos 

envolvidos informações que contribuam a julgar méritos de políticas, programas ou 

instituições.  

Agrega-se ao que está posto, o conceito de Godoy (2010, p 125) “gerar dados e 

informações obtidos de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de apreciar o 

mérito e julgar os resultados e a efetividade de um programa”. Assim, a opção pelo estudo de 

caso, do tipo avaliativo requer um intensivo e minucioso trabalho de campo com vistas à 

descrição do fenômeno e das análises de maneira clara, adequada e legítima. 

 

1.2 Município de Itabuna: lugar da pesquisa  

O município de Itabuna (BA), emancipado politicamente no ano de 1910, situa-se ao 

sul do estado da Bahia, localizado na mesorregião do Sul Baiano, especificamente, na 

Microrregião Homogênea Cacaueira, a 429 km de distância da capital, Salvador. Apresenta 

uma área territorial 401.028 km², de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2015). Ressalta-se que por longas datas, teve como fonte de economia a 

monocultura cacaueira.  

O município em pauta figura entre uma das cinco maiores cidades do Estado da Bahia, 

com um índice populacional de 219.680 habitantes, segundo estimativa do IBGE referente ao 

ano de 2015. O município apresenta o 3º melhor índice dentre os 417 municípios baianos, no 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD (2013). 

Do ponto de vista educacional, a Educação Básica do município é composta de três 

redes: municipal, estadual e privada, atendendo na sua totalidade 47.044 alunos, conforme 

dados do Plano Municipal de Educação-PME (2015). Entretanto, vamos tratar apenas da Rede 

Municipal de Ensino em razão da unidade investigada ser integrante desta.  
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Assim, a rede a partir do ano de 2002, foi organizada em Ciclo de Formação Humana
1
, 

ancorada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9394/96 

quando afirma que  

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, Ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

 

  E, também encontra respaldo na proposta da Escola Grapiúna (2003), em que o eixo 

central da escola passou a ser currículo/ação dos Sujeitos - Educando e Educador, atendendo a 

dimensão Bio-Psico-Social, tendo como mote o desenvolvimento cognitivo afetivo e motor 

dos educandos, pautado em ações pedagógicas que contemplam temas de vida e do cotidiano 

dos alunos.  

Ademais, a rede municipal de ensino agrupa os alunos por segmentos, por idade e 

fases (I, II e III), assim estabelecidos: Ciclo da Infância (alunos de 06 a 09 anos), o Ciclo da 

Pré-Adolescência (alunos entre 09 e 12 anos) e o Ciclo da Adolescência (alunos de 12 a 15 

anos de idade), conforme quadro abaixo: 

Quadro 1 – Organização e estrutura do Ciclo de Formação Humana da rede pública de ensino 

do município de Itabuna 

CICLO  FASE  IDADE EQUIVALÊNCIA 

Ciclo da Infância Fase I (CIR I) 06 anos 1ª série básica 

Fase II (CIR II) 07 e 08 anos 1ª série regular 

Fase III (CIR III) 08 e 09 anos 2ª série básica 

Fase I (CPA I)  09 e 10 anos 3ª série regular 

Ciclo da Pré 

Adolescência 

Fase II (CPA II)  10 e 11 anos 4ª série regular 

Fase III (CPA III)  11 e 12 anos 5ª série regular 

Fase I  12 e 13 anos 6ª série regular 

Ciclo da 

adolescência 

Fase II 13 e 14 anos  7ª série regular  

Fase III 14 e 15 anos 8ª série regular 

  Fonte: Plano Municipal da Educação (PME) de Itabuna (2008) 

Acrescenta-se que Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 que trata da alteração do 

ensino fundamental de oito para nove anos também corrobora com a organização do ensino 

em ciclo tendo em vista garantir a todas as crianças um tempo maior na escola e, por 

                                                           
1
 -O Ciclo, encontra respaldo legal na LDB. Ver: Elvira Souza. Ciclo de Formação: uma organização do tempo 

escolar. São Paulo (1998) e ARROYO, Miguel G. Ciclos de Desenvolvimento Humano e Formação de 

Educadores. Educação e Sociedade, ano XX, nº 68, dezembro 1999. 
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conseguinte, uma aprendizagem mais ampla, uma vez que, a efetiva aprendizagem não está 

condicionada ao tempo maior na escola e sim, o emprego eficiente desse tempo. Pautada na 

legislação em questão, a Rede Municipal de Ensino de Itabuna realizou uma adequação na 

organização dos segmentos em que a 5ª série equivalente a Fase III (CPA III) integrante dos 

anos iniciais passa a compor os Anos Finais, ficando o Ensino Fundamental estruturado 

conforme quadro abaixo: 

 

 

Quadro 2 - Organização do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais (2015) 

     NÍVEL ENSINO             IDADE           CICLO 

Anos Iniciais   6 a 8 anos 

 

Ciclo I    ( 1º ao 3º ano) 

9 e 10 anos  Ciclo II   ( 4º e 5º ano) 

Anos Finais 11  a 14 anos Ciclo III  ( 6º ao 9º ano) 
 Fonte: Organizado pela pesquisadora, 2015. 

   

Gráfico 1 – Número de matrículas da rede municipal do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(urbano e campo) período 2010-2014 de Itabuna-BA. 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Itabuna/ Ano Base 2015/Secretaria Municipal de Educação. 

 

Ao analisarmos a demanda do ensino fundamental dos anos iniciais no município, 

constata-se que a matrícula tem sofrido uma significativa redução entre os anos de 2010 a 

2014, conforme gráfico acima. Importa destacar que a Secretaria Municipal de Educação 

(SEC) não dispõe de estudos sistemáticos que possa explicar essa realidade. 

1.3Caracterização do objeto de estudo: a escola  

11.074 
10.502 10.295 

9.784 
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Nossa pesquisa tem como base a Escola Rotary Club Itabuna Centro integrante da 

Rede Pública Municipal de Itabuna, situada na Rua Macário dos Reis, nº 150, Bairro Santo 

Antônio. Funciona num prédio escolar, com uma estrutura física compatível com o segmento 

ofertado: possui: 04 salas de aula, três banheiros, uma sala multifuncional, uma secretaria 

escolar compartilhada com a sala da gestora. Os cursos ofertados são 4º e 5º ano (Ciclo II) do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e da modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A 

escola está localizada em um bairro periférico, perfazendo um total de 268 alunos, 

distribuídos em 12 turmas. Assim, para justificar a escolha da pesquisa em uma escola, 

recorremos a André (2005, p. 4) quando afirma que 

O interesse do pesquisador ao selecionar uma determinada unidade é compreendê-la 

enquanto uma unidade. Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu 

contexto e às suas inter-relações, enquanto um todo orgânico e à sua dinâmica 

enquanto um processo, uma unidade em ação (ANDRÉ, 2005, p.4). 

 

Sob esse enfoque, adentrar o cotidiano da escola significa apreender a dinâmica 

presente nas interações, em entender os significados do fenômeno estudado atribuídos pelos 

sujeitos, inseridos num contexto histórico, político, social e cultural e nas estruturas, nelas 

constituídas.  

A opção de investigar a escola em pauta foi em razão da oscilação do resultado do 

IDEB nas versões de 2011-2013, nesta edição houve decréscimo do índice, o que nos chamou 

a atenção, vez que, a escola figurava como uma das unidades escolares que apresentava boa 

colocação na comparação com as outras escolas da rede. Embora, no nosso entendimento o 

que interessa é a evolução da escola em relação a si mesma, que também decresceu. A 

despeito do decréscimo do índice, a escola superou o IDEB projetado pelo MEC.  Conforme 

mostra tabela abaixo: 

 Tabela 1: O IDEB na Escola Lions Club Itabuna Centro 

IDEB 

ENTE FEDERADO 
IDEB OBSERVADO IDEB PROJETADO 

2011 2013 2011 2013 

BRASIL 5,0 5,2 4,6 4,9 

BAHIA 3,8 4,2 3,5 4,1 

MUNICÍPIO 3,2 4,2 3,8 4.2 

ESCOLA LIONS CLUB 

ITABUNA CENTRO 

4,6 4,3 3,9 4,2 

   Fonte: INEP. 

1.4 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 
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O universo de pesquisados é o conjunto dos professores que atua nas turmas do 

CICLO II, especificamente o 5º ano (três professores) e a equipe gestora (diretor, Vice diretor 

e a coordenadora pedagógica) da escola, além da técnica do ensino fundamental- anos iniciais 

da Secretaria Municipal de Educação, que acompanha os processos de avaliação externa nas 

escolas da rede. 

A fim de preservar a identidade dos sujeitos envolvidos, optamos por utilizar as 

iniciais das funções, com o consentimento dos sujeitos implicados, sendo denominados de: 

G.E- gestor escolar; C.P –coordenador pedagógico, P1- professor 1; P2- professor 2; P3- 

professor 3 e TSEC – técnica da Secretaria de Educação Municipal.     

Quadro 3- Perfil Profissional dos Sujeitos da Pesquisa 

CATEGORIAS FAIXA ETÁRIA CURSO 

  GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

G.E 50-55 anos Pedagogia Psicopedagogia 

C.P 50-55 anos Pedagogia Planejamento Educacional 

P1 50-55 anos Pedagogia Psicologia Educacional 

P2 35-40 anos Pedagogia Psicopedagogia 

P3 35 -40 anos Letras Metodologia da Língua Portuguesa 

TSEC 45-50 anos Pedagogia Planejamento Educacional 

Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 

Quadro 4- Tempo de Exercício na Função 

CATEGORIA 

TEMPO 

ATUAÇÃO 

NA REDE 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

NA FUNÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

ESCOLA 

Nº DE 

ESCOLAS 

QUE 

ATUA 

CARGA 

HORARIA 

G.E 27 04 27 01 40h 

C.P 17 15 15 01 40h 

P1 25 25 20 01 40h 

P2 11 11 04 01 20h 

P3 05 05 03 01 40h 

  Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 
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Como podemos conferir nos quadros acima, os participantes de nossa pesquisa 

apresentam um tempo considerável de experiência na rede pública de ensino municipal, sendo 

o mínimo de cinco anos (um professor) e os demais variam entre 15 a 25 anos, com faixa 

etária de 35 a 55 anos. O grau máximo de formação é a especialização, com jornada de 

trabalho de 40 horas, são efetivos e participam com frequência de cursos de formação 

continuada. 

Em seus estudos Zabala (1998) destaca que em qualquer área profissional, a 

experiência e o conhecimento são elementos decisivos para uma atuação competente. Desse 

modo, se considerarmos o tempo de experiência dos sujeitos, é possível afirmar que esses 

profissionais conhecem a rede onde atuam. Ademais, o nível de formação apresentado é 

apropriado ao mínimo prescrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9.394/96), no seu artigo 62.  

Na situação em pauta, a maioria dos professores atua na mesma escola, com jornada 

de 40h, ou seja, essa condição facilita o envolvimento do professor com o trabalho 

pedagógico da escola e o vínculo estabelecido com os seus pares. Assim, deduzimos que as 

características apresentadas pelo universo de pesquisados são favoráveis a um trabalho 

competente, considerando-se que a experiência e o conhecimento são elementos decisivos na 

boa atuação profissional. 

1.5 Pesquisa de campo e procedimentos utilizados 

Com a intenção de pesquisar as implicações da avaliação externa na gestão e no 

trabalho pedagógico, recorremos a entrevistas semiestruturada e análise documental. Esta 

última utilizará como instrumento de análise o Projeto Político Pedagógico da Escola e o 

Plano de Desenvolvimento da Educação. Entendemos que a utilização de variados 

instrumentos possibilita um olhar mais apurado acerca da totalidade do fenômeno. 

Com efeito, o trabalho de campo iniciou no dia 16 de outubro de 2015 e se estendeu 

até o dia 26 de janeiro do ano de 2016. Inicialmente, nos apresentamos à equipe gestora e 

explicamos o protocolo de pesquisa a ser desenvolvida. Solicitamos da equipe uma reunião 

com todos os segmentos que atuam na escola a fim de explicar o propósito da pesquisa. 

Assim, a explanação do projeto, ocorreu com a presença da equipe gestora. Inicialmente, 

realizamos a análise do Projeto Político Pedagógico da Escola, esse procedimento foi 

realizado no período de duas semanas.  Enquanto as entrevistas foram realizadas com os 

professores que atuam no 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental e a equipe gestora 
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(diretora e coordenadora) da unidade escolar. Além dos sujeitos que integram o cotidiano da 

escola, também foi entrevistada uma técnica da SEC, realizada na sede da secretaria. 

1.5.1 Análise documental 

A análise documental constitui uma das evidências escolhidas para elucidar o objeto 

de nossa pesquisa, considerando ser uma das estratégias que “[...] possibilitam a validação das 

informações obtidas durante a entrevista com os depoentes informantes-chave” (Godoy, 1995 

p.21). São considerados documentos, na visão de Appolinário, 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 

possa servir para consulta, estudo ou prova [...] os impressos, os manuscritos, os 

registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros (APPOLINÁRIO, 2009, 

p.67). 

Concernente ao que está posto, escolhemos como documentos de análise o Projeto 

Político Pedagógico da Escola e o Plano de Desenvolvimento da Educação. 

Segundo Vasconcelos (1994), o PPP é um instrumento que auxilia de modo 

sistemático a encarar os desafios diários vividos no espaço escolar, além de ocasionar a 

ressignificação das ações desenvolvidas na escola. Desse modo, foi efetuada uma análise no 

documento mencionado, considerando a magnitude do PPP nas dimensões pedagógicas, 

administrativas e financeira da escola. Salienta-se que a equipe gestora não permitiu a cópia 

do documento, em razão da SEC não ter legitimado o PPP, recém-revisado.  

1.5.2 Uso de Entrevistas Semiestruturadas 

A entrevista foi utilizada como uma das fontes de coleta de dados por ser: 

[...] Utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo (BOGDAN & BIKLEN 2010, p. 

134).  

Em consonância com essa afirmação, optamos por essa evidência por compreendê-la 

como uma forma de apreender impressões e significados dos sujeitos envolvidos. Nela, 

podemos perceber e interpretar os “sinais” emitidos pela linguagem seja do corpo, das 

expressões e das próprias respostas emitidas por eles. Desse modo, “as entrevistas geram 

compreensões ricas das biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e 

sentimentos das pessoas” (May 2004, p.145). Nesse contexto, a modalidade utilizada foi à 

entrevista do tipo semiestruturada, (Apêndice B), por entendermos que a entrevista 
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Não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente preparadas, mas é 

concebida como uma produção de linguagem, portanto, dialógica. Os sentidos são 

criados na interlocução e dependem da situação experiência da, dos horizontes 

espaciais ocupados pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações 

acontecidas dependem da situação concreta em que se realizam, da relação que se 

estabelece entre os interlocutores, depende de com quem se fala. Na entrevista é o 

sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a 

realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social (FREITAS, 

2002, p. 29). 

Nesse âmbito, o discurso adquire centralidade porque é capaz de captar a subjetividade 

dos sujeitos implicados e situados historicamente. Assim, a recolha de dados por meio de 

entrevista semiestruturada foi um momento de extrema atenção no sentido de captar amiúde 

todas as informações possíveis fornecidas pelos sujeitos a fim de apreender e interpretar o que 

os entrevistados pensam e entendem sobre o que está sendo pesquisado. 

Quanto ao tempo, as entrevistas tiveram a duração de aproximadamente quarenta 

minutos, e informações adicionais como o dito antes e depois do momento da entrevista foi 

aproveitado, assim os indícios não verbais (gestos, etc.) foram considerados com o intuito de 

iluminar as nossas interpretações e tentar relatar do modo mais fidedigno possível todo 

material coletado. As entrevistas foram realizadas em dias alternados, considerando a 

disponibilidade dos entrevistados. A transcrição foi feita à luz de um roteiro pré organizado. 

Porém, adotamos a linha de pensamento de Flick (2013) quando aduz que os entrevistadores 

“não ficam necessariamente presos à formulação inicial exata das perguntas quando as 

formulam” (FLICK, 2013. p. 115). 

Alinhadas com o autor, entendemos o procedimento das entrevistas de caráter 

semiestruturadas com um roteiro flexível, uma vez que, é possível intercalar outras perguntas 

aquelas já previstas, com vistas a tornar o momento da entrevista menos formal.  
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CAPÍTULO 2 

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A AVALIAÇÃO EXTERNA NO CENÁRIO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Este capítulo tem como propósito compreender a reconfiguração do Estado brasileiro 

ocorrida entre o final de 1970 até a década de 1990, tendo em vista o papel e a influência 

deste nas políticas educacionais. Para tanto, trataremos do Estado neoliberal na década de 

1990 até os dias atuais. 

Refletir as políticas educacionais no contexto da década de 1990 até a presente data é 

enveredar em um caminho complexo e amplo que abarca as relações estabelecidas entre 

Estado e Educação. Assim, buscamos compreender as mudanças que ocorreram no papel do 

Estado, bem como as políticas educacionais, denominando-as de políticas reguladoras, 

seguindo as análises de: Afonso (2000), Dourado (1998), Hypólito (2010), e como essas 

interferiram na educação ofertada na escola. 

Um primeiro aspecto que destacamos no estudo é o conceito de Estado histórico e de 

classe e é nesse viés que ele será abordado nesta pesquisa. Assim, buscamos compreendê-lo 

como manifestação das relações de força entre interesses divergentes dos proprietários 

capitalistas e dos trabalhadores. Para isto, pautamo-nos nas reflexões de Marx e Engels 

(1992). Para eles, o Estado reflete as conveniências de uma classe favorecida 

economicamente, fruto das relações de produção voltada para os interesses dos burgueses. 

Nesse sentido, o Estado é entendido sob a ótica que o criou: o modo de produção 

capitalista, dadas suas contradições centrais
2
. Compreende-se que a mercadoria constitui o 

centro nevrálgico de onde derivam às manifestações que justificam o modo de produzir, cuja 

sociedade caracteriza-se pela divisão de classes, em que uma subjuga a outra por meio do 

capital e do poder, enquanto a outra vende a força de trabalho para sua sobrevivência. Assim, 

Marx (1992) defende que o sistema capitalista apresenta uma forma de trabalho que beneficia 

a acumulação privada e o mercado e coloca o homem numa condição de alienação. 

                                                           
2
Marx (2008) assinala como contradição central do modo de produção capitalista o caráter coletivo da produção 

social, associado à sua apropriação individual. Essa característica do capitalismo gera concentrações, polarização 

social e engendra outra contradição do sistema: organização extrema no seio das indústrias e anarquia no seio da 

sociedade. Esses dois fatores promovem um crescente aumento da produção, não acompanhado pela capacidade 

de consumo da sociedade. Essas crises de superprodução do sistema são acompanhadas por estratégias de 

superação das mesmas, alterando o padrão de organização da produção, do consumo e da intervenção do Estado. 
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Assim, para examinarmos a influência e o papel do Estado contemporâneo na direção 

de uma política educacional, faz-se necessário compreender a reforma empreendida nesse 

âmbito. 

Para tanto, o capítulo está estruturado em seis seções: na primeira delas, a reforma do 

Estado brasileiro sob a égide do neoliberalismo aliada as diversas configurações ocorridas no 

Estado, a nível mundial. Na segunda, tratamos das reformas educacionais e a interferência dos 

organismos internacionais. Na terceira seção, falamos da consolidação do Estado avaliador a 

partir da década de 1990 e de que modo, esse paradigma de estado reverbera na educação. Na 

quarta seção, trazemos um breve histórico da avaliação na educação. Na quinta, abordamos a 

questão da avaliação externa no cenário da educação brasileira e de que modo essa avaliação 

tem repercutido no ensino ofertado nas escolas. E, por fim a última seção traz reflexões sobre 

o IDEB e o seu efeito nas escolas brasileiras.  

2.1A reforma do Estado brasileiro sob a égide do neoliberalismo  

A reforma atual do Estado brasileiro, objeto de nosso interesse, sofreu influência das 

diversas configurações ocorridas no Estado, a nível mundial, e, notadamente, das políticas 

neoliberais no início da década de 1970. Para isso, destacamos alguns acontecimentos que 

culminaram na consolidação dessas políticas.  

Em 1973, segundo Anderson (1995), o mundo viveu uma crise de proporções 

gigantescas desde o modelo econômico do pós-guerra, que o capitalismo avançado imperava 

aliado abaixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação. Vieira (2011) alerta que, 

nessa década, houve a intensificação do capital internacional, que rompeu com o equilíbrio 

entre a economia e a política existente na década de 1960, o qual ocasionou mudança do papel 

do Estado brasileiro com vistas a diferentes formas de pensar sua atividade diante do 

desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, o Estado de Bem-Estar Social
3
, não dá conta de manter as 

responsabilidades assumidas no tocante às políticas sociais, e ocorre o processo de redução 

das responsabilidades do Estado. Para Azevedo (2004), desde a década de 1970,  

As formas e funções assumidas pelo Estado passaram a ser postas em xeque, em 

consequência das próprias crises enfrentadas pelo modo de acumulação capitalista e 

dos rumos traçados visando à sua superação (AZEVEDO, 2004, p. 6). 

                                                           
3
O estado de bem-estar social, também denominado de Estado Benfeitor, advém da teoria econômica 

desenvolvida por Keynes e se sustenta na ideia de que o Estado deve intervir na economia de mercado com a 

finalidade de diminuir o desemprego e acelerar a produção (ISUANI, 1991, apud BIACHETTI, 2005, p.24). 
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Esse cenário contribuiu para a disseminação das políticas de cunho neoliberal. Para 

Frigotto (1995), os governos neoliberais têm como premissa o mínimo de intervenção estatal 

na economia e na regulação do mercado, propõem noções de mercados abertos
4
 e tratados de 

livre comércio. 

Com efeito, as transformações ocorridas no mundo, na década de 1990, têm sua 

gênese no questionamento à eficácia do modelo de Estado vigente que, desde o final da 

Segunda Guerra Mundial até a década de 1970, foi considerado o ideal por propiciar 

crescimento aos países capitalistas, desenvolvidos, em desenvolvimento e em crescimento. 

Concernente a esse contexto, na década de 1990, o Brasil foi palco de contradições e 

desafios num cenário de inflação e incertezas no tocante à condução da política e às medidas a 

serem tomadas para o fenômeno econômico. 

A inserção da agenda de reformas no Brasil ocorreu a partir do governo de Fernando 

Collor de Mello (1990-1992), que sob a insígnia de conferir solidez à economia e de combater 

o efeito da crise fiscal, promoveu reforma administrativa e fiscal do Estado a fim de colocar o 

país em um patamar de competitividade diante do mercado externo, “subordinando-o ao 

capital financeiro internacional” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.186). 

Acrescenta-se que, em razão do impeachment de Fernando Collor, a condução política do país 

passou para o vice-presidente Itamar Franco.  

Todavia, é no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/ 1999-2002) que o 

neoliberalismo adquiriu contornos nítidos. Como parte integrante de um amplo processo da 

reestruturação da economia. Assim, o modelo econômico defendido pelo presidente estava 

fincado nos fundamentos do neoliberalismo a partir da estratégia do Consenso de 

Washington, explicado por Fiori (1997) como um ajustamento das economias dos países 

periféricos. A estratégia consistia em combater a inflação por meio da dolarização da 

economia e da valorização das moedas nacionais. 

Para Faleiros (2004), Fernando Henrique Cardoso (FHC) argumentava que o Estado, 

além de sustentar a competitividade, devia se reestruturar a fim de efetivar uma administração 

pública gerencial pautada na eficiência e na qualidade dos serviços. Entretanto, “em nome da 

eficiência, os argumentos acabaram por aprofundar a separação entre o cidadão e o Estado” 

(VIEIRA, 2011, p.43). 

                                                           
4
Mercado aberto é qualquer mercado sem local físico determinado e com livre acesso à negociação. No Brasil, 

um exemplo de mercado aberto é o mercado de compra e venda de títulos públicos, orientado e fiscalizado pelo 

Banco Central<http://www.comoinvestir.com.br/>. 
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Cabe ressaltar que a proposta de FHC tinha como premissa o retorno do crescimento 

econômico e a continuação da estabilização econômica. Para isso, constituiu-se um Ministério 

da Administração e Reforma do Estado- MARE
5
, cujo titular foi Bresser-Pereira. No processo 

de reformulação do Estado, a sua criação justificou-se pela mudança de paradigma do Estado 

vigente que era considerado um empecilho para o fortalecimento da economia e do mercado 

em face do seu caráter rígido e burocrático. O MARE reforçava a ideia de redefinição do 

Estado, conforme preconiza o documento relativo ao Plano Mare: 

[...] (1) O ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 

mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 

concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 

internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos 

de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 

qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas 

a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma 

eficiente políticas públicas (BRASIL, 1995, p.16). 

O mencionado documento explicita um compromisso com o enxugamento da máquina 

pública, dirigida pelo mercado, tendo em vista a redefinição do papel do Estado que desloca 

seu papel de promotor do desenvolvimento social por meio da produção de bens e serviços 

para fomentador e regulador desse desenvolvimento. Para tal intento, “transferiu patrimônio 

público para o mercado, mudou a relação do Estado com o mercado e a sociedade, 

considerando o Estado como complementar ao mercado” (CARINHATO, 2008, p.42). 

Para Libâneo e Oliveira (2012), o projeto neoliberal, juntamente com a globalização, 

torna os países periféricos
6
 reféns da economia de mercado global, deixando-os à mercê da 

competição ilimitada e da minimização do Estado na área econômica e social. 

As estratégias apresentadas pelo governo brasileiro, representado por Fernando 

Henrique Cardoso, favorecem a globalização, visto que esta última se alimenta das 

prerrogativas neoliberais, como: a intervenção mínima do Estado, abertura de mercado, 

redução do protecionismo, tendo em vista que a globalização é comandada pelas grandes 

empresas, então quanto menor a intervenção do Estado melhor, além de ser entendida como 

expansão do mercado. 

A reforma do Estado brasileiro implicou subordinação do país aos ditames do capital 

financeiro internacional, com prioridade para o ajuste fiscal, que consiste na “mudança do 

Estado burocrático (lento e caro) para o Estado gerencial (ágil e menos custoso) [...] como 

                                                           
5
MARE foi transferido para SEAP - Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio em janeiro de 1999.  

6
Países periféricos seriam aqueles países não-desenvolvidos, de grande população e de grande território 

contínuo, não-inóspito, razoavelmente passível de exploração econômica. (GUIMARÃES,2000) 
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estratégia para reduzir os custos e tornar mais eficiente a administração do Estado” (VIEIRA, 

2011, p.40).  

Acrescenta-se que FHC legitimou a estabilização econômica por meio do Plano Real 

que “visava colocar a paridade entre o dólar e o real, [...] com objetivo de conter a expansão 

do crédito e garantir a entrada de recursos externos para o equilíbrio da Balança de 

Pagamentos” (IBID, p.39). 

Essa nova realidade política econômica propõe “alternativas pautadas na perspectiva 

Neoliberal, que apontam novos modos de organização e oferta de serviços sociais e, 

consequentemente, educacionais” (OLIVEIRA 1997, p.90). 

2.2 Reformas educacionais e os organismos internacionais 

Esta seção tem como propósito analisar as reformas ocorridas na educação brasileira 

na década de 1990, considerando-se o capitalismo contemporâneo, sob o auspício do 

neoliberalismo, especialmente, no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-

2002) até o governo Lula (2003-2006/2007-2010) sob as orientações de organismos 

internacionais, que não necessariamente representam as demandas e as pressões da classe 

trabalhadora. Assim, 

A intensificação dos organismos internacionais no sentido de regular as políticas dos 

países marcou uma nova fase de ação do Estado. Isso quer dizer que o Estado 

modificou seus mecanismos de controle em relação às políticas (VIEIRA, 2011, 

p.45). 

 

Como reforça Vieira, o Estado alterou seus mecanismos de controle no âmbito político 

a partir da interferência e da regulação dos organismos internacionais. Acrescenta-se que 

esses organismos influenciaram as políticas sociais dos países em desenvolvimento, em 

especial o Brasil, por meio da indução de pacotes de reformas na educação, o que conferiu um 

tratamento economicista às questões educacionais. 

Assim, a “pressão do Banco Mundial e outros organismos internacionais, 

propagadores do modelo capitalista neoliberal, para que o Brasil e os países em 

desenvolvimento se ajustassem às novas políticas econômicas mundiais” (MORORÓ, 2012, 

p. 3502). Na educação, essa realidade reverbera nas propostas dos organismos internacionais, 

em particular o Banco Mundial, propositor das reformas, ainda que essas tenham sido 

duvidosas do ponto de vista da sua eficácia para o país.  
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Para Soares (1996), o Banco Mundial, além de ser visto como atenuante da pobreza, 

foi considerado como relevante para a formação do capital humano
7
, ajustado ao modelo 

capitalista.  

Dentre os organismos internacionais, destacam-se algumas instituições que 

protagonizam o acordo de políticas para a educação: a Organização dos Estados Americanos 

(OEA), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), o Banco Mundial, a 

Comunidade Europeia (CE), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Programa de Reformas 

Educacionais da América Latina e Caribe (PREAL). 

Dado o exposto, insere-se, ainda, na seara dos organismos internacionais que 

intencionam a reformulação das políticas educacionais, a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL)
8
. Entretanto, esse organismo centra sua atenção para 

educação só a partir da década de 1990, pois, nas décadas anteriores (de 1940 a 1980), 

ocupou-se de questões de ordem econômica, com diferentes nuances. Assim, 

A CEPAL irá reforçar a centralidade atribuída à educação nas suas recomendações 

econômicas de 1990. Apresentam a educação e o conhecimento como eixos centrais 

da transformação produtiva com equidade, para que se cumpram os objetivos de 

consolidar e aprofundar a democracia, a coesão social, a equidade e a participação 

no que denominam “moderna cidadania”, e a competitividade como desempenho 

econômico eficiente no mercado mundial (OLIVEIRA, 2008, p.83). 

Com efeito, a CEPAL vincula à competitividade dos países no mercado internacional 

a qualificação dos recursos humanos, com vistas à inserção ao sistema produtivo. Para tal 

intento, direciona a responsabilidade dessa qualificação para a educação, ou seja, para a 

escola. Nesse prisma, o arcabouço legal produzido na década de 1990 sofreu influência das 

recomendações desse organismo, a exemplo do Decreto que trata da educação profissional 

                                                           
7
Ao falar sobre o conceito de capital humano, Schultz afirma:(...) se a educação fosse integralmente gratuita, 

uma pessoa com toda a probabilidade a consumiria até que estivesse saciada e "investiria" nela até que não mais 

aumentasse os seus futuros ganhos. Se uma parte das despesas educacionais fosse suportada pelos cofres 

públicos, os custos privados diretos de educação seriam, sem dúvida, menos do que os custos totais com a 

educação, e à medida que a educação incrementa os rendimentos futuros do estudante, sua taxa privada de 

rendimento em relação ao que gastara com a educação seria mais alta do que a taxa de rendimento em relação 

aos gastos totais educacionais que entrassem nesta parte de sua educação. Desta forma, os incentivos privados 

para consumir e para investir na educação são afetados pelas despesas públicas educacionais, mas o fato de haver 

tais despesas públicas não tem qualquer ressonância na questão de saber-se se a educação é consumo ou 

produção de capacitações (SCHULTZ, 1973, p.56). O conceito de capital humano aqui descrito está em 

consonância com a educação no contexto neoliberal. 
8
 A CEPAL, tendo como um dos principais teóricos e fundadores Raul Prebisch, economista de influência 

keynesiana, foi extremamente importante para época, uma vez que os estudos realizados contribuíram 

sobremaneira para as estratégias de desenvolvimento e de industrialização, apoiadas pela ação do Estado que 

seria a forma básica de superação do subdesenvolvimento latino-americano (VIERA 2011). 



40 

 

(Decreto nº 2208/1997), quando articulou essa modalidade de educação aos setores 

empresariais. 

A década de 1990 torna-se emblemática por ser fértil em termos de reformas no 

Estado, realizadas por meio de pactos educativos com a intenção de conferir nova 

configuração à educação pública para atender padrões econômicos internacionais. Assim, os 

 

Anos 1990 se caracterizaram por uma série de acordos nacionais para renovar os 

sistemas educativos. Estes pactos educativos procuravam modernizar os sistemas de 

ensino adaptando-os às exigências da economia globalizada (RODRIGUEZ, 2004, 

p.17). 
 

Esse contexto de reformas neoliberais é determinante para a submissão das políticas 

educacionais brasileiras ao mercado de trabalho. A década de 1990 abriga as reformas 

educacionais no Brasil, que se consolidam na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

(9394/96), na criação do Plano Nacional de Educação (PNE) e criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) em 1997.  

Também nesta ocasião foi criado o fundo de natureza contábil: o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF- 1997/2006). Esse fundo foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de 

setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e 

pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997.  

Sendo assim, compreendemos que a política educacional não pode ser analisada sem 

levar em conta a sua totalidade histórica pautada em bases materiais de produção. Dessa 

maneira, é necessário situá-la “no contexto de reestruturação produtiva e de globalização da 

economia” (OLIVEIRA, 2000, p.15). 

Nesse contexto, atender às determinações do capital e, consequentemente, às variações 

do processo produtivo exige um novo perfil de trabalhador, o qual consiste em trabalho 

cooperativo, habilidade de comunicação, espírito de equipe e autonomia. Alusiva a essa 

colocação, Frigotto (1997) diz que: 

 

Globalização, integração, flexibilidade, competitividade, qualidade total, 

participação, pedagogia da qualidade e a defesa da educação geral, formação 

polivalente e “valorização do trabalhador” são uma imposição das novas formas de 

sociabilidade capitalista tanto para estabelecer um novo padrão de acumulação 

quanto para definir as formas concretas de integração dentro da nova reorganização 

da economia mundial (FRIGOTTO 1997, p.41). 

 

A reorganização da economia mundial requer nova força produtiva traduzida em 

conhecimento e informação a fim de atender o capitalismo. Assim, as reformas dos sistemas 
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educativos, passam a ser prioridade mediante à inserção do país na nova ordem mundial
9
. 

Porém, essas reformas, orientadas pelos organismos internacionais, podem ser interpretadas 

como regulatórias com vistas à redução do papel do Estado.  

Frigotto e Ciavatta(2003) tecem críticas à atuação dos organismos e das agências 

internacionais como diretriz e concepção educacional do Estado dominantemente a serviço do 

pensamento pedagógico empresarial. No entanto, a interferência desses organismos insere-se 

nas políticas educacionais brasileiras em diferentes governos.  

Assim, durante o governo Collor (1990-1992), registra-se a realização da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, e, em seu artigo 1º preconiza 

que: 

 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 

solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 

humanos possam sobreviver desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 

trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo 

(UNESCO, 1998, artigo 1º, p. 2). 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

recomenda que a educação deve prover as necessidades básicas para aprendizagem, tendo em 

vista o desenvolvimento das potencialidades e melhores condições de vida para todos que 

tenham acesso à educação básica, com vistas à equidade social e à educação para todos. 

O enfoque da aprendizagem proposto no documento é abrangente, além de balizar as 

políticas educacionais em diversos países, tanto nos desenvolvidos como os que estão em 

desenvolvimento. Nele, a concepção de educação é apresentada como salvadora, ou seja, 

como competência para a promoção e o desenvolvimento social, econômico e cultural. 

Bonamino (2002) acrescenta que em seu Art.4º estabelece sistemas de avaliação do 

desempenho dos alunos como indutor de qualidade da educação. 

Entretanto, a proposta preconizada pela conferência destoava do cenário econômico 

social do Brasil, uma vez que, a desigualdade social e o desemprego apresentavam índices 

alarmantes, resultante do modelo produtivo “ditado” pelo neoliberalismo. Diante dessa 

                                                           
9
Para Noam Chomsky (1996), a nova ordem mundial refere-se à velha ordem, sob novas roupagens. Essa ordem 

na verdade é a mesma que vem imperando desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os EUA, tendo 

acumulado um imenso poder econômico e militar, se viram fortalecidos e arrogaram para si o controle do resto 

do mundo (OLIVEIRA apud CHOMSKY, 1996). 
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realidade, Oliveira  questiona: “em que medida os termos equidade social e educação para 

todos traduzem realmente em práticas efetivas” (OLIVEIRA, 2000, p.21), no Brasil. 

Todavia, com o impeachment de Fernando Collor de Mello, assume Itamar Franco 

(1993-1994), que colocou o Plano Decenal de Educação para todos como orientador na área 

educacional e “teve como objetivo implementar no Brasil a reforma educacional que traduzia 

os compromissos firmados pelo governo em Jomtien” (OLIVEIRA, 2000, p.127). Quanto aos 

organismos internacionais, durante a gestão do governo em pauta, destaca-se a Declaração de 

Nova Delhi, em 1993. Para Oliveira (2000), essa Declaração teve como signatários nove 

países
10

que acordaram com esses organismos ofertar uma educação básica de qualidade, 

fincada nos pilares da qualidade, da equidade e da ética.  

Relevante também foi o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-

2002), em que os organismos internacionais se corporificam por meio das propostas 

“Educação para Todos”, definidas em Dacar, Senegal, em 2000. No encontro promovido pelo 

Banco Mundial, foram definidas prioridades para os países em desenvolvimento por meio de 

orientações. No Brasil, essas orientações se materializaram no Plano Decenal de Educação 

Para Todos. Assim, a intenção educacional do seu governo foi dar continuidade 

 

Ao Plano Decenal, mas escolhendo metas bem pontuais: descentralização da 

administração das verbas federais, elaboração do currículo básico nacional, 

educação à distância, avaliação nacional das escolas, incentivo à formação de 

professores, parâmetros de qualidade para o livro didático, entre outras (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.44). 

 

Sob essa perspectiva, o Plano Decenal é marcado por uma agenda de reformas 

educacionais, com ações voltadas para descentralização dos recursos destinados à educação, 

interferência no que será ensinado nas escolas através da elaboração do currículo, política de 

formação de professores até avaliação dos sistemas de ensino por meio de provas externas, ou 

seja, os organismos interferem na educação em diversos aspectos. Assim, o conjunto de 

reformas insertas na educação brasileira culminou em reorganização do ensino no Brasil 

(redefinição dos currículos, avaliação, gestão e financiamento), corroborada pela legislação 

educacional. 

Na seara das reformas no governo de Fernando Henrique Cardoso, destaca-se o 

“Acorda Brasil, está na hora da escola”. Para Machado (2012), esse projeto continha pontos 

cruciais, cujas ações foram essenciais para o desenvolvimento da educação: repasse do 

dinheiro do governo federal direto para as escolas, ensino à distância através da TV Escola 
                                                           
10

 Os nove países que assinam a Declaração de Nova Délhi são: Indonésia, China, Bangladesch, Brasil, Egito, 

México, Nigéria, Paquistão e Índia (OLIVEIRA, 2000, p.105). 
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para a valorização do professor, investimento em material didático, criação de um currículo da 

base nacional comum. 

Nesse pacote de medidas do Projeto “Acorda Brasil” a nossa atenção volta-se para a 

ação do Sistema Unificado de Avaliação, também denominado de avaliação em larga escala.  

Estudos apontam que as avaliações externas ganharam fôlego e se tornaram 

protagonistas na consecução da qualidade da educação brasileira a partir das reformas 

educativas ocorridas no âmbito da América Latina e, em particular, no Brasil. Essas reformas 

defendiam o Estado Mínimo sob o manto da “eficiência, da eficácia e da produtividade”, 

corolários da economia de mercado, aliadas à reestruturação do Estado brasileiro.  

Em consonância com o que está posto, Machado (2012) informa que o governo de 

Fernando Henrique Cardoso concebia a avaliação externa como alicerce da política 

educacional implantada em seu governo com o intuito de alinhar a educação brasileira à 

tendência mundial. Para tanto, revitalizou o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), acrescendo novas formas de avaliação, a exemplo do Exame Nacional de Cursos 

(ENC)
11

 que depois foi substituído pelo Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior 

– (ENADE), com a finalidade de avaliar o Ensino Superior e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

Destaca-se ainda, como traço dessas reformas a transferência de responsabilidade para 

a gestão das escolas. Assim, “nesse modelo focado na gestão local, a escola passa a constituir-

se de fato como núcleo do sistema e o diretor passa a ser o seu principal ‘representante’, quem 

personifica os novos modelos de gestão” (OLIVEIRA, 2009, p.202). 

E, com esse modelo de política pública para educação implantado em 2003, foi eleito 

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007/2010), um candidato oriundo da 

esquerda, operário e comprometido com a classe trabalhadora. 

Assim, a sociedade nutre esperanças de dias melhores e de uma sociedade mais 

igualitária. Entretanto, “a crítica à sua administração recaiu pela sua condução do plano 

econômico iniciado por Fernando Henrique Cardoso, e a insistência de sua política de 

subordinação ao capital internacional, e do trabalho ao capital” (VIEIRA, 2011, p.48). Essas 

ideias sobre o plano econômico de Lula já apareceriam na Carta ao Povo Brasileiro de 2002
12

. 

                                                           
11

 O Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão) foi um exame aplicado aos formandos, no período de 1996 a 

2003, com o objetivo de avaliar os cursos de graduação da Educação Superior no que tange aos resultados do 

processo de ensino-aprendizagem <http://portal.inep.gov.br/enade/enc-provao>.  
12

 A Carta ao Povo Brasileiro é um documento de 2002 que “o candidato Luiz Inácio Lula da Silva usou para 

acalmar os mercados e brasileiros sobre a política econômica de um governo do PT. A carta fazia uma crítica 

contundente à política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso e sinalizava aos mercados que, se 

eleito, manteria a responsabilidade fiscal e o combate à inflação” (DIAS, 2002).  
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No contexto educacional, a esperança é transposta para a superação de um sistema 

educacional brasileiro historicamente atrelado ao modelo elitista de escola. Todavia, o 

primeiro mandato do presidente Lula “foi marcado, no campo educacional, muito mais por 

permanências que rupturas em relação ao governo anterior” (OLIVEIRA, 2009, p.198). 

Assim, algumas ações presentes no governo de FHC foram mantidas, em parte, no governo 

Lula, quando essas ações foram apenas ampliadas, mas na sua essência foram oriundas do 

governo FHC. A exemplo da Bolsa-Família
13

, que na gestão  de FHC denominava-se Bolsa-

Escola, o FUNDEF (governo FHC) que atendia apenas ao ensino fundamental, passa a ser 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) por meio da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007, 

amplia sua atuação para toda educação básica e o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), criado em 1995, inicialmente denominado de Programa de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). 

Entretanto, o governo Lula se diferencia do de FHC no tocante à relação com os entes 

federados, principalmente, quanto aos municípios e às escolas públicas da educação básica 

com as quais o Governo Federal mantém parceria sem a interferência dos estados, a exemplo 

do Plano de Ações Articuladas (PAR)
14

 e do Programa Dinheiro Direto na Escola  

Ademais, Oliveira (2009) acrescenta que o governo Lula concentrou esforços em 

programas voltados para a juventude, a exemplo do Projovem
15

 e o ProjovemEmprego.
16

 A 

educação teve um papel fundamental na disseminação desses programas, acordados entre o 

governo federal e os entes federados (estado e município). 

Acrescenta-se o Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado pelo MEC, em 

2004, através da medida provisória nº 213, de 10 de setembro. Em 2005 essa medida 

provisória virou a Lei nº 11.096. De acordo com essa Lei, o PROUNI é um programa do 

governo federal destinado a fornecer bolsas de estudo em Instituições de Ensino Superior 

                                                           
13

Criado por meio do decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004, cujo propósito é a transferência de renda do 

governo para as famílias pobres, e a educação é o instrumento utilizado para distribuição da mencionada 

bolsa.(http://portal.mec.gov.br/). 
14

Em relação ao Plano de Ações Articuladas (PAR) a partir de 2011, os Entes Federados fizeram um novo 

diagnóstico da situação educacional local e elaboraram o planejamento para uma nova etapa (2011 a 2014) 

(http://portal.mec.gov.br/par). 
15

 Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005 que instituiu o Programa Nacional de Inclusões de Jovens Projovem. 

Programa emergencial e experimental destinado a executar ações integradas que propiciem aos jovens 

brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, elevação do grau de 

escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental (OLIVEIRA, 2009,).  
16

 Lei n. 10.748/2003 que criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens PNPE 

(OLIVEIRA, 2009). 
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(IES) privadas para alunos que estudaram em escolas públicas ou em escolas particulares 

como bolsistas. 

A despeito dos programas sociais atrelados à educação e de outros investimentos 

realizados na área de educação, o acesso, o abandono, a repetência escolar e os pífios índices 

de aprendizagem ainda persistem na educação brasileira.  

Assim, a oferta de uma educação de qualidade social para todos é um desafio nacional 

a ser vencido. Desse modo, no segundo momento do governo Lula (2007-2010), sob a 

alegação de dar uma resposta a essa realidade, o governo federal lança, em 2007, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação instituído pelo decreto federal n. 6.094/2007, conhecido como 

PDE/ Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Ao final do ano de 2008, 

100%(cem por cento) dos municípios brasileiros havia aderido ao PDE. Entretanto, as 

opiniões de autores e entidades sobre a eficácia do plano em questão apresentam divergência. 

Para Oliveira (2009), o PDE consiste na congregação de diversos programas que 

abrangem da educação básica à educação superior e estabelecem objetivos e metas para o 

desenvolvimento da educação básica por meio de parceria com os municípios. Enquanto, para 

Saviani (2009). 

 

O PDE representa um importante passo no enfrentamento do problema da qualidade 

da educação básica. Só o fato de pautar essa questão como meta da política 

educativa e construir instrumentos de intervenção já se configura como um dado 

positivo que precisa ser reconhecido. Mas, em sua configuração atual, ainda não nos 

dá garantia de êxitos (SAVIANI, 2009, p. 41). 
 

Para o autor, o mencionado Plano foi considerado um avanço para a política pública 

nacional em razão de enfrentar a questão da qualidade da educação básica. Contudo, ele 

afirma que o PDE não traz grandes novidades porque consiste na agregação de programas 

existentes. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) teceu severas 

críticas ao Plano em razão deste não ter contado com a participação popular e das entidades 

representativas da educação, na sua elaboração. Assim, por meio do documento “Posição da 

CNTE sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação”
17

 a entidade expressa a seguinte 

opinião: 

 

A julgar pela “base social” eleita pelo PDE – a rede empresarial Todos pela 

Educação, (...) não é difícil prever que a lógica mercadológica deverá se sobrepor à 

formação humanista, cidadã, acadêmica (strictu e latu senso) requerida pelos 

movimentos sociais (CAMPUS, 2016, p. 3). 

                                                           
17

 Documento elaborado pelo CNTE para analisar o Plano de Desenvolvimento da Educação. 
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Face ao exposto, a principal crítica reside no fato do PDE estar em parceira com a rede 

empresarial, o que, aos olhos dessa entidade, configura a superioridade da vertente 

mercadológica sobre a formação humanística.  

No plano em pauta o IDEB ocupa lugar de destaque, que em uma escala de notas de 

zero a dez, passa a ser cobrado dos municípios e estados, responsabilizando-os pelos 

resultados, atrelando-os às metas estabelecidas no Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação. 

Assim, entendemos que, no quadro das reformas e da reestruturação do papel do 

Estado, destacam-se a descentralização da gestão escolar e a implantação da avaliação 

externa, as quais se enquadram como instrumentos responsáveis pela regulação das políticas 

educacionais ocorridas na década de 1990. O Estado brasileiro passa por reformas pautadas 

nos modos de regulação, que culminam no Estado avaliador. 

2.3 Estado Avaliador 

O Estado brasileiro se consolida como Estado regulador e avaliador a partir dos anos 

1990, década considerada fecunda por ter sido palco de profundas reformas de ordem 

econômica, social, política e, em especial, educacional, visto que, naquela ocasião, a educação 

foi colocada como vetor de mobilidade e equidade social, além de apresentar uma função 

estratégica diante do projeto neoliberal.  

Nessa conjuntura, o preparo da mão de obra para consecução dos objetivos 

pretendidos na produção capitalista ocorre por meio da educação. Dessa forma, isso culmina 

no crescente interesse das políticas avaliativas dos sistemas educacionais, demonstrado pelos 

governos neoliberais dos países centrais.  

O aparelho do Estado brasileiro na década de 1990 passa por reformas que estão 

ancoradas nos modos de regulação das políticas públicas na lógica da recomposição do 

capitalismo. Desse modo, o Estado provedor e centralizador cede lugar para um Estado 

regulador e avaliador.  Assim, 

 

Estado Avaliador adquire um significado específico, [...] adotando um ethos 

competitivo [...], passando a admitir a lógica do mercado, através da importação para 

o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou 

produtos dos sistemas educativos (AFONSO, 2000, p.49). 
 

Concernente a essa análise, o Estado, alcunhado de “Avaliador” assume um caráter 

técnico, voltado para a eficácia dos resultados, com as regras ditadas pelo mercado, em que a 
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ênfase recai sobre os resultados que representam o vetor na análise das políticas educacionais 

em detrimento dos processos pedagógicos. 

Assim, sob o viés neoliberal, o Estado passa a assumir o papel de avaliador e 

regulador das políticas econômicas, políticas e sociais. No âmbito da educação, a expressão 

do neoliberalismo resulta em transplantar para a escola formas de gestão empresarial, 

baseadas em critérios que valorizam aspectos como eficiência, eficácia e produtividade. 

Convém afirmar que o aparelho do Estado na década de 1990 passa por reformas que 

estão ancoradas nos modos de regulação das políticas públicas na lógica da recomposição do 

capitalismo. Assim, Hypólito explica que 

 

A introdução de sistemas de avaliação da educação e do desempenho docente é 

crucial para essa regulação por parte do Estado, que passa a controlar e a avaliar 

desde longe, por meio da contratação de terceiros para realizar a avaliação externa 

(HYPÓLITO, 2010, p.1339). 

 

O processo de regulação com vistas a assegurar a coesão e o equilíbrio do sistema 

devido à falta de eficiência administrativa dos sistemas de ensino, é assistido por medidas 

políticas e administrativas reguladoras consubstanciadas nas formas de financiamento da 

educação: FUNDEF, Programa Dinheiro Direto na Escola e os exames nacionais 

determinaram as novas formas de financiamento, gestão e avaliação externa. 

Percebe-se assim que a utilização do termo regulação é resultante da lógica dos 

mercados econômicos, em que o Estado passa a legitimar a tomada de resultados em 

detrimento de um Estado educador. Assim, questões como a eficácia, a livre concorrência, a 

produtividade e a excelência começam a integrar a cultura da escola que passa a ser 

controlada pelo mercado. 

Os sistemas de ensino e, consequentemente, as escolas se mostram incapazes de 

responder às demandas impostas pelo mercado, notadamente, o desenvolvimento de 

competências e a qualificação que devem ser ajustadas para o mercado de trabalho. Para isso, 

o Estado recorre a órgãos reguladores que atuam no âmbito do governo central para 

desempenhar este papel. Para Freitas (2007) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) conquistou poder decisório e ocupou o papel de 

avaliador da educação no país. 

O INEP inscreve-se como “agências reguladoras, com a justificativa de superar a 

regulação burocrática e ineficiente do Estado, regulando tanto as atividades estatais como as 

privadas” (BARREYRO; ROTHEN, 2007, p.4). Sob esse prisma, há de se questionar: qual é 

o papel das agências reguladoras no contexto da educação? Oliveira (2005) responde que 
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A nova regulação das políticas educativas interfere na organização de todo sistema 

escolar, passando por todas as mediações até a escola. [...] Os sistemas escolares 

continuam a contribuir na regulação da sociedade, quer como agências formadoras 

de força de trabalho que como disciplinadores da população (OLIVEIRA, 2005, 

p.764). 

 

A esse respeito, a autora pontua a interferência das políticas reguladoras na 

organização do sistema escolar, com destaque para as escolas que atuam concomitantemente 

como formadoras e reprodutoras da força de trabalho. Desse modo, na lógica neoliberal, a 

educação brasileira insere-se como estratégia de crescimento econômico do país, e a educação 

é chamada a colaborar com o crescimento do país por meio da política de regulação e de 

responsabilização. Nesse sentido, as políticas adotadas no âmbito da educação são justificadas 

na sociedade capitalista sob a égide do neoliberalismo e do discurso da globalização. Assim, 

importa ressaltar que, 

 

Na educação, se promovem se discutem e se aplicam medidas políticas e 

administrativas que vão, em geral, no sentido de alterar os modos de regulação dos 

poderes públicos no sistema escolar (muitas vezes com recurso a dispositivos de 

mercado), ou de substituir esses poderes públicos por entidades privadas, em muitos 

dos domínios que constituíam, até aí, um campo privilegiado da intervenção do 

Estado (BARROSO, 2005, p.726). 
 

É notória a contribuição do sistema escolar na regulação da política neoliberal com o 

intuito de manter padrões que auxiliem a enfrentar a competitividade internacional. A escola é 

colocada como responsável em formar a mão de obra que atenda aos requisitos exigidos pela 

lógica neoliberal. Busca-se averiguar se o “produto” que sai da escola está compatível com os 

pressupostos neoliberais, tendo em vista a garantia da eficiência para atender ao mercado. Sob 

esse enfoque, Clímaco (2006) infere que a reforma administrativa do Estado inseriu 

importantes alterações, tornando-o cada vez mais com competências avaliadoras e 

reguladoras. 

Decerto, esse cenário ecoa no âmbito da educação por meio de mudanças que tiveram 

o propósito de moldar o aparelho escolar de ensino às exigências da economia. O Estado 

delegou a responsabilidade pelo setor social para a sociedade civil e, consequentemente, 

passou a responsabilizar os indivíduos pelo próprio sucesso, desobrigando o Estado das 

possíveis mazelas. Todavia, de acordo com Dourado (2007), assiste-se a um discurso de 

descentralização endereçado à gestão das escolas, enquanto a avaliação é centralizada, sob a 

responsabilidade do órgão central (MEC). 

Salienta-se que no quadro das reformas e da reestruturação do papel do Estado, a 

lógica gerencial da gestão pública é utilizada como paradigma. Destacam-se a 
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descentralização da gestão escolar e a implementação da avaliação externa, que se enquadra 

como um dos instrumentos responsáveis pela regulação das políticas educacionais ocorridas 

na década de 1990. Então, “se é verdade que emergiu o Estado-avaliador também é verdade 

que as mudanças nas políticas avaliativas foram igualmente marcadas pela introdução de 

mecanismos de mercado” (AFONSO, 2000, p.22). Do exposto, os novos modelos de 

regulação e avaliação das políticas educacionais se justificam pela 

 

Equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 

[que] estariam garantidos mediante a função redistributiva e supletiva da união, 

incumbida de realizar assistência técnica e financeira aos entes da federação. Essas 

tarefas justificaram a utilização da avaliação em larga escala, pelo governo central, 

para regular a educação básica (FREITAS, 2007, p.69). 
 

Desse modo, os sistemas escolares cumprem sua função na regulação da sociedade, 

por meio de um discurso de uniformização educacional e de manter o padrão de qualidade. A 

União concede assistência técnica e financeira, como meio de colaboração aos entes 

federados. No entanto, o que se percebe é que este é um meio de escamotear a regulação e o 

controle da União. Essa lógica neoliberal ignora a origem da crise vivida pela escola, na 

contemporaneidade, e despreza o contexto histórico, social e econômico que integra a 

realidade da escola púbica e trata as mazelas existentes na superficialidade, explicita apenas 

aquilo que se apresenta na aparência. Assim, vislumbramos 

 

Uma abordagem da nova regulação das políticas educativas, que busque apresentar 

novos elementos e trazer à luz aspectos que possam fugir do lugar-comum da 

descrição dos fatos e da lamúria frequente sobre as mazelas do desenvolvimento 

capitalista periférico que couberam aos países do Terceiro Mundo e em especial à 

realidade latino-americana, exige situá-la epistemologicamente. Relacionar tal 

processo ao debate em torno das novas formas de pensar o mundo, de estruturar o 

pensamento e discutir em que medida as evidências empíricas desta nova regulação 

nos permitem identificar o que há de concreto e de retórica nesses processos, parece 

essencial (OLIVEIRA, 2005, p.8). 

 

No âmbito da educação, esse controle está materializado nas avaliações externas e nas 

formas gerencialistas de gestão.
18

 

Entretanto, para além do Estado regulador e avaliador, há alternativas de Estado que 

contemplem formas de avaliação e gestão que transponham o caráter do controle dos 

                                                           
18

A administração gerencial teve seus lineamentos básicos no "Plano Diretor da Reforma do Estado" e na obra 

do ex-ministro Bresser Pereira, para quem ela se apresenta como uma "nova forma de gestão da coisa pública 

mais compatível com os avanços tecnológicos, mais ágil, descentralizada, mais voltada para o controle de 

resultados do que o controle de procedimentos, e mais compatível com o avanço da democracia em todo o 

mundo, que exige uma participação cada vez mais direta da sociedade”.(SCHNNEIDER,2012) 
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resultados. Assim, compreendemos que no âmbito do marxismo é essencial um processo 

perene de educação dos educadores, conforme explica Saviani 

 

Eu diria que a tarefa central dos educadores que se colocam no campo do marxismo 

implica em um duplo e concomitante movimento: trata-se de empreender a crítica à 

educação burguesa evidenciando seus mecanismos e desmistificando sua 

justificação ideológica; ao mesmo tempo, cabe realizar o segundo movimento que 

implica reorganizar a prática educativa de modo a viabilizar, por parte das camadas 

dominadas à frente o proletariado, o acesso ao saber elaborado (SAVIANI, 2009, 

p.5). 

 

O autor aponta caminhos que nos levam a imaginar um cenário alternativo em que o 

paradigma mercadológico presente na educação por meio das avaliações externas ceda lugar a 

uma educação emancipadora para além da eficiência e da eficácia pautada nos resultados e 

para isto, o educador torna-se peça chave, uma vez que, por meio da conscientização ele é 

capaz desvelar as mazelas da educação e, a partir daí rever sua prática pedagógica. 

2.4 Breve marco histórico da avaliação externa 

 

Para Neto (2010), historicamente os estudos sobre avaliação configuram-se como um 

dispositivo de escolha e distribuição de indivíduos em uma hierarquia determinada na 

sociedade para ocupar espaços. Assim, 

 

[...] Os gregos a utilizavam como mecanismo de seleção de indivíduos para o 

serviço público e os chineses para a seleção de indivíduos para a guarda dos 

mandarins. A Revolução Francesa amplia o acesso à educação básica e, com isso, a 

avaliação foi utilizada para distribuir os alunos conforme a sua capacidade 

individual. Com a Revolução Industrial, a avaliação passou a se desenvolver 

tecnicamente e foi utilizada principalmente para selecionar os indivíduos para o 

serviço público e para outros postos de trabalho (NETO, 2010, p.85). 

 

O sentido atribuído à avaliação assume diferentes significados, resultante de contextos 

históricos, sociais, culturais e econômicos. O seu significado vem sofrendo alterações ao 

longo do tempo. Destacamos a década de 1930, para compreender a trajetória de avaliação 

externa, no Brasil.  

Para Freitas (2007), em 1930, no período do Estado Novo registra-se a presença do 

sistema de avaliação brasileiro criado com a intenção de quantificar a educação. Isso foi 

concretizado com a criação do Instituto Nacional de Pedagogia (INP) em 1937, que no ano 

seguinte, por meio do Decreto-Lei nº 580, de 30 de julho de 1938, se transformou em Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos.  

Na década de 1970 ocorre a avaliação de cursos e programas, sob o financiamento do 

INEP. Em 1972, o INEP passou a ser chamado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais. A atuação desse órgão foi integrada à autarquia máxima da educação brasileira 

(MEC) por meio da aprovação da Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997, cujo propósito 

consiste em coordenar os sistemas de avaliação educacional. Com efeito, a política de 

avaliação é conduzida pelo MEC, por meio do INEP com atuação em todos os níveis de 

ensino (da educação básica à superior).  

A primeira experiência de avaliação externa ocorreu no âmbito da educação superior, 

no ano de 1976, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), órgão subordinado ao MEC, cujo propósito era monitorar a qualidade do 

corpo docente das instituições de nível superior. Todavia, só na segunda metade da década de 

1980, a avaliação começa a ampliar seu papel e passa a adquirir sentido como “processo de 

compreensão da escola, destinado a direcionar suas intervenções, articulando-se avaliação da 

aprendizagem com avaliação da escola” (Freitas, 2007, p. 16).  

Destaca-se nessa década, o avanço da avaliação no âmbito legal, no qual, desde 1988, 

a Constituição Federal assegura a “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988) a ser 

atestada por meio de sistemas de avaliações externas criadas em regime de colaboração com 

Estados e municípios. Com isso reafirma a importância da avaliação em todos os seus 

segmentos.  

Alavarse e Machado (2012) acrescentam que o final da década em pauta foi instituído 

o sistema nacional de avaliação da educação, criado pelo MEC e executado pelo INEP. A 

formação do Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP), no ano de 1987 

teve o intuito de avaliar o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural do 

Nordeste Brasileiro (Edrural/NE), denominado de Edrural/NE, firmado por meio de acordo 

entre o MEC e o BIRD. 

Para Gatti (1993), Viana (2005) e Bonamino (2012) o Edrural/NE foi uma experiência 

que contribuiu para a implementação do sistema de avaliação brasileiro, visto que o 

mencionado programa aplicou avaliação externa em escolas de áreas rurais nos estados do 

Piauí, de Pernambuco e do Ceará e abrangeu um universo de aproximadamente 600 escolas, 

onde os alunos  foram submetidos a avaliações nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, 

nos anos de 1981 a 1985, com o intento de identificar os fatores que intervinham no seu 

desempenho, além de averiguar o custo eficácia do capital educacional, visto que o 

financiamento do programa é oriundo do Banco Mundial. 

Contudo, é só, em meados dos anos 1990, com a intensificação do capitalismo, que a 

avaliação externa, pautada nos princípios da meritocracia e da responsabilização ganha 

importância e passa a configurar-se como dispositivo de ação governamental, interferindo na 
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definição e na implementação das políticas educacionais, em nível básico e superior. Assim, 

para Lima e Costa (2010), a avaliação foi 

 

Um movimento salutar que ocorreu no último quartel do século XX [...]. Há, 

portanto, uma transposição ou uma mudança ampliada da concepção de avaliação, 

antes restrita à avaliação da aprendizagem de alunos; atualmente passa a ter uma 

dimensão maior, que envolve, necessariamente, a avaliação de políticas públicas. 

Tal abordagem parte, por um lado, do crescente movimento social, que, na década 

de 1980, lutou por ampliação da democratização e da oferta de serviços públicos, e 

por outro lado, pela necessidade implantada pelos organismos internacionais de 

financiamento, cujos contratos de empréstimos passam a vincular a avaliação dos 

investimentos e seus resultados (LIMA; COSTA, 2010, p.178).  
 

Os autores em questão trazem um resumo da avaliação num sentido mais amplo até os 

dias atuais. Eles destacam que a concepção de avaliação deslocou da aprendizagem do aluno 

para a avaliação de políticas públicas. Todavia, o sentido dado à avaliação continua o mesmo, 

ou seja, avaliação com cunho seletivo e excludente, fincada nos princípios de uma educação 

mercadológica. Assim, na próxima seção, detalharemos melhor esse assunto. 

2.5 Avaliação externa no cenário da educação brasileira 

No âmbito da educação a temática da avaliação reveste-se de contextos e significados 

distintos. Assim, ela se apresenta como avaliação: das estratégias de ensino e aprendizagem 

do aluno, institucional, de desempenho docente, do currículo, do sistema educativo. Aqui, 

interessa-nos esta última, denominada de avaliação externa ou em larga escala. 

Abordar a política de avaliação externa é evidenciar as reformas ocorridas no Estado 

brasileiro no final da década de 1980 e na década de 1990, período em que a prática dessa 

política tornou-se hegemônica nos sistemas de ensino e, em particular, na escola. A 

centralidade da avaliação externa não ocorreu de um momento para outro, ela é resultante da 

reforma promovida pelo Estado, que teve seu papel redefinido de paradigma racional 

burocrático
19

 para Estado gerencial, cujos interesses recaem para o mercado. 

Nesse contexto, o Estado Brasileiro, instigado pelos organismos internacionais, 

inaugura a inserção do Brasil na seara das avaliações externas, considerando que estas são 

colocadas como rumo da política educacional para educação básica.  

Assim, no cenário educacional brasileiro, as avaliações externas ganham projeção à 

luz das propostas do governo federal, o qual entende que essas avaliações são aplicadas com a 

                                                           
19

O modelo burocrático proposto por Weber (1963) definia, portanto, os atributos da organização racional-legal, 

estando estes voltados para garantir a divisão do trabalho entre os participantes, a hierarquia, a existência de 

regras gerais de funcionamento, a separação entre a propriedade pessoal e organizacional, a seleção de pessoal 

com base em qualificações técnicas (MEDEIROS, 2004, p.4). 
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intenção de garantir um padrão de qualidade a todas as escolas, indistintamente. Para Freitas 

(2009), a avaliação externa é compreendida como 

 

Um instrumento de acompanhamento global de redes de ensino com o objetivo de 

traçar séries históricas do desempenho dos sistemas, que permitam verificar 

tendências ao longo do tempo, com a finalidade de reorientar políticas públicas 

(FREITAS, 2009, p.47). 

 

Desse modo, a avaliação externa, sob o manto de reformas educativas inscreve-se com 

o objetivo de contribuir com a qualidade da educação, ofertada na escola. Os autores Franco, 

Alves e Bonamino (2007) explicam que, na década de 1990, o país colocou a avaliação em 

larga escola como aliada no acompanhamento à qualidade da educação ofertada. Desse modo, 

a avaliação passou a ser referência para as reformas educacionais implantadas na esfera 

pública, e as escolas passaram a ser avaliadas e medidas por testes padronizados. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica foi implantado em 1990, em substituição 

ao Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP). Assim, o atual sistema atua 

com o intuito de aferir a qualidade da educação básica das escolas brasileiras, por meio de 

instrumentos como: a Prova Brasil, o ENEM (1998) e o ENADE (2004). Todavia, o SAEB, 

desde a sua criação, passou por sucessivas modificações. Assim, 

 

[...] Em 1995, foram introduzidas inovações metodológicas em seu desenho, as quais 

consolidaram sua configuração atual; são elas: i) inclusão da rede particular de 

ensino na amostra; II) adoção da Teoria de Resposta ao Item (TRI), 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. A partir da introdução dessas inovações, o Saeb 

tornou comparáveis os desempenhos dos alunos entre anos e séries (BONAMINO; 

SOUSA, 2012, p. 377). 

Assim sendo, a consolidação e o aprimoramento do SAEB ao longo das diversas 

edições caracterizam a difusão de uma cultura avaliativa no país. Além dessas, registramos as 

últimas alterações na configuração do SAEB: em 2005, o SAEB foi reestruturado pela 

Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 2005, 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. A diferença entre elas reside 

na abrangência: enquanto a primeira é realizada por amostragem das Redes de Ensino, a 

segunda tem como foco cada unidade escolar e é censitária. Em 2013, a Avaliação Nacional 
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de Alfabetização (ANA) foi incorporada ao SAEB, por meio da Portaria nº 482 de 7 de junho 

de 2013. 

Nesse sentido, as instituições de ensino tornam-se alvo de acompanhamento e 

controle, por meio de instrumentos de avaliação externa em todos os níveis de ensino (da 

educação básica ao ensino superior), a exemplo da ANA, da Prova Brasil, ENEM e do 

ENADE. 

De acordo com o INEP, a ANA, de caráter censitário, está voltada para os alunos 

matriculados no 3º ano do ensino fundamental (fase final do Ciclo de Alfabetização) e tem 

como mote avaliar o nível de alfabetização dos estudantes, além de produzir indicadores que 

auxiliem no processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Essa avaliação insere-

se como estratégia do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), cujo 

objetivo é alfabetizar até os oito anos de idade, ou seja, os alunos do 3º ano do ensino 

fundamental.  

Para o Ministério da Educação (2008), a Prova Brasil é um instrumento balizador da 

educação básica, que, além de orientar a formulação, a implementação e a avaliação de 

políticas públicas educacionais, pode auxiliar na reflexão sobre o processo de construção do 

conhecimento dos alunos e sobre sua prática escolar.  

Em consonância com os documentos oficiais a Prova Brasil tem por finalidade 

complementar informações do SAEB, na medida em que seus resultados expressam, além da 

proficiência obtida nos testes, dados de distorção idade-série, média de horas-aula diária. Seus 

objetivos consistem em aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e o 

de alfabetização em Matemática das crianças regularmente matriculadas no 3º ano do ensino 

fundamental, assim como avaliar as condições de oferta das instituições às quais estão 

vinculadas. 

Quanto à metodologia, a Prova Brasil utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI), na 

qual as competências e as habilidades do aluno são mensuradas por uma escala de medida de 

0 a 500 pontos, sendo, na Língua Portuguesa, nove níveis (de 125 a 350), e, em Matemática, 

dez níveis (de 125 a 375). Estabeleceu-se que os alunos do 5º ano devem obter nota superior a 

200 pontos e os do 9º ano acima de 275 pontos. Essa pontuação foi definida pelo Movimento 

Compromisso Todos pela Educação. 

Conforme informações do INEP, a prova mencionada, além de avaliar os conteúdos, 

tem como principal objetivo conhecer o aluno em termos de habilidades e competências. 

Todavia, desconhecemos como os dados que compõem a prova são trabalhados, uma vez que 

as escolas não têm acesso ao desempenho individual dos alunos. 
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Quanto ao ENEM, foi instituído por meio da Portaria Ministerial nº. 438, de 28 de 

maio de 1998. Doravante essa portaria foi substituída pela portaria nº. 462, de 27 de maio de 

2009. Assim, o exame apresenta duas versões. O que as distinguem são a finalidade e a 

estrutura da prova. Na primeira versão, o ENEM era usado como ferramenta de avaliação da 

qualidade geral do ensino médio no país e também como forma de autoavaliação do 

estudante. A prova era composta de 63questões objetivas e uma redação, com base em 21 

habilidades e 5 competências. Na segunda versão, o objetivo do exame é a avaliação do 

desempenho do discente. Quanto à estrutura da prova, ampliou-se o número de questões, 

passando a ter 180 questões objetivas e uma redação.  

Outro exame de larga escala é o ENADE, criado em 14 de abril de 2004, cujo 

propósito é avaliar os concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos 

programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. 

No contexto das avaliações externas, o Brasil tem uma meta de atingir até o ano de 

2022 a média 6,0 a fim de se equiparar às médias aplicadas nos vintes países que participam 

do primeiro mundo, bem posicionados em nível de educação e integrantes da OCDE. A média 

a ser alcançada pelo Brasil será aferida pelo IDEB. 

Salienta-se que, dentre os países sul-americanos, o Brasil foi o único país que, na década de 

1990 (exatamente em 1998),participou das avaliações realizadas pelo Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (PISA).Organizadas pela OCDE, essas avaliações tinham o propósito 

de produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, pautadas na 

capacidade de os alunos analisarem raciocinarem e aplicarem o conhecimento adquirido em 

seu dia a dia, nas disciplinas de Matemática, Português e Ciências. Todavia, também no 

âmbito internacional, o Brasil apresenta resultados insatisfatórios. Do ponto de vista legal, a 

avaliação externa está consubstanciada na LDBEN/96, no artigo 9º que preconiza: 

Art. 9º. - A União incumbir-se-á de: VI. Assegurar processo nacional de avaliação 

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino (BRASIL, 1996). 

 

Podemos perceber que a LDBEN 9394/96fortalece o sistema de avaliação, o qual tem 

como propósito tornar-se parâmetro de qualidade do ensino das escolas brasileiras. 

Para além do instituído na LDBEN, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, instituídas por meio do parecer de nº 15/98 da relatora Guiomar Namo de Mello 

enfatiza avaliação com vistas à eficiência (Conselho Nacional de Educação, 1998), que 

recomenda: 



56 

 

 

[...] “Responsabilização”, avaliação de processos e de resultados, participação dos 

interessados, divulgação de informações, que imprimam transparência às ações dos 

gestores, diretores, professores, para que a sociedade em geral e os alunos e suas 

famílias em particular participem e acompanhem as decisões sobre objetivos, 

prioridades e uso dos recursos (CNE, 1998). 

 

O Parecer em pauta reforça a avaliação fincada nos propósitos dos resultados, da 

prestação de contas da responsabilização, fatores identificáveis com a produção capitalista.  

Face ao exposto, as práticas de avaliações em larga escala foram explicadas como 

necessárias para acompanhar o funcionamento das redes de ensino, principalmente os 

resultados obtidos nas avaliações, bem como definir políticas educacionais. Entretanto, o raio 

de atuação vai além do ambiente escolar, pois, neste caso, há uma distância entre o avaliador e 

o avaliado, o governo e a escola, respectivamente. Assim, as especificidades de cada escola 

são ignoradas, visto que a mencionada avaliação detém-se apenas no que acontece em um 

dado momento no interior das escolas. 

Nessa lógica, a avaliação conta com a prestação de contas, cujo intuito é o de mostrar 

os resultados estabelecidos por meio de metas expressas pelo IDEB, responsabilizando a 

escola pelos resultados, em que é instaurado um ranking entre as escolas, e a depender dos 

resultados, serão classificadas em melhores ou piores. Assim, a responsabilização pelos 

resultados do IDEB recai sobre escola, que passa a ser responsabilizada pela eficiência junto 

ao índice. 

Ademais, a escola está para cumprir o que está determinado pelo mercado, que neste 

caso, é a competição determinada pelo mercado internacional e replicada nas escolas 

brasileiras por meio das políticas públicas alinhadas aos ditames da ordem mundial, “os 

enfoques e critérios assumidos em um processo avaliativo revelam as opções axiológicas dos 

que dele participam” (SOUSA, 1997, p. 267), ou seja, a avaliação não é neutra, pois os 

critérios definidos representam posições e crenças.  

Dessa maneira, em uma sociedade de natureza capitalista, as políticas públicas 

educacionais materializam os interesses do Estado, que traz em sua sistematização o macro e 

o micro sistemas, sendo este último materializado pelo sistema escolar. Nessa lógica, a escola 

insere-se na estrutura de reprodução das relações sociais e históricas, corroborando com a 

afirmação de Paro de que a escola não está desatenta dos “interesses e forças sociais presentes 

em determinada situação histórica” (PARO, 2012 p.19). 

Desse modo, trazendo a temática à luz do materialismo histórico dialético, é possível 

perceber sob a égide da meritocracia, que a avaliação externa é uma maneira de ocultar a 
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manifestação do real, visto que é apresentada como um instrumento promotor da qualidade 

educacional. Se fosse apresentada como ápice dos interesses do mercado (da classe 

dominante), possivelmente não teria aceitação na sociedade. Assim, a avaliação externa é 

apresentada de modo mistificado, essencial para a reprodução do modo de produção 

capitalista. Face ao que está posto, 

 

As políticas de avaliação no Brasil tem se configurado, ao longo da história, como 

reprodutoras das injustiças sociais, da competitividade e da exclusão social. A 

problemática da avaliação é sempre uma questão central, no contexto das políticas 

educacionais, visto que a destinação no sistema educacional, ainda é mediada pelos 

resultados apresentados. Nesse sentido, as políticas de avaliação se voltam para os 

fins enquanto dados estanques isolados (CAPPELLETTI, 2005, p.39). 

 

Concordamos com Cappelletti (2005), quando questiona a efetividade e a lógica que 

fundamentam a avaliação externa como parte do sistema do ensino brasileiro, geralmente 

utilizadas como forma de regular as políticas públicas de educação, por meio de provas que 

não expressam a totalidade do currículo. Assim, entendemos que “é insuficiente a avaliação 

que apenas localiza o aluno na escola. A avaliação tem de dizer o que fazer” (BELLONI, 

BELLONI, 2003, p.16).  

A despeito do caráter mercadológico da avaliação externa, destacamos a relevância da 

escola refletir os dados aferidos, a fim de que eles resultem em uma avaliação emancipatória, 

que não se restrinja a apenas informar os resultados e localizar o aluno como uma estatística 

quantitativa. 

2.6 IDEB: um recorte da avaliação externa 

Criado em 2007, o índice de desenvolvimento da educação básica, conhecido como 

IDEB, constitui um paradigma de avaliação criado com o intuito de acompanhar o 

desenvolvimento da qualidade do ensino e do sucesso escolar de escolas e sistemas/redes de 

ensino. O índice é composto por dois indicadores para gerar o monitoramento a que pretende: 

a taxa de fluxo (promoção, repetência e evasão) e a pontuação em exames padronizados 

realizados por estudantes ao final de cada etapa da educação básica (4ª série/ 5º ano e 8ª 

série/9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio). 

O IDEB se firmou como indicador de qualidade da educação no país por meio do 

Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação, amparado pelo Decreto Presidencial de 

nº 6.094/2007, consubstanciado no 

 

Art. 3º A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 
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rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil). Parágrafo único.  O IDEB será o indicador 

objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao 

Compromisso (BRASIL, 2007). 

 

Consoante ao exposto, o Ideb é ostentado como indicador estratégico da política 

educacional e imprime como concepção de qualidade: rendimento e desempenho, captados 

pelo Censo Escolar (abandono escolar, aprovação e reprovação), cujo propósito é elevar os 

níveis da qualidade do ensino. 

Ademais, a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014-2024, reforça a importância do IDEB quando preconiza que  

 

Art. 11º - o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB será utilizado 

para avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados 

pelo censo escolar da educação básica, combinados com os dados relativos ao 

desempenho dos estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento escolar 

(BRASIL, Plano Nacional de Educação, 2014). 

 

Como se vê, o PNE 2014-2024 reforça a importância do IDEB, colocando-o como 

indicador de qualidade. Do ponto de vista estrutural, o índice reúne em sua composição duas 

variáveis: fluxo escolar e médio de desempenho nas avaliações, que são calculados por meio 

dos dados de aprovação declarados no Educacenso e da média de desempenho obtida nas 

avaliações do INEP: o SAEB. O principal objetivo do IDEB é elevar a nota dos sistemas 

estaduais e municipais de ensino para 6,0 em 2022, a fim de igualar o Brasil à qualidade do 

ensino ofertado em países desenvolvidos. 

Para Adrião e Borghi (2008), o IDEB foi instituído para captar situações dos sistemas 

de ensino e das escolas por meio de metas que visam à melhoria da educação ofertada, em que 

os entes federados (Estados e Municípios) assumem de modo “voluntário” o compromisso de 

promover a melhoria da educação em sua jurisdição.  

O IDEB torna-se o principal indicador que os entes federados, por meio de seus 

sistemas de ensino, se pautam para alcançar as metas de qualidade do ensino ofertado. 

Segundo o MEC, em 2008, todos os 5.563 municípios brasileiros aderiram ao compromisso 

de utilizar o IDEB como índice nas suas redes de ensino. Sua organização segue uma escala 

que vai de zero a dez. 

A primeira edição do IDEB revelou pífio desempenho em todos os níveis de ensino. 

Assim, os entes federados e os respectivos sistemas de ensino, preocupados com seus 

resultados, voltam a atenção para o desempenho dos alunos. 
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Os autores Gatti e André(2011) explicam que a nota 6,0, estabelecida como meta a ser 

alcançada pelo país até o ano de 2022 deve-se a ideia de que os estudantes brasileiros 

obtenham o mesmo desempenho dos estudantes dos países desenvolvidos que integram a 

OCDE composta pelos 34 (trinta e quatro) países
20

 mais ricos do mundo. Como se vê, o 

Ministério da Educação segue medidas pautadas em parâmetros internacionais, uma vez que, 

são considerados eficazes e, por conseguinte estabelecem regras para o sistema educacional. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica consagrou-se como aferidor da 

qualidade da educação básica ofertada em todo território nacional e passou a influenciar as 

políticas educacionais em âmbito nacional e com isso está na agenda de debate educacional.  

Os dados que culminam no resultado do IDEB são retirados do Censo Escolar e sobre 

o desempenho, retirados das notas obtidas em exames padronizados, Prova Brasil e Saeb. 

Com efeito, o uso de testes que verificam o desempenho acadêmico dos alunos 

integrantes do sistema público e privado no país para tornou-se lugar comum, e as escolas 

passaram a ser avaliadas e medidas por testes padronizados (ANA, Provinha e Prova Brasil, 

ENEM, ENADE). 

Pelo exposto, há que se considerar a complexidade dos processos educacionais e a 

ênfase voltada para a eficiência, eficácia e produtividade. Muitos autores apresentam restrição 

ao uso desse índice como indicador de qualidade, a exemplo de Castro (2009) quando afirma  

 

Essas avaliações baseadas em indicadores de desempenho mostram-se restritas e 

inadequadas para medir a qualidade efetiva da educação, pois não ultrapassam o 

nível instrumental. Fundamentam-se em pressupostos técnicos que se distanciam de 

juízo de valor, do compromisso com a justiça social, bem como das ações e dos 

interesses dos sujeitos que, concretamente, a definem e a adotam (CASTRO, 2009, 

p.31). 

 

Concernente a essa análise, encontramos em Freitas (2007) o entendimento de que as 

variáveis (desempenho e fluxo) que compõem o IDEB não são suficientes para mensurar a 

qualidade da educação ofertada em uma unidade escolar, face à multiplicidade de variáveis 

presentes no cotidiano da escola, as quais são deixadas de lado na avaliação da escola, 

comprometendo seriamente os resultados apresentados como de qualidade. Cabe ressaltar a 

reflexão de Araújo (2007) que tece críticas ao índice quando afirma que 

 

                                                           
20

 Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Checa, Suécia, Suíça, Turquia, Eslovênia, 

Israel, Chile e Estônia. (ASSUNÇÃO, 2014, p.4) 
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O IDEB é mais um instrumento regulatório do que um definidor de critérios para 

uma melhor aplicação dos recursos da União visando alterar indicadores 

educacionais. O resultado de cada município e de cada estado será (e já está sendo) 

utilizado para ranquear as redes de ensino, para acirrar a competição e para 

pressionar, via opinião pública, o alcance de melhores resultados. Ou seja, a função 

do MEC assumida pelo governo Lula mantém a lógica perversa vigente durante 

doze anos de FHC (ARAÚJO, 2007, 45).  
 

Como se vê, as reflexões dos autores em torno do IDEB têm provocado discussões 

“acaloradas” acerca da sua funcionalidade. Enquanto um grupo defende que a sua criação 

possibilitou aos sistemas de ensino um indicador que revela o diagnóstico das escolas e 

sistemas de ensino, outro grupo argumenta que a proposta do índice está eivada de ideologias 

de cunho mercadológico e capitalista, que não consideram as condições da escola e de seus 

sujeitos. 

Em sintonia com o segundo grupo e com as proposições trazidas pelos autores acima, 

entendemos que é preciso estar alerta ao caráter reducionista do processo avaliativo por meio 

de testes padronizados, condensados através de um índice que se mostra alheio às 

especificidades de cada escola, camuflando a realidade da qualidade da educação básica 

ofertada no país.  

A despeito do avanço que houve com a implantação do índice, tendo em vista que 

anteriormente o país não dispunha de nenhum elemento que pudesse aferir essa qualidade, o 

IDEB está distante de refletir o modelo mais eficaz de expressar a qualidade da educação 

retratada no país, visto que os condicionantes culturais, sociais, econômicos que integram a 

realidade dos alunos das escolas públicas brasileiras não são levados em consideração. 

Para corroborar com o exposto, recorremos a Kosik (1976) que afirma que o mundo 

está impregnado pela pseudoconcreticidade em que prepondera o mundo das aparências em 

que os fenômenos são percebidos, de modo imediato. Nesse caso, o IDEB (fenômeno) é 

apresentado de modo isolado, e o real aparente é escamoteado, ou seja, os sistemas de ensino 

por meio das escolas, veem os números expressos pelo índice de modo coisificado.  

Desse modo, entendemos que se apoderar dos dados, sem aliá-los a outras variáveis, é 

temeroso, pois impulsiona as escolas à competição, ao invés de levá-las a analisarem as 

dificuldades que implicam no resultado aferido. Por isso, é pertinente ter cautela nos 

resultados traduzidos pelo índice face ao sensacionalismo por parte da mídia na divulgação 

dos resultados, o que contribui para a disseminação de uma cultura classificatória. 

Para além do caráter regulador e classificatório presente na avaliação externa, 

entendemos que “o ato de avaliar deve estar a serviço da aprendizagem” Luckesi (2001). 

Assim, tanto a avaliação interna, a realizada pelo professor para aprendizagem do aluno, 
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quanto a externa, voltada para avaliação do desempenho escolar e dos sistemas de ensino, 

efetivada por agente externo à escola precisam ser exercitadas, tendo como mote progresso da 

aprendizagem dos alunos. Para atender esse propósito a escola precisa compreender que não 

adianta diagnosticar sem uma reflexão coletiva que redirecione as ações pedagógicas, tendo 

em vista assessorar os professores para uma reflexão conjunta dos processos que envolvem 

tanto a avaliação interna, quanto a externa. Desse modo, teríamos a avaliação numa 

perspectiva formativa. Sendo assim, o ensejo de analisar de forma amiúde os resultados 

alcançados por essas avaliações, torna-se uma forma de contribuir com a reflexão sobre as 

várias possibilidades de intervenção pedagógica.  
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CAPÍTULO 3 

GESTÃO ESCOLAR: O QUE EFETIVAMENTE MUDA? 

 

Nos últimos vinte e cinco anos, o Brasil foi protagonista de mudanças substanciais na 

esfera econômica, social e educacional. Insere-se, nessa conjuntura, a gestão escolar, que na 

ocasião da transição do regime militar para a democracia, as práticas dessa gestão foram 

contestadas na luta pela constituição de uma escola aberta à participação popular, o que por 

sua vez, ganhou robustez a proposta da gestão democrática empenhada com mudanças 

expressivas nessa área.  

3.1Situando a Gestão escolar 

O processo histórico da concepção de administração é um “produto de longa evolução 

histórica e traz as marcas das contradições sociais e dos interesses políticos em jogo na 

sociedade” (PARO, 2012, p.24), ou seja, essa transição não se dá a partir da realidade 

imediata ou de modo natural e imparcial, ela é resultante de um processo histórico, 

influenciado por fatores políticos, econômicos e sociais que compõem esse processo. Nesse 

contexto, é que ocorre a transição da terminologia administração para gestão escolar.  

Assim, nos anos de 1980, Influenciadas pelo contexto de lutas em prol da democracia 

e da cidadania, surgem novas elaborações no campo das produções teóricas acerca da 

temática em questão. Essa alteração foi em razão da influência do novo capitalismo e da era 

da globalização na transformação do mercado. 

Diante desse cenário, a educação precisaria se ajustar ao desenvolvimento, formando 

mão de obra compatível com as exigências neoliberais, com orientações dos organismos 

internacionais. Essas mudanças vieram numa perspectiva gerencial sob o viés da eficiência e 

da produtividade a fim de atender o espectro neoliberal. Desse modo, o governo adota novas 

políticas, dentre elas, destacamos a descentralização e autonomia da gestão escolar. Para 

Rodriguéz (2004), as reformas tinham uma finalidade comum: as alterações na gestão e no 

funcionamento dos sistemas educativos. 

Com efeito, surge o conceito de gestão escolar, sob o manto da superação do termo 

administração, que esteve atrelado a posições rígidas e opressivas no trabalho desenvolvido 

no interior da escola, no qual a figura do diretor ocupa o centro das decisões de forma 

hegemônica. Desse modo, 
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O conceito de gestão escolar surgiu no momento de crítica ao “caráter conservador e 

autoritário” da administração escolar para evidenciar “seu compromisso com a 

transformação social e com a democratização do ensino e da escola” (FREITAS, 

2007a, p.502). 

 

Concernente ao pensamento da autora, a mudança de paradigma de administração para 

gestão escolar acontece a partir do entendimento do caráter autoritário da administração 

escolar. Ainda sob esse ponto de vista, Machado (2013) comenta que o termo “gestão 

escolar”, surgiu na educação brasileira, no período de redemocratização política dos anos 

1980. Essas mudanças advêm no contexto dos movimentos sociais de mobilização por 

avanços na participação da população nos espaços decisórios e nas conquistas sociais, a 

exemplo da democratização da escola, ou seja, do acesso das camadas populares à educação 

escolar.  

Para Maia (2008) o termo gestão escolar, adequado recentemente em nossa prática, 

precisamente no ano de 1986, foi inserido inicialmente nos textos da Associação Nacional dos 

Profissionais da Administração Escolar (ANPAE), atrelado a temática da gestão democrática 

da educação.  

Autores como Paro, Conti, Riscal e Santos (2012) adotam os termos administração ou 

gestão, como sinônimos e defendem que ambos têm o propósito de utilizar os recursos de 

modo racional a fim de realizar os fins a que se destina a educação. 

Paro compreende que o termo gestão escolar tem sua gênese no conceito de 

administração escolar, entendida como “utilização racional de recursos para a realização de 

fins determinados” (PARO, 2012, p.38). O autor alerta que o princípio primordial da 

administração é a coesão entre meios e fins. Nesse caso atrelado à empresa capitalista, seu 

caráter de dominação é incompatível com os propósitos de uma educação emancipadora, ou 

seja, os meios aplicados na administração não podem ser dimensionados acriticamente sob 

pena de desviar os fins humanísticos almejados. No entanto, esses fins podem ser alcançados 

com uma reforma educacional comprometidos com o compartilhamento de poderes, em que 

os interesses do coletivo são prioridades. 

Paro (2012) vai além quando explica que as atividades administrativas não se reduzem 

às relacionadas ao cargo da gestão ou de outras questões burocráticas, a própria ação 

pedagógica da escola está inserta no caráter administrativo, vez que, não se pauta apenas nas 

atividades-meio, mas, principalmente nas atividades- fins, neste caso, o processo ensino 

aprendizagem. 

Nesta pesquisa, adotamos a compreensão adotada por Paro (2012), Conti, Riscal e 

Santos (2012), os quais avaliam que administração e gestão são atuações e processos que tem 
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um mesmo sentido, ou seja, que cultivam empenhos para fins e objetivos específicos da 

organização escolar. 

Nesse sentido, as finalidades políticas e pedagógicas que orientam o trabalho da gestão 

escolar, podem ser enriquecidos com um novo paradigma de atuação do gestor que incorpora 

ao seu fazer discussões e participação junto a programas ou projetos implementados pela 

escola. É nesse cenário que surge a gestão democrática, amparada por um arcabouço legal a 

exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB (9394/96) que regulamenta 

a gestão na forma democrática, estabelecida de forma específica nos artigos que se seguem: 

 

Art. 3º.O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino.  

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola;  

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. [...] 

Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia (BRASIL,1996). 

 

Ao analisar esses marcos legais da educação, um ponto importante nos chamou a 

atenção: a ampliação do significado da expressão gestão. Ela se apresenta como um novo 

entendimento, ou seja, sinaliza a superação do autoritarismo em favor da participação. 

Entretanto nos importa discutir as seguintes questões: quais os fundamentos dessa 

democratização? Como serão postulados os seus princípios? Por que a qualidade do ensino 

está vinculada a critérios meritocráticos, visando atingir metas? 

Essas e outras indagações nos levam a refletir sobre alguns aspectos importantes. O 

primeiro deles é a concepção de gestão democrática, sendo interpretada como 

descentralização de responsabilidades, identificada na autonomia administrativa, financeira e 

pedagógica das unidades escolares, na elaboração do projeto político pedagógico e a atuação 

dos conselhos escolares, dispostos nos artigos 14 e 15 da mencionada lei. 

Agora, então, essa responsabilidade deve ser assumida pelos sistemas de ensino, pelas 

escolas e pelos professores, sob a forma de transferência de repasses para os entes federados. 

Outro ponto é o modelo de gestão, pautado numa visão empresarial, em que se determinam 

metas a serem atingidas de modo a atender os fins da avaliação externa. 

As estratégias criadas para ampliação do conceito de democrático nos textos legais 

têm somente um forte apelo discursivo. Sabe-se que o ponto central da gestão diz respeito à 
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questão do controle da qualidade, sinalizando novas estratégias de organização da escola, 

cujos indicadores avaliativos são técnicos, de mérito e de consulta pública à sociedade, por 

meio das organizações de alunos, professores, comunidade e outros. 

Daí argumentamos que a concretização da gestão escolar nos projetos políticos das 

escolas vive em um verdadeiro dilema: de um lado, organiza-se para atingir índices de 

desempenho, resultado e controle; e do outro lado, trabalha-se na perspectiva da participação 

efetiva, com a participação do coletivo escolar.  

A Lei 13.005/2014 que regulamenta o novo Plano Nacional de Educação traz em seu 

art.9º determinações a serem cumpridas pelos entes federados, em que traz na meta 19, 

critérios que apontam a meritocracia como elemento definidor para a efetividade da gestão 

democrática, conforme expressa abaixo: 

 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014, p. 83). 

 

Numa perspectiva democrática a gestão da educação, se caracteriza pela participação 

de todos os envolvidos. No entanto, o arcabouço legal que ampara a gestão democrática 

apresenta uma visão empresarial, pautada na meritocracia e na responsabilização. Percebe-se 

nitidamente a contradição entre o que se apregoa como democrática e o que está nos textos 

legais, sobretudo no PNE (2014-2024). A materialidade da gestão democrática constitui um 

desafio para o coletivo escolar, considerando-se que convivem, na escola, ações 

fragmentadas: ora centralizadoras, ora democráticas. 

Peroni (2003) alerta que a autonomia e a descentralização defendidas nas décadas de 

1970 e 1980 com vistas a uma participação efetiva nos processos decisórios da escola, se 

materializa em forma de transferência de repasses dos entes federados para a gestão escolar.  

Desse modo, durante o nosso contato com a escola pesquisada, o pensamento da 

autora ganha sentido, uma vez que, percebemos a preocupação da equipe gestora em atender 

aos pré-requisitos dos programas instituídos pelo Governo Federal (MEC) e, por meio da 

aplicação da Prova Brasil, a preocupação com a performance dos alunos na mencionada 

prova, pois eles deveriam atingir índices positivos junto ao Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. O paradigma da administração capitalista destina à gerência o controle da 

gestão, sob o viés gerencialista. Assim, 

 



66 

 

[...] Transformar a escola supõe um enorme desafio gerencial: promover uma 

mudança substantiva nas práticas pedagógicas, tornando-as mais eficientes; 

reestruturar o sistema para flexibilizar a oferta educacional; promover uma mudança 

cultural, não menos profunda, nas estratégias de gestão (agora guiadas pelos novos 

conceitos de qualidade total); reformular o perfil dos professores, requalificando-os; 

implementar uma ampla reforma curricular, etc. (GENTILI, 1996, p.18). 
 

Dessa maneira, podemos afirmar que a reforma na lógica gerencialista implica 

mudança pautada em resultados, inclusive, o termo “qualidade total” foi utilizado por países 

como Japão e Estados Unidos para referir-se a um padrão ideal para os produtos produzidos 

na ocasião da Revolução Industrial. Qualidade é sinônimo de lucro, visto que os produtos com 

esse padrão seriam mais vendidos. Esse conceito foi transposto para a gestão. A despeito do 

discurso democrático presente nas falas dos agentes políticos (secretários de educação, 

gestores e representantes de autarquias no âmbito educacional), o que se encontra nas 

entrelinhas dos textos são termos cliente, gerente, colaboradores, excelência, eficácia, 

eficiência e competência, que sinalizam uma educação voltada para o mercado, pautada numa 

atuação pragmática, com traços gerencialistas. 

Para Shiroma (2003), a gestão sob o viés gerencial prioriza resultados, metas, o que 

justifica o foco nos indicadores financeiros que implicam em responsabilização por parte da 

gestão. Assim, Brooke (2006) explica que a “responsabilização implica na transferência de 

políticas educacionais de um país para outro, difundidas pelas agências internacionais” (p.18), 

expressa pelo “pacote” de programas presentes no cotidiano da escola, custeado pelo Banco 

Mundial. 

Como exemplo, temos os programas oriundos do Governo Federal: o Programa 

Dinheiro Direto na Escola, o Plano Desenvolvimento da Escola (PDE), o PAR e o Mais 

Educação, que trazem critérios e metas definidas a serem cumpridas pela escola e que 

envolvem recursos financeiros. 

No entanto “muitos programas chegam às escolas de maneira diferenciada entre elas, 

como programas especiais, políticas temporárias, sem configurarem-se como políticas 

regulares” (OLIVEIRA, 2009, p.204). Nesse cenário, nos inquietamos em saber: como a 

escola tem se comportado com esse “turbilhão” de projetos?  

Nesse sentido, encontramos uma explicação em Cabral Neto (2009) ao dizer que, sob 

orientações do gerencialismo, há uma cultura organizacional calcada no controle de 

qualidade. Desse modo, inferimos que a escola protagoniza o viés mercadológico, a exemplo 

do Movimento Todos pela Educação que deu visibilidade à lógica empresarial no âmbito 

educacional - a nível macro - e nas escolas - a nível micro. 
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Esses programas com critérios e metas definidas nos fazem questionar a efetividade da 

gestão democrática, que, do ponto de vista conceitual, é concebida como construção coletiva e 

supõe mudança na forma de compreender os objetivos e os fins da educação. No entanto, 

esses programas desafiam a autonomia e a descentralização, mecanismos que viabilizam a 

intitulada gestão democrática, uma vez que os mencionados programas têm escopos próprios, 

ou seja, eles são pensados e elaborados pela autarquia máxima da educação (MEC) e chegam 

à escola para serem executados. Dessa forma, “o governo federal passa a exercer [...] uma 

função estratégica na coordenação das políticas, induzindo e controlando programas e ações” 

(OLIVEIRA; SOUSA, 2010, p.30). 

Ademais, esses programas atuam majoritariamente no financiamento e nos resultados 

provenientes da avaliação externa, além de se mostrarem ambíguos no que tange à finalidade, 

visto que alguns programas apresentam características de caráter inclusivo (Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares) e outros de caráter gerencial (PDDE e 

Programa Desenvolvimento da Escola), coexistindo num mesmo espaço. Isso reforça o caráter 

regulador do Estado sobre as escolas. 

Os programas já mencionados têm sua gênese no Plano Decenal de Educação para 

Todos-1993/2003. Mediante mudanças no cenário mundial, o governo Lula viu necessidade 

de trazer alguns avanços nas políticas educacionais por meio da implantação de programas 

nas escolas. O primeiro deles voltou sua atenção para o fortalecimento e a autonomia da 

gestão: o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenta, criado em 

1995, modificado posteriormente para Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE), por meio 

da Medida Provisória nº 1784, de 14 de dezembro de 1998. Nesse sentido, dentre os vários 

programas que “habitam” a escola, destacamos o PDDE e o PDE Escola em razão da 

visibilidade e do impacto de ambos na gestão escolar. 

O PDDE foi criado com o propósito de conferir autonomia e responsabilidade por 

meio dos recursos que recebe do Governo Federal através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esses recursos devem ser geridos pela gestão com o 

aval dos órgãos colegiados, cuja prestação de contas é prestada diretamente ao FNDE. 

Outro programa que merece atenção é o PDE Escola (Plano de Desenvolvimento da 

Escola), resultante do acordo realizado entre o Ministério da Educação, o Banco Mundial e as 

Secretarias de Educação Municipais e Estaduais. A presença do Banco Mundial no acordo 

revela a submissão dos programas às agências internacionais. A proposta desse programa é a 

realização do planejamento estratégico e apoio à gestão escolar. PDE/Plano de Metas, 

expresso no seu artigo 2º, e no artigo 4º, parágrafo 3º, complementam, respectivamente” [...]. 
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Serão atendidos prioritariamente Estados e Municípios com os mais baixos índices de 

desenvolvimento da educação – IDEB" (BRASIL, Portaria Normativa n.27, de 21 de junho de 

2007). 

A medida citada prioriza os resultados, pois há menção direta atrelada ao desempenho 

do IDEB. Na Portaria, o PDE é justificado como uma “uma ferramenta gerencial que auxilia a 

escola a definir suas prioridades estratégicas, a converter as prioridades em metas 

educacionais” (BRASIL, Portaria Normativa nº 27, de 21 de junho de 2007). Acerca disso, 

Paro (2012) explica que, 

Para a gerência capitalista, torna-se crucial que todo tipo de trabalho, e não apenas o 

manual, esteja submetido ao controle do capital. Esse propósito é alcançado graças à 

disposição, tanto quanto possível, entre concepção e execução, já estando contido 

nas formulações teóricas iniciais da administração capitalista (PARO, 2012, p.88). 
 

Concernente a essa reflexão, percebe-se que, na gerência capitalista, qualquer que seja 

a natureza do trabalho estará sujeito ao controle do capital, o que nos faz inferir que a escola 

não escapa a essa lógica. 

Assim, sob a influência do neoliberalismo, vem à tona a modernização do sistema 

educativo, por meio da gestão, com um discurso de utilização dos recursos com eficiência e 

eficácia em busca da equidade. Desse modo, 

 

A modernização do sistema educativo passa pela sua descentralização e por um 

investimento das escolas como lugares de formação. (...) As escolas têm de adquirir 

uma grande mobilidade e flexibilidade, incompatível com a inércia burocrática e 

administrativa que as tem caracterizado (NÓVOA, 1998, p.17). 

 

Para o autor, a modernização do sistema educacional se traduz em descentralização, o 

que, por sua vez, possibilita fazer da escola lócus de formação tendo em vista a superação do 

modelo burocrático que a caracteriza. 

No movimento de democratização da gestão no Brasil, sobretudo a partir de 1988, 

ocorre o processo de descentralização político-administrativa do órgão central (governo 

federal) rumo aos Estado e Municípios. Os principais mecanismos que estabelecem a gestão 

democrática do ensino constituem-se na  

 

[...] Descentralização administrativa e pedagógica; gestão participativa dos negócios 

educacionais; eleição direta e secreta para dirigentes de instituições de ensino; 

constituição de comissões municipais e estaduais de educação autônomas e 

amplamente compostas para acompanhamento e atuação nas políticas educativas; a 

supressão do Conselho Federal de Educação em razão do seu caráter marcadamente 

privatista; os colegiados escolares que, eleitos pela comunidade escolar, deveriam 

frear arbitrariedades perpetradas pela administração do sistema e da escola 

(EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA, 2004, p.41). 
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Em suma, a descentralização tanto administrativa quanto pedagógica envolve desde a 

eleição direta para diretores escolares até a atuação dos conselhos escolares legitimamente 

constituídos por processo eletivo, com expectativas de atuação efetiva junto ao gestor escolar, 

inclusive, com acompanhamento do trabalho do gestor, pelo colegiado. No entanto, Luck faz 

uma provocação: “descentralizam, centralizando, isto é, dando algo com uma mão, ao mesmo 

tempo em que tirando outra coisa com outra” (LUCK, 2006, p.48). 

Nesse processo, observa-se que as políticas públicas originadas do Estado, que trazem 

em seu discurso ideológico o caráter democrático das instituições, na prática não coadunam 

com esse discurso, conforme explicitado. 

 

As políticas públicas, que emanam do Estado, desde que surgiram de forma mais 

estruturada num conjunto de ações-fins, no início do século XX, nunca implicaram 

gestão democrática das mesmas (BRUNO, 2010, p.32). 
 

Ademais, a despeito da Carta Magna que instituiu a gestão democrática, não há 

garantia da efetividade desse modelo de gestão, tendo em vista as contradições sociais que 

caracterizam a sociedade capitalista, conforme preconiza Bruno: “enquanto a sociedade 

estiver dividida em classes sociais, não é possível pensar em ‘bem comum” (BRUNO, 2010, 

p.26).Entretanto, Paro (2008) aponta uma alternativa ao sinalizar que atuar democraticamente 

é não se curvar aos interesses pessoais e priorizar o coletivo. 

Nesse cenário traçado até aqui, vimos que a gestão escolar vive entre avanços, a 

exemplo dos Conselhos Escolares, e retrocessos, como programas que ditam regras e atrelam 

a qualidade da escola a testes padronizados, que culminam em um índice. Na seção seguinte, 

investigaremos a relação estabelecida entre a avaliação externa e a gestão escolar. 

3.2Gestão escolar e avaliação externa: um diálogo possível? 

Refletir sobre as relações de influência entre avaliação externa e gestão escolar no 

contexto da educação pública implica na consolidação de uma política concebida no seio do 

governo central, resultante da reestruturação política do estado, sob a égide neoliberal, 

materializada nos sistemas de ensino. 

A década de 1990 abrigou reformas educacionais. Nela, destaca-se a gestão e a 

qualidade da educação, sob os princípios dos organismos internacionais, cujo objetivo era 

“introjetar na esfera pública as noções de eficiência, produtividade e racionalidade inerentes à 

lógica capitalista” (Oliveira, 2000, p.31), sob a alegação de que a escola necessitava 

“produzir” indicadores de qualidade na avaliação externa, o que resultou num 
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[...] Vasto movimento de avaliação. [...] Inseparável da subordinação crescente da 

escola aos imperativos econômicos. Ela acompanha a obrigação de resultados 

conhecida por se impor tanto à escola como a toda organização produtora de 

serviços. Nisso, ela participa das reformas centradas na competitividade visando a 

fixar e a elevar os níveis escolares esperados e, para isso, a normalizar os métodos e 

conteúdo do ensino (LAVAL, 2004, p.209). 
 

A inserção de sistemas de avaliação da educação trouxe mudanças nas políticas 

educacionais no âmbito municipal e escolar. O impacto dessa política lastreada nos resultados 

e na accountabillity
21

 encontra eco no Plano de Desenvolvimento da Educação  

A avaliação torna-se indutora da qualidade da educação ofertada na escola, 

materializada em níveis distintos, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), o ENADE, o ENEM e a Prova Brasil, esta última nos interessa em particular por ser 

a avaliação que a escola pesquisada vivencia. 

Com efeito, informações acerca do nível de proficiência dos alunos para os sistemas 

de ensino e, consequentemente, para as escolas por meio do IDEB, passou a ser a tônica nas 

instituições de ensino. 

Desse modo, a precariedade da qualidade da educação brasileira incentivou o debate 

sobre a qualidade e a autonomia das escolas, que passou a ser responsabilizada pelos 

resultados aferidos nos testes padronizados, expressos pelos números do IDEB. Todavia,  

 

Os gestores devem dar atenção a uma série de fatores que influenciam os resultados, 

como a formação de professores e gestores, a infraestrutura, o clima de trabalho e o 

próprio funcionamento da escola enquanto instituição (BROOKE,2008, p.45). 

 

Para o autor, é necessário que outras variáveis inerentes ao trabalho desenvolvido na 

escola sejam agregadas à análise dos resultados expressos. A Constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, bases legais de suporte da gestão democrática do ensino 

público, atrelam esse paradigma de gestão à garantia de padrão de qualidade. O debate sobre a 

qualidade, expresso na LDB, art. 9º, preconiza: 

 

VI – Assegurar processo acional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

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

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

(BRASIL, 1996). 

 

O artigo em questão revela que a avaliação, antes com uma função periférica na 

escola, ganha centralidade e ocupa espaço para além dos muros da escola, em todos os níveis 

                                                           
21

O vocábulo accountability indica frequentemente uma forma hierárquico-burocrática ou tecnocrática e 

gerencialista de prestação de contas que, pelo menos implicitamente, contém e dá ênfase a consequências ou 

imputações negativas e estigmatizantes, as quais, não raras vezes, consubstanciam formas autoritárias de 

responsabilização das instituições, organizações e indivíduos (AFONSO, 2009). 



71 

 

de ensino. Essa projeção conferida à avaliação pela lei maior no âmbito da educação remete-

nos a análise de Cury (2001): 

 

Trata-se de um poder inaudito posto nas mãos da União, através de uma avaliação 

sistêmica, sistemática e externa: do rendimento escolar, das instituições de ensino 

superior e do desempenho do docente. A LDB fala explicitamente em sistema 

nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental [...]. Trata-se 

pois de algo sistemático que faz parte da organização da educação nacional. (CURY, 

2001, p.17). 
 

Percebemos, assim, que a legitimidade dada pelo arcabouço legal e a visibilidade 

confirmada pela mídia e pela sociedade, em geral, tornam o trabalho do gestor o centro das 

atenções. Decerto, a busca frenética pela qualidade da educação ofertada, expressa pelos 

números do IDEB, aliada à publicização dos resultados, imputa às escolas mecanismos de 

responsabilização, uma vez que, ao propagar os índices do IDEB e as metas que devem ser 

obtidas até 2022, a mídia termina “impondo” as escolas à responsabilidade de alcançar os 

números expressos pelo índice. 

  O caráter censitário (é aplicado em todas as escolas do país) da Prova Brasil torna 

este instrumento avaliativo protagonista não só no interior da escola, mas também fora dela, 

como referência na qualidade da educação nacional, o que implica no desempenho do gestor 

escolar, a quem o sistema cobra os resultados aferidos. Assim, 

Nas organizações, a avaliação é quase sempre um instrumento fundamental em 

termos de gestão. Particularmente importante na estruturação das relações de 

trabalho [...] a avaliação é também um instrumento importante de controle e de 

legitimação organizacional (AFONSO, 2000, p.28). 

Em consonância com essa afirmação, entendemos que o argumento do autor corrobora 

com o ethos competitivo estabelecido na escola, pautando as relações de trabalho nos 

resultados, no controle e na legitimação da lógica capitalista, em que a escola precisa adequar-

se aos paradigmas de avaliação pautados na eficiência. Assim, 

A crença subjacente é a de que o aprimoramento das práticas administrativas e 

pedagógicas da escola se dará em consequência, por um lado, de respostas que a 

própria escola vier buscar frente aos resultados por ela obtidos quando da 

comparação de seu desempenho com o de outras e, por outro, de ações diferenciadas 

que o poder público desencadear nas mesmas, premiando aquelas que apresentem 

“bons resultados” e, se não punindo, promovendo ações específicas nas que 

apresentem baixo rendimento, em relação aos critérios de produtividade 

estabelecidos (SOUZA, 2009, p. 279).  

 

Desse modo, o desempenho dos alunos na escola combinado aos dados do censo 

escolar passam a determinar a eficácia da gestão escolar, que culmina na responsabilização 

direta da unidade escolar. O que, por sua vez, ocorre “o reforço da sua componente de gestão, 
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como meio de promover a eficiência e eficácia da escola e a qualidade do seu ensino” 

(BARROSO, 2005, p.13).  

Assim sendo, a gestão tem a incumbência de manter o padrão de desempenho da 

escola em um patamar favorável. Esse fato deve-se à disseminação da avaliação externa 

aliada ao ranking e às premiações e resulta em política de responsabilização. 

Para Afonso (2000), a avaliação no âmbito das políticas educacionais torna-se 

compatível com o viés de eficiência da gestão escolar na defesa de um quase mercado, há uma 

deturpação quanto à finalidade da escola, que prioriza a lógica do mercado em detrimento de 

uma avaliação centrada no processo. Como se vê, há uma tônica mercantilista amparada pelo 

viés econômico, que se consolida pelo controle dos resultados educacionais. 

Arroyo (2008) afirma que os mecanismos da avaliação externa foram criados pelo 

Estado para restringir a gestão. Assim, as mencionadas avaliações  

 

Põem limites à autonomia das escolas e das redes em definir seu projeto educativo, 

sua concepção de educação, sua gestão de um projeto de escola, sua decisão sobre 

que conhecimentos, cultura, valores, identidades formar e privilegiar em um projeto 

de escola e de sociedade. É sintomático que o movimento em defesa da gestão 

democrática da escola venha acontecendo paralelamente ao movimento de defesa da 

cultura da avaliação externa da escola, impondo uma gestão de resultado 

(ARROYO, 2008, p.47). 

 

Com efeito, percebemos na reflexão de Arroyo que há uma contradição entre a 

proclamada gestão democrática e o movimento da cultura da avaliação externa que ganhou 

centralidade no interior da escola, a qual “alimenta” a gestão de resultados, tendo em vista que 

os desempenhos obtidos na Prova Brasil e no IDEB integram a avaliação institucional das 

escolas.  

É preciso, no entanto, ter clareza de que a escola não pode esgotar seu sentido 

educativo nessas avaliações. Viana(2005) corrobora com o exposto e diz que “a avaliação não 

é um valor em si e não deve ficar restrita a um simples rito de burocracia educacional [...] 

(VIANA, 2005, p.16). 

À luz dos teóricos estudados, entendemos que a gestão deve estimular o coletivo 

escolar a refletir sobre o significado dos usos dos resultados, que não podem ficar restritos aos 

indicadores sem uma análise criteriosa das variáveis que compõem o índice denominado de 

qualidade, intitulado IDEB. A despeito de ser uma avaliação pensada e executada por sujeitos 

alheios à escola, Machado (2012). É preciso debruçar sobre os indicadores produzidos na 

escola a fim de revertê-los em elementos propulsores de novas formas de organização 

pedagógica, tendo como objetivo a efetiva aprendizagem dos alunos.  
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Sob esse enfoque, a avaliação deve ser compreendida como um instrumento capaz de 

identificar as dificuldades do complexo sistema educacional, com vistas a possibilitar 

alternativas de efetiva aprendizagem para os alunos, descartando a sua atuação pelo viés da 

punição, premiação ou regulação. 
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CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO EXTERNA: REFLEXÕES SOBRE O QUE DIZEM OS SUJEITOS DE 

UMA ESCOLA MUNICIPAL 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa de campo 

realizada na Escola Lions Clube de Itabuna Centro, integrante da rede municipal de ensino de 

Itabuna-BA, analisados à luz da base teórica abordado em toda a pesquisa. O intento é 

compreender como as professoras do quinto ano e a equipe gestora da escola concebem as 

possíveis interferências do Ideb na gestão e na organização do trabalho pedagógico. 

Essa análise reveste-se de maior sentido quando relacionada à lógica e aos intentos da 

política de avaliação externa engendrada na década de 1990, inclusive, aquelas pertinentes à 

qualidade e à avaliação de desempenho. 

Assim, o propósito deste capítulo é apresentar os resultados das análises e 

interpretações dos dados recolhidos por meio das entrevistas semiestruturadas e da análise 

documental.  

Após debatermos, nos capítulos anteriores, o arcabouço teórico que respalda a política 

de avaliação externa e traçarmos historicamente os aspectos que definem o sistema de 

avaliação da educação básica no Brasil, comparamos os fundamentos estudados com o 

material resultante do trabalho empírico. Dessa maneira, o capitulo em pauta anuncia os 

achados na trajetória da pesquisa, a partir da metodologia já descrita. 

4.1 Análise dos documentos norteadores da educação 

Iniciamos pela análise documental por entendermos que os documentos avaliados, o 

PDE e o PPP se entrelaçam num movimento do todo para as partes, respectivamente, vez que, 

encontramos na totalidade as raízes que engendram um fenômeno, tendo em vista que os 

mencionados documentos protagonizam as políticas efetivadas na escola, ou seja, há um 

vínculo entre as políticas internacionais, nacionais e municipais, esta última é expressa na 

escola. 

4.1.1 Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

O PDE inscreve-se como um programa do Governo Federal consubstanciado por meio 

do Decreto nº 6.094/2007, que instituiu o "Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação". Configura como plano norteador das políticas no âmbito educacional que perpassa 

pela educação básica, e superior e as modalidades de ensino.  É um plano abrangente com 

alcance nas áreas financeira e pedagógica que impacta diretamente na escola com programas e 

ações. Aqui interessa-nos, a centralidade dada ao IDEB, o qual está atrelado ao Programa 
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Dinheiro Direto nas Escolas, que concede como incentivo um acréscimo de 50% de recursos 

financeiros as escolas que cumprirem o resultado do índice estipulado pelo MEC. 

O Plano em questão sofre influência dos Organismos Internacionais, em particular, do 

Banco Mundial, que com a crise da economia mundial vem ampliando sua atuação, uma vez 

que, os seus encaminhamentos foram pujantes na dimensão financeira, com destaque para os 

recursos destinados à educação básica, notadamente Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental. 

Há que se considerar que foi um plano que não passou pelo crivo da opinião dos 

sujeitos que atuam nas escolas. Então, podemos inferir que ocorreu num movimento 

verticalizado onde “[...]os sujeitos foram sendo chamados, consultados e incorporados no 

decorrer da formulação e execução da política”. (CAMINI, 2009, p. 532). Ademais, o plano 

em questão está ancorado no movimento Compromisso Todos pela Educação que constitui: 

 

 [...] Um movimento capitaneado por empresários que emergiu recentemente na 

sociedade, e que certamente dispõe de recursos de poder para influenciar o campo da 

política de educação básica. É um novo ator que aparece e oriundo da sociedade 

civil (AGUIAR, 2007, p. 19). 
 

O fato de existir um plano da educação com interferência de empresários nos faz 

lembrar que “o Estado é a expressão das relações de produção”, tendo por função conciliar os 

conflitos de classe, realizar a manutenção da ordem no âmbito econômico, ou seja, “manter os 

antagonismos e contradições da classe sob controle”. (Marx e Engels 1992, p. 27) o que 

legitima a hegemonia das classes dirigentes. 

É importante salientar que do ponto de vista financeiro a adesão dos municípios ao 

plano significa verbas por meio de programas destinado as escolas. Essas verbas estão 

vinculadas a critérios meritocráticos, a exemplo de Programas como: Mais Educação, PDE 

interativo e outros, por meio dos quais a unidade escolar recebe verbas que estão vinculadas a 

resultados (escola com maior índice de aprovação), com notas estipuladas para as escolas por 

meio do MEC. 

4.1.2 Projeto Político Pedagógico da Escola 

Nesta seção, apresentamos uma análise sobre o Projeto Político Pedagógico da escola 

Lions Club Sul de Itabuna. Aqui defendemos um PPP que considere as especificidades da 

escola, bem como o contexto em que está inserido e concordamos com explicação de que o 

PPP é  
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Político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 

sociedade. [...] Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as 

características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 

intencionalidade. (VEIGA, 2002, p.13) 

 

Neste enfoque será analisado o Projeto Político Pedagógico (PPP), 2015-2016, da 

escola em questão, que se encontra estruturado da seguinte forma: identificação da unidade 

escolar, justificativa, marco situacional, operatório e filosófico e avaliação. Na identificação, o 

documento consta de dados acerca da escola (endereço, nome da equipe gestora e demais 

segmentos). Na escola, o PPP é entendido como instrumento de construção coletiva e ação 

transformadora da práxis pedagógica. Desse modo, defende uma educação que possa propiciar 

ao aluno um desenvolvimento global por meio da integração entre educação e cultura.  

Na justificativa, reconhece a educação como prioridade e anuncia que precisa atingir 

metas que atendam aos interesses da comunidade. Justifica que o currículo da escola está 

alinhado com a Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), a Lei 11.274/2006 

que regulamenta o Ensino Fundamental de nove anos, a Lei 10.639/2003, a Lei 11.645/ 2011 

que versa sobre o ensino da história e da cultura Afro brasileira e da obrigatoriedade do estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena, respectivamente, além da Lei que regulamenta a 

política de educação ambiental. No entanto, nesse tópico não há indícios de que o PPP é 

advindo de um processo histórico. 

O documento faz menção ao Sistema de Gestão Avaliativo da Rede (E-POLIS), que 

consiste numa ferramenta virtual, de caráter avaliativo, em que são expressos indicadores de 

aprendizagem por segmento de ensino, onde os professores avaliam os alunos. No entanto, esse 

sistema se mostra ineficiente, vez que, não há nenhuma descrição de processo de aprendizagem 

do aluno, o registro é feito por um X assinalado ao lado de cada indicador e muitas vezes a 

avaliação não se aplica à situação avaliada. 

O PPP destaca alguns pontos, que precisam ser fortalecidos: “relação entre escola e 

família, projeto de intervenção para garantir o ensino-aprendizagem dos educandos, 

fortalecimento do ensino inclusivo e os diagnósticos do CICLO por meio dos indicadores do 

E-POLIS (PPP, 2015-2016). Quanto ao Marco Situacional o documento explicita que:  

A escola conta com 12 turmas, sendo 10 do Ciclo II- (4º e 5º ano) do ensino 

fundamental dos anos iniciais e duas turmas de Educação de Jovens e Adultos- 

PROEJAI (turno noturno). A escola atende um universo de 268 alunos, oriundos dos 

bairros Santo Antônio, São Lourenço, Jardim Grapiúna e Novo Horizonte. Os alunos 

apresentam um perfil de baixo poder aquisitivo que enfrentam inúmeras 

dificuldades, como a ausência de condições básicas de sobrevivência. (Itabuna, PPP, 

2015-2016, p.10). 
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O PPP alerta para os problemas vivenciados pela escola, como: violência, indisciplina e 

a ausência da família no acompanhamento à educação dos filhos. Ademais, o (PPP 2015-

2016) sinaliza os problemas que precisam ser “atacados” prioritariamente: 

 

Diagnóstico do CICLO por meio dos indicadores (programa E-polis); fortalecer a 

relação escola-família; elaboração de um projeto de intervenção de leitura; 

indisciplina; fortalecimento do ensino inclusivo e reativar o laboratório de 

informática (Itabuna, PPP, 2015-2016, p.11). 

 

No Marco filosófico anuncia a proposta da Escola Grapiúna, pautada na proposta do 

Ciclo de Formação Humana como eixo principal, assim justificada: “um sujeito que aprende 

de forma diferente em cada fase de seu desenvolvimento, que tem características pessoais e 

vivências sócio culturais que se distinguem das demais” (Proposta da Escola Grapiúna, 2003). 

Com efeito, expressa que o professor que atua no ciclo deverá conhecer não somente 

as fases de desenvolvimento humano, mas, sobretudo as características pessoais e culturais a 

fim de saber quem é o aluno/sujeito.  

O Marco Operatório está dividido em dois aspectos: dimensão pedagógica e 

administrativa. Na dimensão pedagógica, o documento explicita que o fazer pedagógico está 

pautado em um trabalho com conteúdo dinâmico, significativo e contextualizados. Na 

dimensão administrativa: o documento propõe uma educação transformadora e estabelece que 

a ética perpassa todas as áreas e posicionamentos profissionais, com destaque para: 

 

A dinâmica do trabalho em equipe, planejamento cooperativo, clima escolar 

favorável, código de conduta criado pela escola, onde especifica as normas de 

comportamento para alunos, professores e funcionários dentro e fora da escola 

(Itabuna, PPP, 2015-2016, p. 17). 

 

 

Face o que está posto, podemos inferir que a escola valoriza um trabalho coletivo, com 

um clima escolar saudável, o que, implica em relações amistosas entre os segmentos que 

compõem o universo da escola. Se assim for, entendemos que um ambiente escolar que impera o 

respeito e a harmonia entre as pessoas, é capaz de influenciar de forma positiva no processo de 

ensino aprendizagem desenvolvido na escola. No tocante ao processo avaliativo o documento 

adota a concepção de Vasconcelos (1994) de que: 

 
Avaliação é um processo abrangente que implica em uma reflexão crítica sobre a 

prática, no sentido de captar seus avanços, suas dificuldades e possibilita uma 

tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos (VASCONCELLOS, 

1994, p.43). 
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Pelo exposto, o PPP sinaliza a prática avaliativa da escola como um processo de 

análise da realidade a fim de capturar o que precisa ser melhorado e o que deve ser mantido 

para uma tomada de decisão da superação das dificuldades encontradas em prol da 

aprendizagem dos alunos. 

O documento (2015-2016) explica ainda que avaliação contempla o desenvolvimento 

do sujeito como ato educativo, e, acrescenta que alterar os processos de avaliação escolar 

significa alterar os pilares pelos quais se pensa a própria escola, sua relação com a sociedade, 

“é alterar referências e parâmetros que fundamentam a prática pedagógica” (PPP, 2015-2016 

p.21). Fica expresso uma concepção de avaliação processual, que ocorre a partir da reflexão 

da prática. Todavia, não há uma articulação da avaliação proclamada com os princípios do 

Ciclo de Formação Humana, vez que, esses princípios estão expressos no Marco Filosófico 

como eixo principal da proposta pedagógica. Ademais, o PPP não faz menção à avaliação 

externa como integrante das ações da escola, tendo em vista que a escola realiza a Prova 

Brasil expressa pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, os 

professoras, mesmo com críticas a essas avaliações, responderam que modificam suas 

práticas, à luz dos resultados aferidos nas avaliações mencionadas. 

O Marco Situacional apenas cita os problemas vivenciados pela comunidade, mas não 

apresenta um diagnóstico da comunidade escolar. 

4.2 O que dizem os sujeitos implicados na pesquisa 
 

Esta seção reserva-se a traduzir o que dizem os sujeitos que atuam na escola, e com 

isto, trazer à luz a apreensão dos sentidos desses sujeitos situados histórica e socialmente.  

Com o intuito de compreender o fenômeno estudado partimos do empírico em direção 

as abstrações a fim de desvendar a essência do objeto de pesquisa aqui proposto, ou seja, 

ultrapassar a “pseudoconcreticidade”. Desse modo, urge indagar sobre a avaliação externa no 

interior da escola e entender as contradições presentes nessa política. 

Para tanto, entrevistamos três professoras, uma gestora, uma coordenadora da escola, 

além da técnica da Secretaria de Educação. Essas entrevistas contribuíram para iluminar 

nuances importantes na análise do fenômeno em questão em uma escola da rede de ensino do 

Município de Itabuna, sendo investigadas as professoras que atuam no 5º ano, onde é aplicada 

a Prova Brasil. A partir deste exame, observamos a interferência do IDEB na escola. No 

primeiro momento, buscou-se examinar as tensões que o professor, coordenador pedagógico, 

diretor da escola e técnica da secretária de educação, demonstraram ao desempenhar as suas 
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atividades na escola, no âmbito da gestão e da organização pedagógica com a implantação do 

sistema de avaliação como instrumento de gestão das políticas públicas. 

Com efeito, percebemos que a avaliação externa envolve processos que implicam em 

mudanças substanciais nas questões pedagógicas e nas interações entre os sujeitos dos 

diversos segmentos que compõem o universo da escola.  

Para elucidar as questões contidas no fenômeno pesquisado, pautaremos nossa análise 

em três categorias analíticas: totalidade, contradição e práxis e três categoria de conteúdo: 

IDEB: interferência na dinâmica escolar, gestão escolar e organização do trabalho pedagógico 

por meio da entrevista, do tipo semiestruturada, conforme anunciado nos procedimentos 

metodológicos.  

Entendemos que a base de nossa análise por meio do materialismo histórico dialético 

alerta-nos para a articulação do fenômeno estudado num contexto amplo, ou seja, sob a 

perspectiva da totalidade. Conforme Cury (1995) a compreensão do fenômeno só é possível 

quando aliado a outros. E, que a nosso ver, o conhecimento só será verdadeiro se os seus 

elementos forem vistos entre si e em relação com a totalidade. 

Por sua vez, por meio da categoria contradição é possível deslindar a realidade 

investigada, vez que, o nosso objeto de pesquisa resultante dos veios neoliberais, inscreve-se 

como política de avaliação externa, a qual traz consigo as suas contradições porque “todo real 

é um processo que contém, sem encerrar, o possível numa unidade de contrários”. (CURY, 

1995, p.31). Entendida dessa forma, a realidade é dinâmica, eivada de movimento e implica 

na superação do senso comum.  

Ademais, a educação em si é contraditória, pois ao tempo que reproduz as relações 

próprias do capitalismo é capaz de transforma-la. Então, é no contexto da escola, que 

buscamos interpretar o sentido dessas avaliações com vistas a desvelar as contradições 

inerentes do processo, sob a ótica da gestão escolar. 

A maneira como organizamos as análises será especificadas em cada tópico, em 

consonância com as categorias escolhidas com o intento de mostrar os achados oriundos do 

trabalho empírico e, transformado em texto para apreciações. 

A fim de dispor com maior nitidez a análise das categorias de conteúdo, as 

interpretações das respostas são apresentadas a partir das percepções estabelecidas pelos 

distintos segmentos participantes da pesquisa. 

4.3 Gestão escolar 
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Segundo assinalamos no transcorrer desta dissertação, nas últimas décadas, 

precisamente a partir da década de 1990 ocorreram momentos cruciais na reorganização do 

sistema educacional, com a adoção de novas políticas educativas que implicaram em 

modificações expressivas para todo o contexto da escola, o que, por sua vez, incide sobre a 

gestão escolar. 

Nesse cenário a gestão da escola, entendida como elemento essencial para 

compreender as políticas de avaliação no âmbito escolar, torna-se peça crucial de análise e 

vem sendo provocada a gestar o trabalho da escola pautada nos resultados aferidos por 

avaliações externas. Ball (2001) declara que a gestão nos últimos vinte anos tornou-se um 

mecanismo importante na reforma política educacional, que pode ser constatada na 

elaboração do projeto político pedagógico da escola, no protagonismo dos órgãos colegiados, 

em programas federais destinados a escola, a exemplo do Programa Dinheiro Direto na Escola 

e na avaliação externa. 

Complementando esta ideia, Oliveira e Sousa (2010) aduz que a avaliação externa 

figura como regulação educativa, em que compatibiliza financiamento, avaliação e gestão. 

Esta última aparece como lócus das políticas de regulação, uma vez que, é por meio da gestão 

escolar que a mencionada avaliação se materializa. 

Adotamos a explicação de Paro (2012) de que administração e gestão escolar possuem 

sentidos semelhantes, ou seja, que ambos perseguem objetivos peculiares da organização 

escolar. 

Ora, se a administração ou gestão escolar é entendida como meio para alcançar um 

fim, faz-se necessário saber qual a finalidade da Escola Lions Club de Itabuna Centro, quanto 

ao propósito do ensino ofertado, vez que, o fio condutor dessa pesquisa é analisar a 

interferência do índice de desenvolvimento da educação básica (considerado pelo MEC como 

indutor de qualidade do ensino) no planejamento da gestão e das ações pedagógicas da escola.   

Paro (2012, p. 160), alerta que “para a Administração Escolar ser verdadeiramente 

democrática é preciso que todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos no processo 

escolar possam participar das decisões que dizem respeito à organização e funcionamento da 

escola”, isto implica na participação dos sujeitos no processo de avaliação externa existente 

na escola. 

A partir das entrevistas aplicadas e das incessantes conversas com os sujeitos 

escolhidos na pesquisa, questionamos a gestora sobre o modo como processo de avaliação 

externa contribui para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem da escola e 

obtivemos a seguinte resposta: 
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A avaliação externa, em especial o IDEB, permite que eu reveja onde a gestão 

precisa melhorar, e com isso, posso planejar as minhas ações no aspecto que precisa 

ser melhorado, tendo em vista o sucesso da escola junto ao resultado do índice de 

desenvolvimento da educação básica. (G.E). 

 

O depoimento acima sinaliza que a gestora, acredita na avaliação externa como 

instrumento importante na consecução do trabalho do gestor. Mas, também revela a 

preocupação com a cobrança por resultados, consequência do IDEB, que passou a ser aferidor 

da qualidade do ensino ofertado nas instituições escolares. O que nos faz inferir que a gestão 

da escola está imersa nos “tentáculos” da política reguladora, por isto se vê obrigada a 

mobilizar o coletivo da escola em volta de ações que culminem em resultados tendo em vista 

uma boa posição junto as escolas da rede municipal de ensino.  

Compreendemos que a gestão intitulada democrática tem como fim a formação ética e 

participativa dos que compõem o universo da escola, o que por sua vez, impulsiona a 

mudança em todo coletivo da escola. Nesse prisma, a função precípua do gestor escolar é 

pensar e articular juntamente com os diversos segmentos da escola os resultados oriundos das 

avaliações externas. Porém, aproveitar os resultados dessas avaliações implica em  

 

Compreendê-los não como um fim em si mesmo, mas sim como possibilidade de 

associá-los às transformações necessárias no sentido de fortalecer a escola pública 

democrática, que é aquela que se organiza para garantir a aprendizagem de todos 

(MACHADO, 2012, p.79). 

 

Para a autora, a avaliação só faz sentido se for utilizado a favor da aprendizagem do 

aluno, o que se faz provável, no exercício da gestão democrática da educação, em que todos 

participam e sentem-se pertença nesse processo. Antes de tudo, a avaliação precisa ser 

pensada como um instrumento intrínseco aos processos diários da aprendizagem com o 

intento de garantir a qualidade do ensino ofertado. 

Na escola pesquisada a avaliação externa é materializada por meio do IDEB e da 

Prova Brasil. Esta última é aplicada com os alunos do 5º ano, cujo foco são as competências e 

habilidades pré-definidos na Matriz do SAEB, com ênfase em leitura, e em resolução de 

problemas, nas disciplinas de português e matemática, respectivamente. 

A fim de sabermos o que pensa a escola sobre a mencionada prova, indagamos se a 

mesma causa tensão nos sujeitos envolvidos, sobretudo nos alunos. Obtivemos da gestora a 

seguinte afirmação: “[...] A única dificuldade dos alunos é a questão de marcar as respostas, 

porque nós temos na escola três provas internas, e o aluno já está acostumado, não chega a 

causar tensão” (G.E). Em seguida, gestora e coordenadora, simultaneamente, disseram que:  
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As professoras se preocupam em discutir nas AC o que deu errado com o resultado 

da PB, porque determinada turma não foi bem e aquela outra turma obteve resultado 

favorável, numa mesma escola. E, ao analisarem, eles concluem que os alunos são 

oriundos de uma escola onde não apresentava um bom trabalho pedagógico, ou 

então são filhos dos pais, que não acompanham o rendimento escolar (G.E). 

Na AC são discutidos os itens em que a escola vai ter que melhorar o trabalho, em 

razão daqueles conteúdos estarem com baixo índice de acerto (C.P). 

 

De acordo com as colocações explicitadas vê-se que a equipe gestora utiliza a Prova 

Brasil como ferramenta avaliativa, vez que, discutem com os professores o resultado dessa 

avaliação, ou seja, com os resultados da prova é possível fazer uma autoavaliação, em que os 

envolvidos possam pensar sobre a efetividade desse instrumento avaliativo no processo 

ensino aprendizagem dos alunos. Embora a equipe gestora discuta os resultados dessa 

avaliação, há uma apreensão quanto ao baixo índice de acerto dos alunos nas provas, que 

resulta na preocupação em causar boa impressão no resultado da prova. O que nos faz inferir 

de que existe uma inquietação por parte da gestão em alcançar as notas demandadas pelo 

governo federal. Além do mais, é necessário que a escola fique atenta à restrição de conteúdo 

(descritores de Língua Portuguesa e Matemática da PB) necessária apenas para o alcance de 

metas. Por essa razão, concordamos com Hypólito (2010) quando diz que as escolas foram 

submetidas a modelos gerenciais, pautadas nos paradigmas de gestão privada, em que o gestor 

escolar se vê obrigado a pautar seu trabalho na eficiência e nos resultados. 

Ainda sobre a questão direcionada a equipe gestora, as professoras manifestaram as 

seguintes opiniões: 

Quando o aluno fica sabendo que vai fazer a Prova Brasil, muitos deles ficam 

receosos. Percebo que eles não tem a mesma desenvoltura que apresenta com as 

atividades realizadas em sala de aula. Tem crianças que entregam as provas quase 

em branco e, às vezes, é uma questão que tem condições de resolver. Penso, que a 

tensão atrapalha(P1). 

O professor só tem acesso as questões da Prova Brasil após o processo consolidado. 

Acredito que o professor também devia ser preparado para as etapas de 

aplicação(P2). 

Ao receber os resultados da Prova Brasil é possível ver as dificuldades dos alunos e 

a partir daí rever o que é trabalhado em sala de aula. Mas, acho que os alunos 

deveriam ser preparados, para que quando fossem fazer a prova tivessem um êxito 

maior(P3). 

 

Os discursos das professoras corroboram com os da equipe gestora quanto a 

preocupação com os resultados da prova. Entretanto, elas trouxeram novas questões, como: 

desempenho dos alunos nas provas, formação dos professores para avaliação externa, tensão e 

preparação dos alunos na Prova Brasil. Dentre os comentários acima, destacamos a fala de P3 

quando menciona a possibilidade dos alunos serem preparados para a Prova Brasil. 

Entendemos que esta é uma proposta temerosa, que pode resultar em “treinamento” para 
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resolução da Prova Brasil, o que por sua vez, culmina em conteúdos tratados de forma 

fragmentada em detrimento de um trabalho pedagógico em que sejam contempladas as 

competências e habilidades voltadas para a função social da língua, conforme previsto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). E, assim, teríamos alunos participando de um 

processo de prova externa, com naturalidade. 

Em meio a indagações complexas trazidas pelas professoras, a escola Lions Club 

Itabuna Centro tem o desafio constante da melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. 

Há, portanto, a necessidade de colocar o ensino numa mesma equação: quantidade e 

qualidade. Para isto é necessário que equipe gestora e as professoras ocupem-se dos processos 

que permitam uma análise das avaliações (externa e interna), bem como da prática pedagógica 

a fim de intervirem na aprendizagem dos alunos, de forma adequada.  

Na intenção de analisar a política de acompanhamento direcionada as escolas e, em 

particular a escola investigada, entrevistamos a técnica da SEC a fim de saber qual 

direcionamento é feito às escolas da rede, quanto às avaliação externas (Prova Brasil e IDEB), 

obtivemos como resposta a seguinte informação: 

“O acompanhamento é feito por núcleos por meio de reuniões, nas quais versamos 

sobre avaliação externa e interna. Esta última refere-se a uma avaliação diagnóstica 

realizada com as turmas para saber o nível de aprendizagem em que se encontram os 

alunos do 3º, 4º e 5º ano dos anos iniciais e do 6º ao 9º ano dos anos finais do ensino 

fundamental. Quanto à avaliação externa, buscamos analisar com a equipe gestora os 

resultados das escolas junto a Prova Brasil. Enfim, a SEC tem o intuito de ajudar as 

escolas a atingirem as metas do IDEB previstas pelo MEC” (T.SEC) 

Pelo exposto, percebe-se que a SEC tenta aliar a avaliação interna com a externa. Por 

outro lado, fica registrado a preocupação em fazer com que as escolas obtenham resultados 

favoráveis junto ao IDEB a fim de atender aos ditames da política de avaliação externa 

imposta pelo governo federal. Por isso, salientamos a importância de que a avaliação do IDEB 

seja realizada de forma criteriosa, com um olhar “apurado” sobre o processo de ensino 

aprendizagem, cujo propósito consiste na efetiva aprendizagem dos alunos. 

Entretanto, as preocupações com o desempenho dos alunos e com os resultados, 

obtidas por meio de instrumentos de avaliação externa culminam em responsabilização para a 

gestão escolar, uma espécie de prestação de contas das provas padronizadas como forma de 

prestar conta a sociedade sobre o ensino ofertado, proclamado pelo IDEB.  

Como se vê, o universo capitalista com sua aparência neoliberal, prioriza os resultados 

em detrimento da construção do conhecimento lastreada pela qualidade e não pela quantidade, 

como é realizado pelo IDEB. 
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Ademais, quando perguntamos à entrevistada acerca do acompanhamento feito às 

escolas, por meio de nucleação, a mesma informou que as escolas são agrupadas em dez 

núcleos, os quais tem como critério de agrupamento a localização geográfica (escolas 

localizadas em áreas próximas das outras). Para a técnica essa nucleação facilita o 

monitoramento feito às unidades escolares, o que por sua vez, possibilita o acompanhamento 

do processo de avaliação, tanto externa, quanto interna. 

Por fim, entendemos que avaliação externa é necessária na medida em que possibilita 

que a escola reflita suas fragilidades. Porém, questionamos a utilização estatística que se faz 

dessas avaliações como estratégia de coerção do Estado com o intuito de alcançar fins de 

qualidade e produtividade na educação brasileira, sob o ensejo de regular a qualidade da 

educação, por meio de metas e diretrizes advindas do Ministério da Educação. 

4.4 IDEB: interferência na dinâmica escolar  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica emerge como um artifício de 

avaliação das políticas educacionais, com o intuito de identificar as deficiências existentes nas 

redes de ensino e, consequentemente nas escolas por meio do estabelecimento de metas para 

todas as escolas brasileiras. A identificação desta categoria foi evidenciada nos seguintes 

discursos: 

O resultado do IDEB é acompanhado pela coordenação pedagógica e depois 

socializado com os professores, pais e alunos(CP). 

Quando o MEC divulga o IDEB, a escola realiza reunião com os pais para mostrar o 

resultado da escola. Porém, ainda não presenciei nenhuma reunião realizada pela 

coordenadora ou a gestora com os pais(P1). 

Quando sai o resultado do IDEB, ficamos com angustia de ter atingido o resultado 

que não é possível, o professor que está na sala de aula é que sabe a necessidade de 

aprender desse aluno.  Um aluno que tem múltiplas necessidades, aquele resultado 

não exprime as angústias, a realidade onde o aluno está inserido. É um resultado 

frio(P2). 

O IDEB contribui na qualidade da educação e o resultado Interfere no trabalho 

docente, sim. Pelo menos aqui na escola, percebo que os profissionais são 

preocupados com o aprendizado do aluno. Quando chega um resultado do IDEB, 

eles repassam, há uma preocupação em melhorar a qualidade do ensino. Agora, 

quanto aos pais, não percebo, nenhuma preocupação com esse resultado. Apesar de a 

equipe gestora socializar os resultados na reunião de pais. Acho que eles não 

entendem muito bem. Talvez seja necessário a gestão explicar como funciona o 

índice. Geralmente só o pai do aluno oriundo da escola particular é que pergunta 

sobre o resultado do IDEB, mas é um ou outro(P3). 

 

Os depoimentos das professoras revelam que a política externa avaliativa, expressa 

pelo IDEB está presente nas ações da escola por meio das reuniões realizadas com os pais e 

nos encontros pedagógicos, quando os docentes discutem os resultados. Entretanto, uma 

professora expressou a sua angustia ao afirmar que nem sempre os resultados alcançados pela 

escola refletem a realidade do aluno. Na escola tem alunos matriculados no 5º ano que leem, 
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mas não interpretam o que ler, outros que se encontram no estágio de escrita silábico, que é 

incompatível para o ano que aluno está matriculado e isto, inviabiliza um resultado favorável 

na efetivação das provas padronizadas, que demandam leitura e interpretação. O que vale 

dizer que a aprendizagem do aluno está além de um índice, que em tese, é aferidor da 

qualidade. 

Enquanto P3 afirma que a despeito da reunião realizada para socializar o índice com 

os pais, estes não dão a devida importância, talvez a escola precise redimensionar o formato 

da reunião com os pais a fim de que estes possam compreender melhor o que seja o IDEB. A 

docente ainda destaca a ausência de diálogo entre a escola e os pais dos alunos, e ressalta que 

eles poderiam contribuir com o ensino dos seus filhos com acompanhamento às atividades e a 

vida escolar incentivando-os a participarem das ações da escola. Com vistas a entender o que 

pensa a gestora sobre o IDEB, indagamos o que a mesma pensava sobre o índice e obtivemos 

a seguinte resposta: 

 

O IDEB é um mecanismo de percepção de como está a educação, principalmente na 

sua cidade, na sua escola, mas também no Brasil. A gente percebe que o Governo 

Federal tenta ajudar a escola a alcançar um bom resultado e para isto ele envia 

projetos que pode ajudar a escola a elevar o seu índice. O resultado do IDEB é 

comunicado aos pais nas reuniões e também colocamos esse resultado no mural da 

escola, localizado no corredor, onde todos que frequentam a escola visualizam. 

(G.E). 

 

Nesta declaração fica evidente que a avaliação externa, notadamente o IDEB à luz dos 

resultados aferidos, interfere nas ações administrativas e pedagógicas da escola. Entretanto, a 

gestora atrela o índice à intenção do Governo Federal em melhorar a educação brasileira e cita 

os programas, como: PDDE e PDE interativo, oriundos do governo como coadjuvantes na 

superação da dificuldade de aprendizagem do aluno, e, consequentemente na elevação do 

índice.  

Desse modo, a gestão da escola identifica políticas educacionais nacionais na sua 

escola, o que podemos inferir como o diálogo entre a totalidade (política do governo federal) 

e as particularidades (programas materializados na escola). Os programas citados estão 

inscritos no pacote de políticas do Plano de Desenvolvimento da Educação e constitui em uma 

das táticas de redefinição do papel do estado, cujo propósito é a descentralização de recursos. 

De acordo com a gestora esses programa contém formulários, prestação de conta dos recursos 

alocados, que deixam o gestor sobrecarregado com as dimensões administrativas e 

financeiras, restando pouco tempo para se dedicar a dimensão pedagógica. 
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Na análise documental do PPP da escola, encontramos a informação que um dos 

pontos a serem fortalecidos é o desenvolvimento de um projeto de intervenção para garantir o 

ensino-aprendizagem dos educandos, visto que um dos maiores obstáculos para a qualidade 

do ensino, de acordo com as entrevistadas, são os alunos que chegam ao 5º ano do ensino 

fundamental sem estarem alfabetizados. Essa intenção expressa no PPP está ancorada na fala 

da gestora quando afirma que foi realizado um projeto de intervenção para leitura com a 

intenção de atender alunos com dificuldades na leitura e escrita com vistas a melhorar o 

IDEB. Sobre a interferência do IDEB no trabalho da gestão, a entrevistada diz que, 

 
[...] Após uma edição do IDEB em que o resultado ficou abaixo do previsto pelo 

MEC, nós fizemos um projeto de intervenção com leitura. Uma vez por semana era 

feito um trabalho com os alunos, com dificuldades. E, por ter dado certo, ele se 

expandiu para a toda a escola. Esse projeto influencia até hoje nas ações da 

escola(G.E). 

 

O depoimento da gestora mostra que a avaliação externa contribui na dimensão 

pedagógica tendo em vista que foi realizado um projeto de leitura a partir do resultado 

desfavorável de uma edição da Prova Brasil do ano de 2013 em que a nota do IDEB sofreu 

decréscimo em relação à edição de 2011. Por outro lado, fica evidente a preocupação apenas 

com as disciplinas de português e matemática, áreas do conhecimento solicitadas na Prova 

Brasil. Para além da preocupação com a aprendizagem dos alunos, o projeto de leitura 

mencionado foi uma maneira de potencializar o processo de aprendizagem em consonância 

com o solicitado nos descritores da Prova Brasil, um vez que, o resultados dos alunos na 

citada prova foi o elemento “detonador” para o desenvolvimento do projeto. A gestora 

prossegue afirmando que: 

O decréscimo do índice na edição de 2013 do IDEB faz com que a gente reflita, 

querendo ou não, embora o trabalho do gestor esteja atrelado a parte administrativa, 

mas ele também participa da parte pedagógica, ele está junto nas reuniões de AC, da 

comunidade escolar, com a coordenação, preparando projetos, PPP, regimento 

interno. Então, ele faz com que a gente reflita. Quando o IDEB, não está bem, a 

gente sabe que em algum momento houve falha da gestão (G.E). 
 

Este relato sinaliza indícios da responsabilização que recai sobre a gestão quanto ao 

controle dos resultados escolares advindos da sociedade e do Estado. Porém, para além da 

prestação de contas exigida pelo Estado, é preciso que a escola faça uso dos resultados da 

avaliação externa de modo coerente, ou seja, é imperativo “colocar os dados obtidos no 

alicerce da construção de novas oportunidades de ensinar todos os alunos” (MACHADO, 

2012, p.15). No entanto, observamos que diante de uma política pública do Governo Federal, 

neste caso o IDEB, a gestora afirma que se algo não foi bem com esse índice na escola é 

porque a gestão “falhou”. Não há por parte desta, uma percepção do caráter regulador dessa 
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política, o que nos faz acreditar que a ausência de percepção pode ser um sinal de que a 

política neoliberal encontra-se materializada no seio da escola, uma vez que, os sujeitos 

entrevistados têm agregado em seu universo de palavras termos adequados ao jargão do 

neoliberalismo. O que nos faz acreditar que a política adotada pelo Estado Capitalista 

determina um “conjunto de práticas e objetivações” que procura assegurar que tudo 

permaneça como está (COUTINHO, 1989).  A política educacional implementada a partir da 

década de 1990, materializada nas escolas, reflete essa situação.  

Por outro lado, percebemos uma centelha de entendimento da política reguladora 

oriunda do governo federal quando a gestora tece críticas sobre a ausência de provas 

diferenciadas para alunos especiais e demonstra sua preocupação na seguinte afirmativa: 

 

[...] Tem dez salas de aula, sendo cinco do 5º ano. Em cada sala nós temos dois 

alunos “especiais” e eles também participam da PB. Quando chega a prova, ele não 

tem uma PB diferenciada nem um monitor que o auxilie. E isto pode comprometer o 

resultado do IDEB obtido (G.E). 

Ao tempo que a gestora demonstra preocupação com ausência de uma prova 

direcionada para essas crianças, a sua fala evidencia receio com o resultado do IDEB da 

escola, vez que, o rendimento escolar dos alunos com desenvolvimento especial constitui uma 

ameaça ao desempenho almejado pelas escolas. 

Entretanto, a gestão se vê pressionada à mobilizar o coletivo da escola em torno de 

ações que gerem resultados favoráveis nas avaliações de larga escala a fim de serem 

reconhecidas socialmente através de bônus e de divulgação de resultados, que culmina em 

gestão de caráter gerencialista, em que a “lógica gerencial lança mão de um arcabouço de 

avaliações de políticas públicas focadas exclusivamente nos resultados, prestando-se como 

parâmetros do financiamento em educação” (ZANARDINI, 2008, p. 30b). Essa lógica 

encontra eco no depoimento da gestora ao afirmar que  

Já tivemos anos de ficar acima da média nacional e outro que estivemos abaixo, e 

isso nos faz refletir, onde está o erro? O profissional que mudou? Alunos que nãos 

se interessam? Os pais que não acompanham? A coordenação que não deu apoio 

necessário? Ou à direção que não estava presente no momento certo? (G.E). 

 

Mais uma vez, chamamos atenção de que questionamentos diante dos resultados 

desfavoráveis do IDEB estão voltados apenas para o interior da escola, não há indagações 

para as políticas que engendraram esse índice, o que nos faz inferir que a “sociedade 

capitalista resguarda com vigor não apenas seu sistema de educação contínua, mas 

simultaneamente também de doutrinação permanente” (MÉSZAROS,2008, p.82), na qual os 
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sujeitos se veem imersos nos veios do sistema educacional subserviente a lógica do capital. 

Por outro lado, para além da centralidade atribuída aos resultados, entendemos que 

 

É possível avançar para além das aparências, buscando a interconexão dos fatos da 

realidade imediata. Esse processo é realizado por meio da abstração, que permite, 

por meio da síntese das conexões aparentes, avançar para a descoberta dos 

mecanismos de funcionamento da sociedade (MORAES, 2012) 

 

À vista da reflexão de Moraes é possível afirmar que é no seio da própria prática que o 

sujeito torna-se capaz de superar a visão superficial do fenômeno por meio do processo de 

abstração em que incluem os fatos, ordenando conceitos, revelando contradições, que resulte 

em um conhecimento coerente sobre a realidade pesquisada a fim de transformá-la. 

Por isto, é preciso que sejam analisados pela escola todos os fatores que perfazem os 

resultados a fim de não perder de vista a totalidade que integra esse índice, considerando as 

variáveis que definem os resultados. Assim, à luz do materialismo histórico, a compreensão 

da realidade numa dimensão de totalidade culmina em consciência da situação onde atuam. 

Com o intuito de entender o que pensa o órgão central sobre o IDEB, questionamos a 

T.SEC a mesma informou que a SEC tem uma ação de estar mais próxima das escolas que 

apresentaram baixo rendimento no IDEB, com intuito de perceber as “fragilidades” dessas 

escolas que apresentaram pífios números. Segundo a entrevistada,  

 

Na versão de 2013 do IDEB, tivemos um resultado abaixo do proposto pelo MEC, 

em dez unidades escolares. E, por meio da ação de acompanhamento, buscamos 

saber o que evidenciou esse resultado tão baixo. Além dessa ação, procuramos estar 

mais próximo da escola, acompanhar o trabalho do professor coordenador e realizar 

uma formação mais especifica a fim de ajudar essas escolas com baixo 

índice(T.SEC). 

 

Considerando o contexto de acompanhamento as escolas com baixo desempenho no 

IDEB, questionamos se havia o mesmo tratamento para as escolas com índice alto e a técnica 

deixou claro que não dispunha de recursos humanos para realizar o mesmo trabalho que fazia 

com as escolas que apresentavam baixo desempenho junto ao índice. Todavia, o resultado das 

escola com IDEB alto é  

[...] Evidenciado em algumas reuniões. Nós pedimos até que os professores dessas 

unidades escolares socializem com seus pares para dizer que ações foram realizadas 

para que eles alcançassem um IDEB elevado. É um diálogo onde a escola que tem 

um índice baixo vai ter que se superar ouvindo e aprendendo com a escola que 

obteve índice alto (T.SEC). 

 

Por esta resposta, percebemos que o diálogo entre as escolas mencionadas configura 

como uma “receita” a ser pensada pelas escolas com alto IDEB para aquelas de baixo 
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desempenho no índice. Entendemos que é preciso considerar as peculiaridades de cada escola. 

Concordamos com Soares e Xavier (2013) quando advertem que ao estimular uma 

categorização entre as unidades escolares, termina por tornar o IDEB punitivo ao invés de 

pensar o índice como auxiliar no processo ensino aprendizagem. Acreditamos que seria ideal 

realizar reunião com as escolas que apresentaram resultados pífios, com vistas a refletir com 

essas unidades escolares os condicionantes que levaram a escola a não alcançar um resultado 

favorável, a fim de compreenderem que esse índice não pode ser analisado de forma isolada, 

há outros fatores que interferem no resultado expresso pelo mesmo. 

Então, perguntamos se a divulgação do IDEB entre as escolas não geraria disputa entre 

elas. A T.SEC acrescentou que a socialização do índice seria  

 

Até viável, porque estamos em ano atípico, onde várias paralisações interferiram no 

processo na efetivação de nossas ações quem sabe não seria um elemento detonador 

para que escolas quisessem correr atrás desse prejuízo, porque com essas 

paralisações o prejuízo é enorme e assim com essas escolas em evidência quem sabe 

aquelas que estão a desejar, possam se motivar. (TEC). 

 

Mediante o depoimento acima, questionamos se a SEC já havia mapeado as 

características das escolas com baixo e alto índice e de acordo com a T.SEC a secretaria já 

havia feito esse mapeamento e que hoje eles sabem exatamente o perfil dos gestores com 

baixo e alto IDEB. Assim descrito por ela: 

 

As escolas com IDEB acima da média, tem como característica gestor participativo, 

imbricado em todas as ações da escolas, esse é um fator decisivo e o quadro de 

docentes com 40h naquele mesmo espaço, eles se sentem pertencentes naquela 

unidade escolar. E, nessas escolas com IDEB baixo, existe a fragilidade do gestor 

que se envolve muito com aspectos administrativos em detrimento do aspecto 

pedagógico e professores só com 20h (T.SEC). 

 

Face o exposto, na resposta acima são trazidas algumas evidências que definem o 

resultado das escolas junto ao índice, a saber: perfil do gestor e carga horária do professor. 

Todavia, chamamos atenção mais uma vez para a responsabilização direcionada ao gestor. 

O depoimento da técnica associa-se com o que é dito por Afonso (2000), de que o 

IDEB está estruturado em um viés mercadológico, a proporção que é colocado como 

parâmetro de qualidade no âmbito educacional, ao escolher escolas e sistemas de ensino, 

promovendo inclusive a competição entre as escolas. Isso culmina em uma 

estandardização, pelos órgãos oficiais.  
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Ademais, entendemos que expressar a qualidade do ensino por meio de um índice é 

uma maneira do governo federal escamotear a realidade da má qualidade da educação pública 

brasileira sem atentar para etiologia e suas causas. 

Então, examinando essa realidade da escola é possível identificar nos discursos dos 

sujeitos que há uma supervalorização da avaliação externa em detrimento de outros aspectos 

relevantes, a exemplo, da materialização do PPP da escola, ações de incentivo ao 

estreitamento do vínculo entre família e escola e projetos autorais etc., além disso, vê-se uma 

educação com cunho mercadológico, pautada numa política avaliativa excludente em 

detrimento de uma formação emancipatória, com vistas à transformação social. Nesse ponto, é 

essencial o alerta de Paro (1998.p.5) quando afirma que: “[...] É necessário desmistificar o 

enorme equívoco que consiste em pretender aplicar, na escola, métodos e técnicas da empresa 

capitalista como se eles fossem neutros em si”. 

Entendemos que a avaliação contraditoriamente, torna-se limitada no instante em as 

provas são padronizadas e restringe-se a um índice que pouco revela da aprendizagem dos 

alunos. Assim, concordamos com Freitas (2004) quando alerta que o discurso da melhoria da 

qualidade da escola é integrante da ideologia meritocrática liberal e se a avaliação estiver a 

serviço dessa ideologia, fica restrita a medição do mérito e com isto, a desigualdade social é 

escamoteada, fica relegada ao desempenho individual, sujeita a indicadores “neutros” e frios, 

a exemplo do Índice de Desenvolvimento da educação Básica, quando é pensado na 

perspectiva dos resultados e eficiência. 

4.5 Organização do trabalho pedagógico à luz da Avaliação Externa 

Ao abordar a categoria organização do trabalho pedagógico na escola, faz-se 

necessário compreender os processos que lastreiam a função da escola, que em tese é 

propiciar à formação humana pelo acesso aos bens históricos e culturais socialmente 

escolhidos e veiculados na escola. Entretanto, numa sociedade lastreada pelo modo de 

produção capitalista, temos uma escola pautada nesse paradigma, no qual a força de trabalho 

humana está subordinada aos interesses do capital. 

Assim entender as implicações da política de avaliação externa na organização 

pedagógica da escola pesquisada é compreendê-la nos meandros da lógica capitalista. 

Segundo Kuenzer (1998) em uma sociedade dividida em classes, cujas relações sociais são de 

exploração, o trabalho pedagógico, tende a realizar função exigida pelo capital. Nesta direção 

há uma contradição entre a finalidade da educação como perspectiva humana para o indivíduo 

e uma necessidade do capital em preparar o homem para atender os ditames do mercado. A 
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despeito de o nosso objeto inserir-se na lógica capitalista, o trabalho da organização 

pedagógica é realizado por sujeitos concretos, situados histórica e socialmente. Nesta 

perspectiva, a educação constituir-se numa atitude de práxis pedagógica. Assim, 

 

[...] Falar da educação como práxis é afirmar que ela não pode ser reduzida a uma 

técnica, aqui entendida como mera aplicação de conhecimentos pré-elaborados, 

como se estivéssemos a demonstrar um teorema (CORDOVA, 1994, apud 

FERREIRA, 2013 p. 138). 

 

Sob esse enfoque, o trabalho pedagógico é balizado em sua totalidade, ou seja, ele não 

se restringe a atividades fragmentadas e técnicas, ele é compreendido a partir da análise das 

relações em que “as reflexões sobre a prática docente aparecem como campo de formação [...] 

confrontado com a realidade e os problemas cotidianos” CAMPOS (2006 p 46), o que implica 

em superar o senso comum a fim de alcançar a consciência filosófica e chegar à realidade 

concreta, desse modo, o professor exerce sua práxis, a qual é definida como  

 

A atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si 

mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa de 

reflexão, do autoquestionamento, da teoria; é a teoria que remete à ação, que 

enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática 

(KONDER, 1992, p. 115). 

 

Assim, a partir do contexto do trabalho dos sujeitos pesquisados tentamos 

compreender o que pensam sobre o fenômeno investigado e o que efetivamente põem em 

prática. Ao serem questionados sobre a relação entre a avaliação externa e a organização 

pedagógica da escola, obtivemos os seguintes comentários 

 

Quando vamos fazer o planejamento, utilizamos os descritores da Prova Brasil para 

escolher o rol de conteúdo, a coordenação passa as orientações no momento da AC, 

porque ao mesmo tempo que você está selecionando conteúdo você está preparando 

seu aluno para Prova Brasil. A gente tenta não sair muito do currículo da escola, mas 

também contemplar o que se pede na PB. Em uma sala com diferentes estágios de 

escrita, não dar para o professor pensar um planejamento unificado. Não adianta 

trabalhar o que é solicitado nos descritores, sendo que meu aluno tem outras 

dificuldades (P 2). 

Durante as ACs, além de discussões sobre o nível de aprendizagem dos alunos 

matriculados no 5º ano, a coordenação fala sobre os descritores que compõem a 

Prova Brasil e a importância de estarmos atentos ao solicitado por esses descritores 

para trabalharmos com os alunos. Porém, acho que a gente precisa discutir sobre as 

dificuldades dos nossos alunos em responder essa prova. Eu, particularmente acho 

que é uma prova que não leva em conta as diferenças regionais e é feita para todas as 

escolas do país(P3). 

 

Na fala de P1 está presente o dilema entre fazer seu planejamento para atender o 

conteúdo proposto para o 5º ano e, ao mesmo tempo, contemplar o exigido pelos descritores 
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de português e matemática da Prova Brasil. No seu depoimento, a professora revela a 

preocupação com a efetiva aprendizagem do aluno e nem sempre, essa prova reflete a 

realidade do que o aluno aprendeu ou precisa aprender. Como se vê, fica expresso o conflito 

entre o real percebido e o imposto pelas políticas avaliativas reguladoras, uma vez que, a 

leitura dos resultados expressos na Prova Brasil não traduz um cenário pedagógico visível, 

considerando que, na sua maioria, esses resultados são traduzidos numericamente. Isso 

explica o fato da escola preparar-se para a prova, sem que apresente efetiva melhoria do 

ensino ofertado. 

A fala da entrevistada corrobora com a afirmação de Machado (2013) de que há por 

parte da escola a possibilidade de realizações de “arranjos”, considerando que o “dito e o 

feito” pela professora remetem a essa situação, ou seja, ora a professora tenta adequar seu 

planejamento aos descritores da PB, ora entende que esses não refletem a realidade de 

aprendizagem dos alunos. 

Enquanto P3 alerta que é preciso refletir a performance da Prova Brasil, vez que esta 

não contempla as diversidades regionais, é uma prova padrão, ou seja, formatada para todo o 

país. 

Ainda sobre a mesma questão, a coordenadora expressou a seguinte opinião: 

 

As professoras precisam ficar atentas aos descritores da Prova Brasil porque esta 

prova compõe a nota obtida no IDEB, por esta razão procuro inserir no 

planejamento o estudo sobre os descritores de Língua Portuguesa e Matemática da 

referida prova, pois o resultado da avaliação externa da escola recai sobre a equipe 

gestora, mas principalmente no trabalho do professor (C.P). 

 

O trecho acima permite dizer que a coordenadora percebe no desempenho dos alunos 

nas avaliações externas como meio de verificação do trabalho do professor. Assim inferimos 

que a relação estabelecida entre a avaliação externa e a organização do trabalho pedagógico 

da escola ocorre como estratégia para melhorar os resultados dos alunos nas avaliações. Neste 

contexto fica evidente a avaliação como uma ferramenta de aferição de resultados, que 

comporta a responsabilização do professor. 

Desse modo, a avaliação externa interfere na autonomia da escola, quando exige 

resultados por meio de prova padronizada, muitas vezes incompatível com nível de 

aprendizagem dos alunos. Então, “o controle decisivo desloca‐ se do processo para os 

resultados. É pela avaliação de resultados que se buscará garantir a eficiência e 

produtividade”. Saviani (2007, p.437), isto nos faz inferir que os índices estipulados pelo 

MEC não consideram a realidade existente no processo aprendizagem da escola. 
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  A fim de entender o que pensa a secretaria sobre as orientações do trabalho 

pedagógico quanto à avaliação externa, a T.SEC respondeu que: 

 

A SEC acompanha as unidades escolares na aplicação de uma avaliação diagnóstica, 

denominada de avaliação interna, aplicada em dois momentos: início do ano letivo, 

denominada de “entrada” e ao final do ano, denominada de “saída”, em períodos 

distintos e permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem dos alunos, em 

termos de habilidades de leitura, ao longo do processo de aprendizagem (T.SEC). 

 

 Indagamos sobre a finalidade da avaliação interna proposta pela secretaria, e 

obtivemos a seguinte resposta: 

 

Essa avaliação é realizada com os aluno do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 

(anos iniciais) e a aplicação ocorre em dois períodos do ano letivo a fim de conhecer 

o que foi agregado na aprendizagem dos alunos, em termos de habilidades de leitura, 

ao longo do processo de aprendizagem. Para a T.SEC, esse acompanhamento pode 

interferir positivamente na Prova Brasil, uma vez que, a partir da avaliação 

diagnóstica das turmas, a SEC promove formação com a equipe gestora com o 

intuito de orientar quanto aos procedimentos didáticos pedagógicos a serem 

adotados com as turmas que sinalizarem um diagnóstico aquém do ano em que esses 

alunos estão matriculados(T.SEC). 

 

 Perguntamos se independente do resultado do índice e da avaliação da PB, ou seja, da 

avaliação externa, se a SEC dispõe de uma política de acompanhamento ao trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas. A Técnica informou que acompanha o mencionado 

trabalho em todas as escolas por meio de encontros com os professores coordenadores
22

 com 

orientações e informações a partir da realidade de cada unidade escolar. O número de 

professores coordenadores por escola depende da tipologia da escola. Essa informação nos faz 

inferir que o professor coordenador acompanha os resultados da avaliação externa da sua 

unidade escolar, tendo em vista que AE é uma realidade nas escolas, seja na forma de Prova 

Brasil (5º e 9º ano), Provinha Brasil (2º ano). Entendemos que o coordenador pedagógico é 

“mediador e assessor no planejamento, acompanhamento e orientação acerca dos processos de 

aprendizagem internos e, por consequência, dos processos internos e externos da avaliação 

educacional”. (ESQUINASI, 2010, P.134). Também concordamos com o autor, acreditamos 

na capacidade indutora do coordenador no sentido de acompanhar e refletir a avaliação 

externa no âmbito da unidade escolar. O que vale dizer, que quando se faz uso pedagógico 

dos resultados do IDEB, suscita o real significado da avaliação, que é não reduzir o índice um 

                                                           
22

 A denominação professor coordenador é atribuída aos professores que atuam como “suporte” pedagógico, uma 

vez que, no Plano de Carreira dos professores do Município de Itabuna não há a função de coordenador 

pedagógico. (Pesquisadora) 
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mero número frio, é preciso que cada unidade escolar reflita a potencialidade analítica do 

resultados desse índice.  

Esperamos que as informações advindas dessa avaliação possam ser utilizadas em 

intervenções pedagógicas para recuperar em tempo as dificuldades de ordem cognitiva dos 

alunos, reavaliar os programas de ensino e evitar a evasão escolar ou a permanência na escola, 

sem a efetiva aprendizagem.  

Questionamos qual a responsabilidade da SEC quanto a logística da Prova Brasil e 

fomos informadas que a organização e aplicação da referida prova fica a cargo do Núcleo 

Regional de Educação (NRE) 5 de Itabuna. O fato da SEC não está envolvida com a logística 

da referida prova nos fez questionar a participação da secretaria quanto às orientações 

reservadas as escolas, obtivemos a seguinte resposta:  

 

Algumas escolas, trazem informações de que estão trabalhando com os alunos na 

perspectiva da PB, já que trabalhamos com Ciclo, de Formação Humana, as 

avaliações escritas não tem “lugar comum”, os professores não tem um norte de 

como fazer essa avaliação. Então, aqueles que trabalham à luz da PB achamos 

positivo trabalhar com os descritores da PB (T.SEC). 

 

Fica expresso na fala da técnica que o fato da rede trabalhar na perspectiva do Ciclo de 

Formação Humana, que não há uma prática de prova escrita. Contudo, acha válidas as escolas 

que trabalham à luz da metodologia da PB. Percebemos que não há uma preocupação ou uma 

defesa do órgão central no sentido de preservar o trabalho na formatação do Ciclo. 

Diante do anunciado pelos entrevistados, podemos deduzir que para além das tensões 

e do grau de importância conferido a avaliação externa ela não constitui e não deve ser vista 

como via única para elevar o nível da qualidade da educação ofertada. É importante salientar 

que esta deve servir de aliada na organização pedagógica, sem descaracterização do conteúdo 

proposto na escola e na prática docente, Viana (2005) expõe que a avaliação não deve se 

restringir a um ritual burocrático no âmbito educacional, mas compor o processo de mudança 

do ensino/aprendizagem. 

Ademais, constatamos que os sujeitos pesquisados, a despeito de verem a avaliação 

externa importante para organização do trabalho pedagógico, sentem-se feridos quanto à sua 

autonomia, considerando que a Prova Brasil e outros instrumentos avaliativos, pensados por 

sujeitos fora da escola, terminam por “impor” decisões pedagógicas a serem adotadas na 

escola. 

Percebemos que há um hiato entre o trabalho realizado pela gestão escolar e a 

organização pedagógica. A própria gestora em um de seus depoimentos registra que a gestão 
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deve se ocupar do administrativo, mas que ela termina ajudando no pedagógico. Constatamos 

que a organização pedagógica da escola não dialoga com a avaliação externa, como 

coadjuvante no processo ensino aprendizagem, mas sim como uma política reguladora, que 

precisa atender as metas expressas pelo governo federal. Percebe-se preocupação por parte 

dos sujeitos entrevistados em relação ao sentido esvaziado da avaliação externa, mas não 

captamos nas falas expressas uma ação que denotasse ultrapassar o sentido da avaliação como 

um fim em si mesma.  

Sendo assim, a avaliação externa tem sido usada pelo Estado como mais um 

instrumento para regular o trabalho no âmbito da gestão escolar e da organização pedagógica 

da escola, com vistas a monitorar os resultados advindos das provas padronizadas, neste caso, 

a Prova Brasil. Desse modo, a imposição de metas a serem alcançadas pelo IDEB é “lugar 

comum” na escola. 

Com efeito, o que se vê é a ênfase nos resultados, homogeneização do processo 

pedagógico, escolha das atividades, preparação de material didático. E, assim o professor 

condiciona a sua prática pedagógica às avaliações externas. Com vistas a superar essa 

realidade, entendemos ser necessária uma formação continuada na perspectiva formativa, em 

que ocorra o diálogo entre as avaliações externas e internas (realizadas pela escola). 

Chamamos a atenção para um aspecto crucial que é o equívoco de que os descritores 

dessas avaliações externas terminem se confundindo com o conteúdo adotado ou praticado na 

escola, o que pode resultar em um objeto de pesquisa para ser aprofundado posteriormente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, elegemos como tema a avaliação externa, também intitulada de 

avaliação em larga escala. Esta pesquisa objetivou analisar a interferência do IDEB na gestão 

escolar e na organização do trabalho pedagógico na escola. Nela, assumimos o entendimento 

de que a política de avaliação externa, resulta da reforma do Estado, com orientações de 

organismos internacionais (PNUD, BM, BIRD, OCDE) oriunda dos movimentos do 

capitalismo. Assim, defendemos o caráter histórico, dialético e contraditório do objeto 

pesquisado, como fenômeno integrante da totalidade. 

Ademais, buscamos abordar a avaliação externa associada as políticas educacionais 

originadas na década de 1990 a fim de demonstrar que a ordenação neoliberal do modo de 

produção capitalista, reverbera no sistema educacional, em particular, nas unidades escolares. 

Nesse contexto, a escola está ligada aos interesses da classe hegemônica, e, como tal, 

modifica-se a partir das necessidades do mercado. Desse modo, desenvolvemos este trabalho 

para entender como avaliação externa se materializou e é proposta em uma escola municipal 

da rede de ensino Itabuna-BA.   

Com efeito, o Estado adota a função de avaliador, seguindo os resultados obtidos nas 

avaliações nacionais pelas escolas por meio de metas a serem alcançadas pelo sistemas de 

ensino brasileiro, materializado nos municípios. 

Os documentos analisados, especialmente o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(Decreto 6.094/2007), evidenciou o vínculo da política de avaliação externa com a lógica 

mercadológica. O plano em questão abriga as políticas de avaliação, fincada nos pressupostos 

da eficiência, do mérito e de resultado. O mencionado plano lançou o IDEB, que contou com 

o incentivo do empresariado brasileiro.  

Verificamos que na escola campo de estudo, a avaliação externa vem se estabelecendo 

de modo a atender a política do órgão central (MEC) e do local (SEC) na medida em que a 

equipe gestora preocupada com os resultados da Prova Brasil, tenta adequar-se a meta do 

IDEB proposta pelo Ministério da Educação.   

Com efeito, a partir das entrevistas realizadas, foi constatado que a equipe gestora e as 

professoras que atuam no 5º ano entendem a avaliação externa como essencial para 

consecução de uma educação de qualidade, que desenvolvem ações aliadas a avaliação 

externa, a exemplo do Projeto de Leitura realizado após a edição do IDEB de 2013 , em que a 

escola decresceu na nota em relação a do ano de 2011; que a organização do trabalho 
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pedagógico da escola pensa suas ações a partir da averiguação dos resultados dos alunos na 

Prova Brasil, uma vez  que,  os professores analisam  o nível de proficiência dos alunos em 

português e matemática, conforme os descritores estabelecidos por essa prova. 

Entretanto, sem descurar da opinião desses sujeitos, destacamos as falas em que os 

docentes, não obstante, os pontos positivos levantados, apontaram questões, como: 

desempenho dos alunos nas provas, formação dos professores para avaliação externa, tensão e 

preparação dos alunos na Prova Brasil. Entendemos que essas questões são relevantes para a 

análise dessa política avaliativa na escola. Acrescentamos outros aspectos revelados pelas 

professoras, a exemplo da fala de P1, quando deixou claro em seu depoimento que a Prova 

Brasil   é “uma forma imposta pelo governo de exigir resultados sem se importar com a 

efetiva qualidade da educação” e P2 ao afirmar que o IDEB não expressa a qualidade do 

ensino da escola.  

Assim, presenciamos na fala desses sujeitos muita angústia entre os profissionais da 

escola ao tentarem ajustar o conteúdo ensinado em sala de aula ao solicitado nas provas 

padronizadas. Questionavam o que realmente deve ser prioridade na escolha de conteúdos e 

como colocar em prática o currículo da escola de acordo com as necessidades reais de 

aprendizagem do aluno, que chegam ao 5º ano sem as noções elementares de leitura e escrita, 

contrariando os descritores de Língua Portuguesa e Matemática expressos pela Prova Brasil. 

A nossa pesquisa revelou algumas contradições, dentre elas, destacamos a gestão 

democrática, expressa na Constituição Federal de 1988 e confirmada na LDBEN 9.394/96, 

nos princípios desse paradigma de gestão encontram-se a autonomia e a participação da 

comunidade nas decisões da escola. Entretanto, o anunciado e exigido nas políticas do 

governo é uma gestão com caráter gerencial, pautada na eficiência, produtividade, resultado e 

mérito. Outra contradição são as competências e habilidades cobradas nas provas 

padronizadas (Prova Brasil) e o conteúdo que deve ser ensinado aos alunos com vistas a 

atender as suas reais necessidades. Com isto, os professores são impelidos a adequar o 

planejamento pedagógico para atender aos descritores solicitados pela prova.  

Uma outra questão que compromete o processo de avaliação é a estandardização dos 

resultados do IDEB, na mídia, ou até em forma de outdoor anunciados pela própria escola, 

ocasionando ranking entre elas. Assim, entendemos que uma avaliação voltada apenas em 

determinadas habilidades e competências dos alunos não é capaz de expressar a qualidade da 

educação brasileira e nem de modificá-la. 

Enquanto política pública educacional, a avaliação traz alguns entraves, quando 

estimula a competição, a meritocracia, uma educação que prepara para o mercado e prioriza 
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as áreas do conhecimento, como português e matemática em detrimento do currículo “vivo” 

da escola, além de atrelar o ensino aos resultados indicados pelos índices. E com isso, as 

escolas tornam-se presas fáceis, competem entre si, desconsiderando-se variáveis importantes 

para assegurar o desempenho escolar, como: estrutura física precária e outras necessidades 

básicas que não são atendidas.  

Então, para além do cumprimento de metas da avaliação externa da escola é necessário 

pensar questões essenciais como: adequação do currículo as necessidades cognitiva dos 

alunos, ambiente físico adequado para a comunidade escolar, colocar em voga o Projeto 

Político Pedagógico como instrumento norteador das ações da escola, formação de 

professores voltados para a temática avaliação externa, dentre outros. 

Ademais, compreendemos que a avaliação externa será eficiente se for entendida 

como parte integrante do processo pedagógico, na medida em que dialogar com o conteúdo e 

com as necessidades de aprendizagem do aluno. Por sua vez, é essencial pensar a avaliação 

para além da lógica mercadológica de educação. Assim, nutrimos a esperança de que as 

informações advindas dessa avaliação possam ser utilizadas em intervenções pedagógicas 

para recuperar em tempo os alunos, reavaliar os programas de ensino e evitar a evasão escolar 

ou a permanência na escola, sem a efetiva aprendizagem.  

Os sujeitos entrevistados (equipe gestora e os docentes) mostraram uma visão 

superficial do fenômeno estudado, visto que na escuta desses sujeitos não encontramos uma 

opinião mais aprofundada da questão. Assim, entendemos que os participantes da pesquisa 

enquanto sujeitos situados historicamente, precisam se apropriar das forças que engendraram 

as políticas geradoras da avaliação externa a fim de que possam ter consciência e, dessa 

maneira, posicionar-se criticamente diante do processo de avaliação. Este entendimento nos 

faz inferir que as relações típicas do capitalismo não são questionadas no âmbito da educação. 

O que se vê são essas relações serem reproduzidas e consolidadas, sem maiores reflexões. 

Ao concluir esta pesquisa nos deparamos com sentimentos contraditórios, nos 

sentimos satisfeitas, mas ao mesmo tempo desapontadas. Satisfeitas, por saber que 

progredimos no estudo da temática, que no momento vem suscitando grandes debates no 

campo da educação e, em algumas redes de ensino. Desapontada, por sentirmos que 

poderíamos ampliar a investigação do tema em pauta, mas o tempo exíguo foi “perverso”. No 

entanto, o que nos alenta é que essa discussão não se esgota nessa investigação, outros 

pesquisadores poderão ampliar os “achados” neste estudo.  

Dessa maneira, no percurso da escrita nos deparamos com limitações, dúvidas, 

incógnitas e avanços que nos fez perguntar: O que dizer no final? Em meio a tantos autores 
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estudados, encontramos em Hermann e Tiburi (2014) o argumento apropriado para expressar 

o nosso anseio em relação aos rumos da Educação, quando diz que. 

 

Há um nexo entre os valores econômicos e éticos em uma sociedade capitalista. 

Nesse sentido, tenho o desejo de resgatar a educação para a ética salvando-a da 

economia. Tenho a impressão de que, salva da economia, ela possa voltar a ser 

política (HERMANN; TIBURI, 2014, p.12). 

 

Assim, no atual paradigma de educação engendrada no seio das “teias” do capitalismo, 

o desejo de Hermann e Tiburi soa quase como uma provocação e ao mesmo tempo um 

desafio. Provocação para que possamos pensar a avaliação para além da regulação, envolta 

em resultados e méritos e desafio no sentido de tirarmos as “amarras” que tornam a educação 

ligada a interesses econômicos e rompermos com a lógica do capital (Mészáros, 2008). 
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 APÊNDICE A 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Política de avaliação externa: 

Interferência do IDEB na gestão e na organização pedagógica na escola” a ser 

desenvolvido pela pesquisadora Márcia Lima Santos de Souza, mestranda do Programa de 

Pós-graduação de Formação de Professores da Educação Básica - PPGE Mestrado 

Profissional em Educação na Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, orientada pela 

Profa. Dra. Raimunda Alves Moreira de Assis. No caso de aceitar, você fará parte dos sujeitos 

da pesquisa.  

A pesquisa em pauta tem como objetivo investigar as implicações da avaliação externa no 

trabalho da Gestão Escolar e da organização pedagógica de uma escola dos anos iniciais do 

ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Itabuna-Ba. O procedimento descritivo da 

análise dos dados é de natureza qualitativa, na forma de estudo de caso, do tipo avaliativo.  

A sua participação na pesquisa se dará por meio uma entrevista semiestruturada que será 

gravada em áudio e transcrita posteriormente, para então dar-lhe o devido tratamento e análise 

e como respondente de um questionário. Deixamos claro ainda, que o questionário, a mídia 

contendo o áudio da sua entrevista e a transcrição da mesma será guardada por cinco anos, 

quando então serão destruídas.  

A sua participação trará contribuições para a compreensão dos estudos acerca da Avaliação 

Externa no âmbito da educação municipal, cuja produção do conhecimento será elaborada 

pelas pesquisadoras. Informamos ainda, que em todas as produções decorrentes da pesquisa, 

sua identidade será preservada e o nome será substituído por nome fictício e de que os demais 

dados, declarações, opiniões terão o mesmo tratamento. Esclarecemos que podem ocorrer 

alguns desconfortos, como: emoções fortes, timidez e tempo gasto para responder as questões 

da pesquisa. Esses incômodos serão minimizados através das seguintes providências: 

concessão de tempo adequado para que possa refletir e responder a entrevista, respeito as 
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emoções, valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, além de um local e horário de 

entrevista restrito.  

Deixamos claro que sua participação não demandará despesa de qualquer natureza e nem 

resultará em represálias por parte de seus pares e superiores e, caso sofra qualquer dano 

decorrente da pesquisa, será indenizado (a) pela pesquisadora, conforme previsto na 

Resolução 466/2012. Salientamos que sua participação é voluntária e se em qualquer 

momento desejar desistir de contribuir com a pesquisa terá liberdade de fazê-lo, sem nenhuma 

penalidade e prejuízo, e que caso isso aconteça a cópia do TCLE assinada em poder do 

pesquisador será devolvida e os dados referentes a sua participação serão descartados e não 

farão parte da pesquisa. Esclarecemos que os gastos necessários para a sua participação na 

pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores, mas se por acaso o Senhor (a) tiver gasto, nos 

comprometeremos a ressarci-lo (a), assim como, se tiver algum dano decorrente desta 

pesquisa, abonamos o seu direito a indenização. Acrescentamos que este termo de 

compromisso foi impresso em duas vias iguais, que depois de assinadas por ambas as partes, 

será entregue uma via para o/a professor(a) participante e a outra ficará com o pesquisador. 
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 APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Pesquisa: “Política de avaliação externa: interferência do IDEB na gestão e na 

organização pedagógica na escola” 

 

1-Qual o impacto da avaliação externa na educação ofertada na escola?  

 

2-O Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) consegue expressar a qualidade da 

educação ofertada?  

 

3-O IDEB impactou no seu trabalho como gestora? (Direcionada a gestora)? 

 

4-O IDEB tem sido utilizado para refletir as ações pedagógicas da escola?  

 

5-O IDEB da escola consegue expressar a qualidade da educação ofertada?  

 

6- Os descritores da Prova Brasil (PB), de português e matemática são discutidos no momento 

de formação das Atividades Complementares (AC)? 

 

7- Qual as tensões existentes na realização da PB na escola? 


