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Resumo 
 
 
 
 
 

ESTEVES, Flávia Varriol de Freitas Lobo; ZOUAIN, Debora Moraes. UMA 

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS RESULTADOS DA PROVA BRASIL. Rio de 

Janeiro, 2015. 83 p. Dissertação de Mestrado – Escola Brasileira de Educação Pública e 

de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. 

 

 

Em Uma avaliação analítica dos resultados da Prova Brasil, investigamos o 

reflexo dos resultados da Prova Brasil na tomada de decisões de gestores da educação 

na busca pela melhoria do desempenho dos alunos das escolas da rede pública. 

Voltamos nossa atenção para o sistema nacional de avaliação da educação básica 

visando verificar aspectos positivos e negativos e como o diagnóstico da qualidade do 

ensino ministrado e da aprendizagem pode influenciar a garantia do padrão de qualidade 

na educação. 
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Abstract 

 

 

 
 
ESTEVES, Flávia Varriol de Freitas Lobo; ZOUAIN, Debora Moraes (Advisor). UMA 

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS RESULTADOS DA PROVA BRASIL. Rio de 

Janeiro, 2015. 83 p. MSc. Dissertação de Mestrado – Escola Brasileira de Educação 

Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. 
 

 

In “An analytical evaluation of the results of Prova Brasil” we investigate the 

reflection of the results of Prova Brasil in the way the education management make 

decisions in pursuit of improving the performance of students in public school. We 

focus on the national evaluation system of basic education in order to verify positive 

and negative aspects and how the diagnosis of the quality of the teaching and learning 

can influence the assurance of quality pattern in education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é um fator primordial para o crescimento socioeconômico de um 

país, visto que desenvolve e capacita o indivíduo, como pessoa e como profissional, 

possibilitando o aumento de seu conhecimento, reflexões e habilidades, 

consequentemente, gerando possibilidades de qualidade de vida e de condições para 

aumento de renda. Desta forma, pode-se afirmar que quanto maior o nível de 

escolaridade do indivíduo, mais fortes serão as bases para um futuro de perspectivas 

para qualquer país e para o ser humano, para a sua população, em geral. 

Ao fazermos uma comparação da educação no Brasil com países que possuem 

os melhores indicadores sobre o desempenho dos sistemas educacionais verificamos 

que a valorização da educação pela sociedade é determinante para que a proximidade 

dos pais com os estudos dos filhos seja possível independentemente das circunstâncias. 

Xangai (província da China) é um exemplo disso. A renda média da província é igual à 

renda média brasileira além de muitos de seus habitantes viverem na zona rural e, no 

entanto, é comovente o esforço feito pelas famílias para apoiarem a vida escolar dos 

filhos (LOSCHPE, 2011). 

A Coreia do Sul, que também é um exemplo de sucesso no desempenho 

educacional, possui como única forma de ingresso em uma boa universidade o bom 

desempenho nas provas da escola.  “Por causa dessa pressão, o engajamento das 

famílias na educação das crianças na Coreia do Sul foi um elemento fundamental para 

que o país chegasse ao patamar atual” (CARVALHO, 2013). 

Não podemos deixar de citar o Japão, onde os alunos são motivados a estudar 

arduamente por um longo período. Os alunos que não continuam os estudos podem 

ingressar no mercado de trabalho, no entanto, as empresas costumam selecionar 

candidatos com um bom histórico acadêmico. Ferrari e Basso (2009) explicam que, no 

Japão, o professor coordenador vai à casa dos alunos, uma vez por ano, para conversar 

com os pais sobre o desempenho e o futuro de seus filhos.  

Frente a este contexto, podemos observar que todos esses países tiveram a 

educação como prioridade para o desenvolvimento. Reformulações de políticas públicas 

educacionais, ampliação do tempo de permanência na escola e valorização dos 

profissionais da educação, são, indubitavelmente, cruciais para se obter bons resultados. 
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O Brasil, apesar de estar 100 anos atrás dos outros países latino-americanos, tem 

investido muito na educação, mas, de fato, ainda há muito a fazer.  

 

1.1 Relevância do estudo 

 

 Muito se fala sobre a necessidade de reforma nas políticas públicas voltadas para 

Educação, especialmente no que tange à melhoria da qualidade do ensino. De acordo 

com divulgação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil ocupa a 58º posição entre os 65 países que avaliaram habilidades de 

estudantes em leitura, ciências e matemática. Esse “ranking” é elaborado a partir do 

resultado do PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos – que é o exame 

trianual, realizado pela OCDE, aplicado aos alunos de 15 anos da comunidade europeia 

e países convidados que avalia os conteúdos de linguagem, matemática e ciências. 

 No entanto Ivan Valente e Roberto Romano (2002) ressaltam que para não 

ampliar o dispêndio em educação, “o Executivo fecha os olhos para a experiência de 

países que venceram o desafio educacional”. Porém não se pode falar em melhoria na 

qualidade de ensino sem falar de investimento. Daniel Cara, coordenador da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação (CNDE), afirma que “O governo federal é quem mais 

arrecada recursos e quem menos contribui na área de educação". O Japão, por exemplo, 

segundo Valente e Romano, investiu 14% do PIB na educação após a guerra. Isso 

mostra que se trata de uma questão de prioridades na agenda do governo. 

O contexto das políticas educacionais brasileiras é de descontinuidade. Ou seja, 

as ações são propostas, porém por falta de planejamento de longo prazo, engajamento 

entre os gestores e estratégias, ocorre o desinteresse e o descaso por parte dos atores 

envolvidos. Dourado (2007) acrescenta que ações pouco eficazes podem provocar 

suspensão de ações consolidadas e a não efetiva incorporação das novas ações: 

 

(...) Isto não redundou em mudança e, sim, em um cenário de hibridismo no 

plano das concepções e das práticas que, historicamente, no Brasil, têm 

resultado em realidade educacional excludente e seletiva. Vivencia-se, no 

país, um conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a ótica da 

mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para 

desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos parâmetros 

orgânicos à prática educativa. (DOURADO, 2007, p. 926) 

  

Com o intuito de mudar o cenário exposto, o Governo Federal tem investido, nas 

últimas décadas, na criação de políticas educacionais a fim de contribuir para a melhoria 
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da qualidade da educação no Brasil. Neste aspecto, entende-se que para obter resultados 

positivos, não basta somente garantir o ingresso e a permanência do aluno na escola, 

mas também criar mecanismos que estimulem o aumento do nível da aprendizagem. 

Dourado (2007) enfatiza que uma educação de qualidade abrange “fatores intra e extra-

escolares que se referem às condições de vida dos alunos e de suas famílias (...) e à 

própria escola – professores, diretores, projeto pedagógico, recursos, instalações, 

estrutura organizacional, ambiente escolar e relações intersubjetivas no cotidiano 

escolar.”   

Diante do exposto, este trabalho visa analisar a contribuição dos resultados da 

Prova Brasil para as tomadas de decisões, pelos gestores da educação, em busca da 

melhoria do desempenho dos alunos das escolas da rede pública. O tema é relevante 

para o setor público, pois aborda políticas públicas, criadas no Brasil, direcionadas para 

a educação que deveriam contribuir para melhorar a qualidade do ensino no país. 
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2. AS REFORMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

 A intenção, neste capítulo, é fazer uma síntese sobre as Reformas Educacionais 

que ocorreram desde 1930. 

 As primeiras reformas educacionais surgiram no âmbito da Revolução de 1930. 

Era um momento de implantação do capitalismo no Brasil. Logo após a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder, criou-se o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública, o atual Ministério da Educação. Elaborado por um grupo de intelectuais, o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova propôs uma escola pública única, laica, 

obrigatória e gratuita. “Pela primeira vez na história do país, uma mudança atingia 

vários níveis de ensino e se estendia a todo o território nacional” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 16). 

 A Constituição Federal de 1934 marcou o início do processo de democratização 

no país e, pela primeira vez, teve incluído um capítulo sobre educação: 

 

A educação é direito de todos e deve ser ministrado pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e 

estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 

da vida moral  e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1934 – 

TÍTULO V – CAPÍTULO II) 

 

 O Estado Novo, implantado em 1937, assume o projeto de nacionalização e 

toma a prescrição legal de tudo o que se refere a conhecimentos, doutrinas e objeto do 

ensino público: os métodos, livros etc., como principal instrumento de controle 

educacional (MAGALHÃES, 2006, p. 3). Nessa fase, a educação passa a ser vista como 

um fator importante para o desenvolvimento.   

 Em 1942 o ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, 

estruturou a organização do ensino secundário: 

 

O sistema vigente de ensino secundário data de 1931. Dentre as vantagens 

que deles provieram para a educação no país e de notar antes do mais a 

concepção que lhe serviu de base, isto é, a afirmação do caráter educativo do 

ensino secundário, em contraposição à prática então reinante de considerá-lo 

como mero ensino para os cursos do ensino superior. 

Dessa concepção decorreu um corolário de importância fundamental: a 

metodizarão do ensino secundário, isto é, a seriação obrigatória de seus 

estudos e a introdução nesses estudos de uma disciplina pedagógica [...]. 

Representa por outro lado, significativo resultado da legislação ora em vigor 

ter facilitado a generalização do ensino secundário, antes ao alcance de 

poucos, a todos os pontos do país. Havia no Brasil, em 1931, menos de 
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duzentas escolas secundárias, hoje essas são quase oitocentas 

(NÓBREGA, 1968 Apud MAGALHÃES, 2006, p. 5).  

 

Prosseguindo a distinção entre escola primária e escola secundária: 

 

O ensino primário deve dar os elementos essências da educação patriótica. 

Nele o patriotismo, esclarecido pelo conhecimento elementar do passado e do 

presente do país, deverá ser formado como um sentimento vigoroso, como 

um ato de fervor de indissolúvel apego e à indefectível fragilidade para com a 

pátria. 

Já o ensino secundário tem mais precisamente por finalidade a formação da 

consciência patriótica.  

É que o ensino secundário se destina a preparação das individualidades 

condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir responsabilidades 

maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores de atitudes 

espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habitual 

entre o povo [...] (idem). 

  

Neste contexto, de acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) as leis 

orgânicas regulamentaram o ensino técnico-profissional industrial, comercial e agrícola, 

contemplando os departamentos da economia. Ainda assim, não se construiu um 

sistema educacional acessível a todos. As classes mais favorecidas concluíam o ensino 

primário e continuavam com o ensino secundário e superior, já os trabalhadores 

precisavam de uma preparação rápida para se inserir no mercado de trabalho. 

 Começa, então, a luta para a criação de novas escolas públicas com acesso ao 

ensino secundário que, até então, era exclusividade de escolas privadas. Na verdade, o 

nível secundário foi implementado para atender as camadas mais favorecidas, “sob forte 

privatização da confessionalidade católica, na sua oferta educativa, indicava o quanto o 

seu acesso era seleto” (MAGALHÂES, 2006, p.6) 

 Durante o regime militar houve as reformas do ensino superior e dos ensinos de 

1º e 2º graus. As reformas favoreceram ao aumento das universidades federais, mas por 

outro lado, tornou possível “a transferência de recursos públicos para instituições 

privadas de ensino superior, beneficiou seu crescimento indiscriminado por todo o 

país[...]” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 32). 

 Ao fim dos anos 70, ainda sob o regime militar, em meio à crise econômica 

buscou-se uma educação de cunho social, econômico e político, visando sanar as 

desigualdades da sociedade brasileira. Foram criados programas educacionais com 

objetivos de atingir as áreas mais pobres e com, até então, pouco ou quase nenhum 

acesso às escolas. Dessa forma, Oliveira (2001) afirma:  
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A principal característica desse processo foi a discussão do direito à 

igualdade. Se a educação do ponto de vista econômico era imprescindível 

para o desenvolvimento do país, do ponto de vista social era reclamada como 

a possibilidade de acesso das classes populares às melhores condições de 

vida e trabalho. (OLIVEIRA; DUARTE, 2001 apud GALVANIN, 

2005, p. 9) 

  

A década de 80 foi qualificada de “década perdida” frente aos desastres na 

economia e o quadro dramático da educação brasileira: 50% das crianças repetiam ou 

eram excluídos da 1ª série do 1º grau; 30% da população eram analfabetos e 30% das 

crianças estavam fora da escola (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 

39). Entretanto, a década de 90 foi em busca da modernização. Segundo Dourado (2007, 

p. 926), “no campo educacional há que se destacar o importante papel desempenhado 

pelos organismos multilaterais na formulação de políticas educacionais”. 

 Destinado a cumprir, no período de 1993 a 2003, as resoluções da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, o Ministério da Educação (MEC) elaborou um 

documento – Plano Decenal de Educação para Todos. Dentre os inúmeros objetivos do 

Plano, o mais amplo é “assegurar, até o ano de 2003, a crianças, jovens e adultos, 

conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da vida 

contemporânea”.  

 Segundo Silva Júnior (2002 apud GALVANIN, 2005, p. 11) “as reformas 

envolvem todos os níveis e modalidades de ensino, com diretrizes curriculares, 

referenciais curriculares e os parâmetros curriculares nacionais.”. O autor continua: 

 

O movimento que resultou no Plano... mostra de forma clara o papel de 

alguns nossos intelectuais na legitimação dessa nova cultura política 

caracterizada pela legitimação de uma ciência mercantil e uma redução 

instrumental e não reflexiva de sua identidade. Afirma-se isso porque se trata 

da ciência que não faz crítica de forma distanciada, mas da ciência engajada 

em um projeto político, portanto, instrumental e produzida para o fim desse 

projeto político. (SILVA JÚNIOR, 2002 Apud GALVANIN, 2005, 

p. 11) 

  

Uma nova reforma educacional é implementada em 1996, reformulando a atual 

Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN). Segundo 

esta lei, "A educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior". Constituem ainda 

a educação básica a educação de jovens e adultos e a educação profissional. A educação 

especial é reconhecida no artigo 58 como "modalidade de educação escolar oferecida 
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preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais" (Brasil, 1996). 

 Nesta configuração, o Estado deixa de ser provedor e passa a ser regulador, ou 

seja, o Estado regula e gerencia o que a sociedade oferece. Michels (2006) aponta que o 

Estado retrai-se na provisão, mas mantém o controle do que é feito na escola por meio 

das avaliações: SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico), ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), ENC (Exame Nacional de Cursos). 

 Em 2007, no governo Lula, foi aprovado o PDE – Plano de Desenvolvimento da 

Educação. O objetivo desse Plano é melhorar a Educação no país em um prazo de 15 

anos. De acordo com o Presidente da ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva: “O PDE tem 

uma série de medidas que serão tocadas conjuntamente pela União, estados, Distrito 

Federal e municípios. Mas, na base delas está uma sólida parceria com as famílias e as 

comunidades”. (BRASIL, 2007) 

 Por último, a atual Presidente da República, Dilma Rousseff sancionou a lei que 

aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, este com vigência de 10 anos (2014 – 

2024). Trata-se de um Plano que visa, através de metas, melhorar a educação em todos 

os níveis de formação, desde o ensino infantil ao ensino superior. Dentre as metas, estão 

a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do Ensino Fundamental e a 

oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. 
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3. SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO – 

SAEB 

 

 

3.1 Histórico 

 

A necessidade de se criar instrumentos para medir o desempenho dos alunos na 

escola com o objetivo de promover ações para a melhoria da educação não é um fato 

novo. A primeira LDB, de 1961, já previa a coleta de dados para verificar a qualidade 

da educação. Em seu artigo 96, a lei determina que é de responsabilidade do Conselho 

Federal de Educação e os conselhos estaduais de educação se esforçarem para melhorar 

a qualidade do ensino e aumentar os índices de produtividade do ensino: 

 

a) promovendo a publicação anual das estatísticas do ensino e dados 

complementares, que deverão ser utilizados na elaboração dos planos de 

aplicação de recursos para o ano subsequente; 

b) estudando a composição de custos do ensino público e propondo medidas 

adequadas para ajustá-lo ao melhor nível de produtividade (BRASIL, 

1961). 

  

Mais tarde, a Constituição Federal de 1988 indica, em seu artigo 206, que a 

educação deve ter a “garantia do padrão de qualidade”. Freitas (2004) questiona qual é o 

padrão de qualidade e como aferir a qualidade do ensino. Ainda, de acordo com o autor, 

a avaliação educacional está compreendida no texto da Constituição a partir do 

momento em que se estabelece como resultado a “melhoria da qualidade do ensino”. 

Seguindo esse fluxo, começaram as discussões sobre a implementação de um sistema 

nacional de avaliação da educação básica, visando verificar a abrangência do 

atendimento educacional e o desempenho dos alunos na escola (BONAMINO; 

FRANCO, 1999). 

 Surgiu, então, no Brasil, em 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), coordenado desde 1995 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), 

autarquia do Ministério da Educação (MEC). Trata-se de avaliações aplicadas aos 

alunos a cada dois anos com o objetivo de fornecer os dados necessários para avaliar o 

desempenho dos alunos na escola e, consequentemente, a qualidade do ensino. “As 

informações produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento 

das políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo 



 
 

17 
 

para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino” (INEP, 2011). 

Entretanto, as aplicações do Saeb só estiveram centralizadas no âmbito federal a partir 

de 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 O Saeb, conforme Cotta (2001), foi desenhado de acordo com os seguintes 

pressupostos: a) o rendimento dos alunos reflete a qualidade do ensino ministrado; e b) 

nenhum fator determina, isoladamente, a qualidade do ensino. Nessa direção, fica óbvio 

que a qualidade do ensino tem relação com o processo de ensino e aprendizagem do 

aluno. Menezes (2005 apud CASTRO 2009, p. 280) elucida que aumentar uma hora de 

aula por dia pode significar 20 pontos no desempenho dos alunos o que corresponde a 

um ano a mais de estudo. Estudo como este contribui, sem dúvida, para adoção de 

políticas educacionais eficientes. 

Além dos testes de rendimento, de caráter cognitivo, o Saeb conta também com 

questionários aplicados aos alunos, professores e diretores. O objetivo de tais 

questionários é avaliar fatores externos que influenciam no processo de aprendizagem 

do aluno. Segundo Angelo (1995 apud RODRIGUES 2007, p. 27), se a avaliação é 

eficaz, os agentes se motivam a promoverem mudanças em prol da melhoria da 

educação. O processo de avaliação educacional, de acordo com Dietel, Herman & 

Knuth (1991), pode atingir diversos propósitos sob diversas óticas: 

 

...como propósitos de um orientador de políticas públicas, monitorar a 

qualidade da educação, ajustar níveis de escolarização, avaliar objetivos 

alcançados, formular políticas educacionais... Como propósitos de um 

avaliador de programas, identificar forças e fraquezas em programas 

implementados, designar prioridades a determinado programa, planejar e 

melhorar programas. Como propósitos de professores e diretores, fazer uma 

reflexão da prática pedagógica adotada, diagnosticar o desempenho e 

prescrever fórmulas de melhoria. E os pais podem e devem usufruir dos 

dados da avaliação para estimar o sucesso ou o fracasso de seus filhos 

relacionados ao processo de ensino, ou, ainda, como referência na prestação 

de contas da própria escola, entre outros. (DIETEL, HERMAN & 

KNUTH, 1991 apud RODRIGUES 2007, p. 1) 

 

Com relação aos testes de rendimento, as duas primeiras edições do Saeb – 1990 

e 1993 – contaram com avaliações de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências para 

os alunos de escolas públicas das 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries (atuais 2º, 4º, 6º e 8º anos) do 

Ensino Fundamental, sendo que os alunos das 5ª e 7ª séries fizeram avaliações de 

redação também. Em 1995, a rede privada também participou da avaliação e, somente 

os alunos da 4ª e 8ª séries (atuais 5º e 9º anos) do Ensino Fundamental e 3º ano do 

Ensino Médio foram avaliados. Neste ano os alunos não foram avaliados em Ciências. 
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Nas aplicações de 1997 e 1999, os alunos das 4ª e 8ª séries fizeram testes de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências e os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram 

avaliados em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. A partir 

de 2001, as avaliações do Saeb foram, somente, nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática (INEP, 2011). 

 Em 2005, houve a reformulação do Saeb que passou a ter a seguinte 

configuração: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc) – Prova Brasil. A Aneb continuou com o formato inicial, 

focada na gestão da educação básica das escolas públicas e privadas. Com relação à 

Prova Brasil, “passou a avaliar de forma censitária as escolas que atendessem a critérios 

de quantidade mínima de estudantes na série avaliada, permitindo gerar resultados por 

escola” (INEP, 2011). Franco (2004 Apud OLIVEIRA, 2011, p. 18) mostra que a 

participação dos gestores públicos na avaliação permite que os estados e municípios 

conheçam a realidade de suas escolas e, obviamente, da educação. 

Em 2007, foi criado, pelo Inep, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

(Ideb), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 

para a melhoria do ensino. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, 

para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para 

os estados e o País. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola 

e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, nota 

correspondente ao sistema educacional dos países membros da OCDE. A projeção do 

MEC é aumentar a média em 0,3 pontos a cada edição do Ideb.  

Para auxiliar as escolas a trabalhar com as deficiências apontadas pelo Ideb, o 

Ministério da Educação (MEC) elaborou, através do decreto 6.094, de 24 de abril de 

2007, um conjunto de 28 metas, que constam no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PNE), a saber: 

 

I – estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II – alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados 

por exame periódico específico;  

III – acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 

frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas 

periodicamente;  
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IV – combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 

práticas como aulas de reforço no contra turno, estudos de recuperação e progressão 

parcial; 

V – combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência 

do educando e sua superação;  

VI – matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;  

VII – ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da 

escola para além da jornada regular;  

VIII – valorizar a formação ética, artística e a educação física;  

IX – garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas;  

X – promover a educação infantil;  

XI – manter programa de alfabetização de jovens e adultos;  

XII – instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e 

continuada de profissionais da educação;  

XIII – implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;  

XIV – valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho 

eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização 

de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento 

profissional;  

XV – dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após 

avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;  

XVI – envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político 

pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola;  

XVII – incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 

acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor;  

XVIII – fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 

exoneração de diretor de escola;  

XIX – divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com 

ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, referido no art. 3
o
; 

XX – acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo 
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institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas 

realizadas;  

XXI – zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 

funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;  

XXII – promover a gestão participativa na rede de ensino;  

XXIII – elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando 

inexistentes;  

XXIV – integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, 

esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da 

identidade do educando com sua escola;  

XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 

educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo 

monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso;  

XXVI – transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 

espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade 

escolar;  

XXVII – firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da 

infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII – organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das 

associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, 

Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, encarregado da 

mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 

O Ideb identifica a taxa de aprovação, conforme o Censo Escolar e o 

desempenho dos alunos da Prova Brasil. Com isso, o Ideb passa a ser o termômetro para 

a fiscalização do cumprimento das metas impostas no Termo de Adesão ao 

Compromisso Todos pela Educação, parte do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Castro (2009) acredita que o eixo central do IDEB seja “evitar o aumento da 

aprovação sem que os alunos aprendam e evitar que as escolas reprovem em massa, 

excluindo alunos com desempenho insuficiente e selecionando os melhores alunos para 

aumentar as notas na prova”. 

 A novidade em 2013 foi que a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) 

incorporou ao Saeb. Além disso, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª 

série do Ensino Médio foram avaliados em Ciências, também.  
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3.2 Diferenças e semelhanças – ANEB E ANRESC  

 

Apresentamos, abaixo, o quadro comparativo com as principais diferenças entre 

a Aneb e Anresc (Prova Brasil): 

 

 Aneb Anresc (Prova Brasil) 

 

 

Público Alvo 

Avalia estudantes da 4ª série / 

5º ano e 8ª série / 9° ano do 

Ensino Fundamental e também 

estudantes do 3º série do 

Ensino Médio. 

Avalia estudantes da 4ª série / 

5º ano e 8ª série / 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

Tipo de Instituição 

avaliada 

Avalia escolas da rede pública 

e da rede privada localizadas 

nas áreas urbana e rural. 

Avalia as escolas da rede 

pública localizadas em área 

urbana e rural. 

 
A avaliação é amostral: apenas 

parte dos estudantes brasileiros 

das séries / anos avaliados 

participam da prova. Os 

critérios para amostra são: 

– escolas que tenham entre 10 

e 19 estudantes matriculados 

na 4ª série / 5º ano e 8ª série / 

9º ano do ensino fundamental 

regular, em escolas públicas, 

localizadas nas zonas urbanas e 

rurais. 
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Características da 

avaliação 

– escolas que tenham 10 ou 

mais estudantes matriculados 

no 3º ano do ensino médio, em 

escolas públicas, localizadas 

nas zonas urbanas e rurais. 

– escolas que tenham 10 ou 

mais estudantes matriculados 

na 4ª série / 5º ano e 8ª série / 

9º ano do Ensino fundamental 

regular e no 3º ano do ensino 

médio, em escolas privadas, 

localizadas nas zonas urbanas e 

rurais. 

 

 

A avaliação é censitária: todos 

os estudantes das séries/anos 

avaliados, de todas as escolas 

públicas urbanas e rurais do 

Brasil com mais de 20 alunos 

matriculados na série/ano 

devem fazer a prova. 

 

 

 

O que é avaliado 

Habilidades em Língua 

Portuguesa (foco em leitura) e 

Matemática (foco na resolução 

de problemas). 

 

A partir de 2013 foram 

realizadas provas de Ciências 

(somente para a 8ª série / 9º 

ano do Ensino Fundamental e 

3º série do Ensino Médio). 

Habilidades em Língua 

Portuguesa (foco em leitura) e 

Matemática (foco na resolução 

de problemas). 

 

A partir de 2013 foram 

realizadas provas de Ciências 

(somente para a 8ª série/9º ano 

do Ensino Fundamental). 
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Objetivos 
a) avaliar a qualidade, 

equidade e a eficiência da 

educação brasileira; 

 

b) caracteriza-se por ser uma 

avaliação por amostragem, de 

larga escala, externa aos 

sistemas de ensino público e 

particular, de periodicidade 

bianual; 

 

c) utiliza procedimentos 

metodológicos formais e 

científicos para coletar e 

sistematizar dados e produzir 

informações sobre o 

desempenho dos alunos do 

ensino fundamental e médio, 

assim como sobre as condições 

intra e extraescolares que 

incidem sobre o processo de 

ensino e aprendizagem; 

 

d) as informações produzidas 

pela Aneb fornecerão subsídios 

para a formulação de políticas 

públicas educacionais, com 

vistas à melhoria da qualidade 

da educação, e buscarão 

comparabilidade entre anos e 

entre séries escolares, 

permitindo, assim, a 

construção de séries históricas; 

 

e) as informações produzidas 

pela Aneb não serão utilizadas 

para identificar escolas, 

turmas, alunos, professores e 

diretores; 

a) avaliar a qualidade do ensino 

ministrado nas escolas, de 

forma que cada unidade escolar 

receba o resultado global; 

 

b) contribuir para o 

desenvolvimento, em todos os 

níveis educativos, de uma 

cultura avaliativa que estimule 

a melhoria dos padrões de 

qualidade e equidade da 

educação brasileira e 

adequados controles sociais de 

seus resultados; 

 

c) concorrer para a melhoria da 

qualidade de ensino, redução 

das desigualdades e a 

democratização da gestão do 

ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, em 

consonância com as metas e 

políticas estabelecidas pelas 

diretrizes da educação nacional; 

 

d) oportunizar informações 

sistemáticas sobre as unidades 

escolares. 
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Divulgação dos 

resultados 

Oferece resultados de 

desempenho apenas para as 

unidades da federação, regiões 

e Brasil. 

Fornece as médias de 

desempenho para cada escola 

participante, cada um dos 

municípios, unidades da 

federação, regiões e Brasil. 

*Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ 

 

 Muito embora o objetivo principal da Prova Brasil seja avaliar o ensino ofertado 

à sociedade, através dos desempenhos dos alunos, visando à melhoria da qualidade da 

educação, percebemos que “a forma que a Prova Brasil tem sido conduzida tem 

contribuído mais para a elaboração de ranking e competições entre escolas do que para 

a melhoria da gestão da rede de ensino” (OLIVEIRA, 2011). O fato de as médias de 

desempenho dos alunos serem divulgadas para cada escola participante da avaliação 

permite que os gestores tomem as medidas necessárias para sanar as defasagens 

detectadas. No entanto, um estudo realizado pela autora mencionada, identificou que os 

resultados da avaliação não incentivaram nenhuma mudança na escola, pois os atores da 

escola tinham pouco conhecimento sobre a avaliação. 

 É indiscutível que a avaliação é um mecanismo poderoso no sentido de se obter 

dados que subsidiem as decisões dos gestores. Cotta (2001) ressalta que ao falar em um 

sistema de avaliação já se pressupõe que haverá ações no intuito de melhorar a 

qualidade das políticas do setor. Entretanto, especialistas afirmam que o resultado de 

uma avaliação não significa, necessariamente, que ações serão construídas para 

melhoria da deficiência identificada em cada escola avaliada. Isto ocorre porque nem 

sempre os atores envolvidos chegam a um denominador comum ou se sentem inseguros 

de tomarem decisões importantes, ou ainda, porque simplesmente ignoram a avaliação. 

 

“Making use of the findings of evaluations in not an easy task. The history of 

evaluation may be characterized as one of unfulfilled promises. Therefore, it 

is only natural that doubts are raised about its overall usefulness. Some see 

evaluation as a new management fad that creates bureaucracy but delivers 

few results. It is sometimes seen as inherently too theoretical to work in 

practice and having an effect on issues of marginal significance rather than 

on major policy choices. Others fear increased control or do not wish to be 

held accountable. Those primarily interested in the continuation of 

programmes may feel threatened by evaluation. Finally, questions can be 

raised about the value of evaluation in an environment where performance is 

continuously measured and even contracted for” (OECD, 1999: 9 apud 

COTTA, 2001, p. 93) 
  

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/


 
 

25 
 

Além disso, Cotta (2001) e Oliveira (2011) concordam que é fundamental que os 

gestores saibam interpretar o resultado da avaliação para que conduzam as tomadas de 

decisões de forma adequada. Ao contrário, pode colocar “a perder” toda uma 

investigação rigorosa, pois os resultados não contribuíram para o processo decisório. Ou 

seja, “os recursos públicos investidos na avaliação não oferecem o retorno desejado; e a 

própria avaliação cai em descrédito, passando a ser vista como uma atividade muito 

exigente em termos de recursos, mas que oferece poucos benefícios concretos” 

(COTTA, 2001). 

Rodrigues (2007) sugere que deveria haver diálogo entre as universidades 

(instituições que formam os docentes) e a Secretaria de Educação, por exemplo, pois 

estas instituições, trabalhando em conjunto, poderiam contribuir de alguma forma para a 

melhoria da qualidade da educação tomando como base os resultados das avaliações. 

Do mesmo modo, a autora acrescenta que quase não há participação da sociedade em 

busca da solução dos problemas. 

Outra questão importante é a possibilidade de os professores “treinarem” os 

alunos para fazerem o exame, ou seja, os professores se deterem a ensinar apenas os 

conteúdos cobrados na avaliação, prejudicando, certamente, o aproveitamento dos 

alunos de modo geral.  Ou, ainda, as escolas se preocuparem com o fluxo (aprovação, 

reprovação, evasão) e aprovarem os alunos mesmo que não tenham alcançado um 

aproveitamento mínimo para sua aprovação. Uma das preocupações do presidente do 

Inep, Reynaldo Fernandes (2007 Apud SILVA 2010, p. 438), “o fato é que não se pode 

descartar a possibilidade de as escolas e/ou redes de ensino adotarem medidas que 

melhorem o fluxo e piorem o desempenho nos exames padronizados e vice-versa”. Esse 

raciocínio reporta à postura hobbesbiana (HOBBES, 2015).  Que assume ser o homem 

essencialmente mau, o que se mostra como uma lamentável desconfiança quando se 

trata da gestão educacional. 

Em relação aos fatores socioeconômicos, apesar de estar contido no questionário 

do Saeb, Silva (2010) afirma que isso não é considerado ao usar o resultado da 

avaliação para medir a qualidade do ensino, muito menos para redefinir as políticas 

públicas educacionais. “O que se percebe é que as notas referentes ao desempenho 

estudantil são supervalorizadas e destacadas enfaticamente em detrimento de outros 

determinantes de igual ou maior relevância na mensuração da qualidade do ensino”. 
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Casassus (2009 Apud SILVA, 2010, p. 433) critica as avaliações padronizadas 

no sentido de que aumenta a desigualdade entre as escolas mais pobres e as escolas mais 

ricas. 

 

Os resultados das provas indicam-nos que no extremo dos “burros” e das 

baixas pontuações se encontram os pobres, e que os ricos se encontram no 

extremo dos “inteligentes” e com pontuações altas. (...) Um sistema 

meritocrático numa democracia formal, ou seja, uma democracia que não 

toma em consideração a desigualdade de condições e os contextos de 

pobreza, que nos diz que há uma razão de ser para os burros serem pobres: é 

porque são burros. Assumir isto é esquecer um ponto crucial: os efeitos 

negativos que a pobreza tem na aprendizagem e no desenvolvimento 

cognitivo dos alunos (CASASSUS, 2009 apud SILVA, 2010, p. 

433) 

 

Na verdade, não se trata exatamente de aumentar as desigualdades, mas de 

torná-las públicas, o que deveria servir a uma retomada de postura em direção a novos 

rumos para o tratamento a tais desigualdades sociais que afetam não somente as escolas 

em si, mas alunos e familiares. Certamente, esse seria o papel não somente mais nobre 

da avaliação, em termos sócio-humanitários e educacionais, mas como de política 

econômica do país à qual deveria estar intimamente articulada, visando ao 

desenvolvimento nacional. Embora essa questão não faça parte do escopo deste estudo, 

fica uma sugestão a pesquisadores no sentido de apreender para melhor explicitar qual 

seria o grau de articulação entre gestão da economia nacional e a questão da educação 

na realidade brasileira.   
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4. CONTEXTO DA PESQUISA 

  

Para este estudo, selecionamos a Secretaria de Educação de Nova Iguaçu e as 

escolas: CIEP Municipalizado 022 Presidente Getúlio Vargas e a Escola Municipal Três 

Marias, ambas situadas no município de Nova Iguaçu. Os sujeitos da pesquisa são a 

Secretária de Educação da Semed, as Orientadoras Pedagógicas, Professores e Diretores 

das escolas. 

 Elencamos, abaixo, as responsabilidades de cada um dos sujeitos da pesquisa, de 

acordo com a pedagoga Lidia Kroth. 

A Secretária de Educação desempenha um papel essencial para o cumprimento 

das políticas públicas educacionais elaboradas pelo Governo Federal. São de 

responsabilidades das Secretarias formular e coordenar as políticas educacionais do 

município além de supervisionar sua execução nas escolas de suas áreas de 

competência.  

A Orientação Pedagógica supervisiona e assessora as atividades curriculares. 

Auxilia os docentes na elaboração de aulas a fim de facilitar o processo ensino-

aprendizagem de suas respectivas disciplinas. Outra atribuição do orientador 

pedagógico é a comunicação com os pais e a comunidade.   

Os Professores, por sua vez, são responsáveis por planejar, executar o trabalho 

de docência de acordo com o planejamento curricular e avaliar seu trabalho e o 

aproveitamento do aluno. 

A Direção da escola é responsável pelo funcionamento geral da escola. É dever 

do diretor garantir o cumprimento das disposições legais e das diretrizes das políticas 

educacionais da Secretaria Municipal de Educação. 
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4.1 Nova Iguaçu 

 

 

4.1.1 Histórico1 

 

O Município de Iguassú foi criado no dia 15 de janeiro de 1833, com sua sede 

instalada às margens do Rio Iguassú, que serviu de inspiração para o seu nome. Ele 

surgiu a partir da Vila de Iguassú – uma localidade que, desde o século XVIII, era 

utilizada como pouso de tropeiros que faziam o Caminho de Terra Firme. Ainda em 

1822, durante o Ciclo do Café, foi aberta a Estrada Real do Comércio, que em conexão 

com os portos de Iguassú, escoava a produção de cana-de-açúcar e do café plantado nas 

serras. Devido sua localização estratégica, o território iguaçuano facilitou o trânsito das 

riquezas produzidas na região das minas gerais até o porto do Rio de Janeiro, onde 

ocorria o embarque das mercadorias para continente europeu. O movimento foi tão 

expressivo que provocou a mudança do status de Vila para Município. 

A mudança de vila para município também ocorreu para abrigar a sede da 

administração das freguesias de Nossa Senhora de Piedade do Inhomirim, Nossa 

Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Piedade de Iguassú, Santo Antônio de Jacutinga, 

São João de Meriti e Nossa Senhora da Conceição do Marapicu. 

Em 1858, com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, iniciou-se o 

crescimento do Arraial de Maxambomba. Por conta disso, foi realizada a transferência 

da sede do município para um novo centro econômico. Em 1916, Maxambomba passa a 

se chamar Nova Iguassú. 

No século XX, entre 1930 e 1939, a principal atividade do Município foi o 

plantio de laranjas. Os pomares de Nova Iguaçu se estendiam por toda a Estrada de 

Madureira, Cabuçu, Marapicu, alcançando também Itaguaí. Na época, Nova Iguaçu 

ficou conhecida como "Cidade Perfume" por causa do cheiro das frutas. Porém, diante 

de forte influência da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a explosão demográfica da 

Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. Seu cultivo e exportação da laranja entraram 

em decadência prejudicando a economia da cidade, o que culminou na divisão do 

território. 

                                                           
1
 Fonte: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/. 

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
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Foi a partir da década de 40 que surgiu o processo de emancipação do 

Município. Nova Iguaçu perdeu Duque de Caxias (1943), Nilópolis e São João de 

Meriti (1947). Nos anos 90, Belford Roxo e Queimados (1990), Japeri (1991) e 

Mesquita (1999) se emanciparam. Vale lembrar que em 1952, com a inauguração da 

Rodovia Presidente Dutra e a recuperação da malha ferroviária, a cidade passou por um 

aumento populacional e assumiu outras funções, entre elas, a de cidade dormitório e de 

corredor de acesso à capital.  

Hoje, estimado em 801. 746 habitantes, Nova Iguaçu é o maior município da 

Baixada Fluminense em extensão territorial e segundo em população. Os iguaçuanos 

vivenciam a ampliação de negócios nas proximidades da Via Light, ou seja, as 

atividades industrial e comercial estão em pleno desenvolvimento. Possui um dos 

centros comerciais mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, um polo que atrai 

consumidores das cidades de seu entorno. 

 

 

4.2 Um pouco sobre o CIEP 022 

 

 A escola está situada no Bairro da Luz. Trata-se de uma localidade próxima ao 

centro de Nova Iguaçu, porém, com uma considerável parcela da população composta 

por famílias de baixa de renda. 

 De certo modo, a região é bem atendida em relação aos serviços educacionais e à 

oferta de vagas escolares. Com isso, o CIEP 022 possui muitos alunos moradores de 

localidades vizinhas. Tal fato impõe à maior parte dos alunos a utilização de ônibus para 

o deslocamento casa-escola-casa. 

 No entanto, o serviço de transporte coletivo, assim como, o comércio e as 

escolas são percebidos pela comunidade, em geral, como os aspectos positivos do 

bairro. O comércio, porém, é constituído de padaria, botequins, quitandas, mercearias e 

pequenos mercados, dentro do perfil de poder aquisitivo da população local. 

 A falta de áreas de recreação e lazer adequadas para os jovens é patente no 

bairro. Isso acaba contribuindo para a rotineira entrada de jovens e crianças no terreno 

do CIEP, principalmente, nos fins-de-semana. 

 A Escola mantém um bom relacionamento com a comunidade. Como a gestão 

do município é relativamente recente, ainda não é maciça a participação dos 

responsáveis nas atividades regulares do CIEP, fruto de um longo período de 
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inexistência de atividades que buscassem atrair os familiares. Porém, a cada evento, o 

quórum vem aumentando e os pais já depositam maior credibilidade quanto à 

importância de participarem. 

 O mesmo ocorre em relação à presença dos filhos em atividades programadas 

para os sábados letivos. Há um reconhecimento cada vez maior por parte dos alunos e 

de seus responsáveis de que a participação é compensadora. Um fator que compromete 

a presença dos familiares nas atividades escolares é o já mencionado fato de que boa 

parte dos alunos provém de localidades vizinhas, necessitando de transporte para o 

deslocamento. Com efeito, os pais são impelidos a pagar passagem de ônibus para 

acompanhar os filhos à escola, o que, muitas vezes, desestimula o comparecimento da 

família. 

 Voltando às características do bairro, são frequentemente apontados como os 

maiores problemas locais o saneamento, o abastecimento de água e a oferta de serviços 

de saúde.  

 Em suma, a clientela não difere daquela encontrada nos bairros da periferia de 

Nova Iguaçu: isto é, com vulnerabilidades socioeconômicas, muitas vezes, com déficit 

nutricional cotidiano, oriundos de famílias com baixa escolaridade, com poucas 

possibilidades de acesso a bens culturais e, uma parte significativa, provenientes de 

lares afetados pela falta de emprego, pelo alcoolismo e pelo uso de drogas. 

 A equipe pedagógica da escola tem como principais objetivos: 

 

 Contribuir para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam 

os conteúdos necessários para a vida em sociedade. 

 Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade, 

de modo que possa contribuir em sua transformação. 

 Promover um ensino de qualidade, motivando e efetivando a permanência do 

aluno na Escola, evitando a evasão. 

 Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na 

melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico. 
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 Promover a integração escola-comunidade, atuando em prol do desenvolvimento 

humano e social, a partir de seu trabalho educativo, enquanto agente de 

desenvolvimento cultural e social na comunidade. 

 

 

4.3 Um pouco sobre a Escola Três Marias 

 

A Escola Municipal Três Marias surgiu de uma grande necessidade da 

comunidade de um sub-bairro de Cabuçu, chamado Três Marias, em ter acesso a uma 

educação pública de qualidade. Esta região, até final de 2004, não contava com 

nenhuma escola, nem privada e nem pública, sendo esta última a que melhor atenderia 

as necessidades da população local. Os moradores desta região para ter acesso a uma 

escola, até então, precisavam se deslocar até outros bairros e a outros municípios, como 

por exemplo, o município de Queimados que faz divisa com a região. 

No início de 2005 começou o primeiro ano letivo da E.M. Três Marias, situada 

no bairro de Três Marias em Cabuçu. A escola fica afastado do Centro de Nova Iguaçu. 

O bairro no qual a escola está inserida apresenta uma grande precariedade em relação: à 

pavimentação das ruas, ao saneamento básico, ao fornecimento de água, ao comércio 

em geral (possui apenas alguns pequenos comércios), atendimento de saúde tanto 

pública ou privada (não há nenhuma Unidade de Saúde), assistência social, áreas de 

lazer e recreação, ao transporte (há apenas duas linhas de ônibus que passam pela 

região), entre outras necessidades. Este conjunto de fatores faz desta, uma comunidade 

extremamente carente.  

A equipe da escola pontua que a relação da escola com a sua comunidade 

precisa se fazer de forma ativa, resgatando sua autoestima, trabalhando seus valores, 

baseando-se no exercício da cidadania, promovendo o diálogo, ampliando horizontes, 

enfim, atuando como uma mola propulsora de transformação.  

Tal como o CIEP 022, a escola Três Marias tem sua clientela composta por 

famílias de baixa escolaridade, com poucas oportunidades uma vez que se encontram 

em área mais afastada do centro e com pouco investimento público. 

A equipe pedagógica da escola tem como principais objetivos: 

• Oferecer aprendizado com maior qualidade para todos os alunos.  
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• Garantir, dentro das possibilidades da U.E., o acesso e a permanência dos 

estudantes na escola. 

• Garantir, dentro das possibilidades da U.E., o acesso e a permanência dos 

estudantes no horário integral. 

• Contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, participativos e críticos para 

atuarem numa sociedade democrática. 

• Contribuir para a formação de indivíduos com o conhecimento e cuidados do 

próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos 

básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua 

saúde e à saúde coletiva; 

• Garantir direitos igualitários, respeito às diferenças e um ambiente solidário com 

característica cidadã e democrática na U.E. 

• Realizar atividades capazes de mobilizar (e inserir) a comunidade para o seu 

papel junto ao trabalho escolar. 

• Cobrar dos órgãos competentes os recursos e as condições necessárias para 

efetivar o trabalho escolar. 

• Realizar projetos capazes de mobilizar a comunidade para o seu papel junto ao 

meio ambiente. 

• Realizar Reuniões Pedagógicas, Grupos de Estudos e Conselhos de Classe, de 

modo que possam refletir qualitativamente no processo ensino e aprendizagem. 

• Matricular todos os alunos dentro do número de vagas previamente 

estabelecidas. 

• Investir recursos financeiros em materiais e equipamentos didáticos e 

pedagógicos, procurando inclusive atender as sugestões do corpo docente. 

• Estreitar as relações entre escola e comunidade a fim de obtermos um maior 

êxito no trabalho escolar com os alunos. 
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4.4 Metodologia  

 

Inicialmente, para fins de investigação, foi realizado estudo bibliográfico e 

investigação documental na Secretaria de Educação de Nova Iguaçu – SEMED. De 

acordo com Vergara (2011) a finalidade da investigação documental é ter contato com 

documentos conservados no interior de órgãos públicos ou privados ou com pessoas. 

Para esta pesquisa optou-se por realizar um estudo de caso qualitativo de 

orientação avaliativa, que consiste no levantamento de informações para a análise da 

contribuição do resultado da Prova Brasil, a partir da elaboração de políticas 

educacionais, pela Secretaria de Educação de Nova Iguaçu, visando melhoria do 

desempenho dos alunos. De acordo com Patton (1990 apud GODOY, 2010, p. 125): 

 

Denomina-se estudo de caso de avaliativo quando a preocupação é 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. (grifo do autor)  
 

A entrevista foi utilizada como técnica para coleta de dados. Lüdke e André 

(1986 apud OLIVEIRA, 2012, p.12) compartilham que a entrevista “permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. Os sujeitos entrevistados foram 

professores de Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental que lecionam 

para os 5º e 9º anos, orientadores educacionais, diretoras das escolas Ciep 

Municipalizado 022 Presidente Getúlio Vargas e Escola Municipal Três Marias e a 

secretária de educação do município de Nova Iguaçu. 

Para tratamento dos dados foi utilizado o método de análise de conteúdo com o 

fim de analisar o entendimento dos gestores da Secretaria Municipal de Educação de 

Nova Iguaçu, professores, orientadores pedagógicos e diretores sobre a Prova Brasil e as 

contribuições desta avaliação para a melhoria da qualidade do ensino. Franco (2008) 

aponta que a análise de conteúdo permite fazer inferências a partir dos “vestígios” na 

comunicação, possibilitando um entendimento além do que é explícito. Nessa 

perspectiva, Bardin acrescenta que: 

 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não). (Bardin, 1995 apud ROCHA 

E DEUSDARÁ, 2006, p. 4) 
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5. RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO BRASILEIRO  

 

 Com base nas planilhas divulgadas pelo Inep/MEC, elaboramos tabelas com 

dados de taxas de aprovação, notas da Prova Brasil, resultados do Ideb, de 2005 a 2013 

e as projeções para os anos seguintes do município de Nova Iguaçu e das escolas CIEP 

022 Presidente Getúlio Vargas e a Escola Municipal Três Marias. O objetivo é fazermos 

comparações dos dados entre os anos selecionados e refletirmos sobre os resultados que 

o sistema de avaliação brasileiro vem gerando. 

 

 

5.1 Taxa de aprovação 

 

 Na tabela 1, apresentamos as taxas de aprovação do 1º ao 5º ano (séries iniciais) 

e, na tabela 2, as taxas de aprovação do 6º ao 9º ano (séries finais) do ensino 

fundamental da Rede Municipal de Nova Iguaçu, de 2005 a 2013. A figura 1 foi 

elaborada com o objetivo de comparar os valores totais das taxas de aprovação das 

séries iniciais e das séries finais sob a forma de gráfico. 

Tabela 1 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries iniciais) 

 

REDE MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

1º 93,1 92,7 91,9 91,3 90,5 

2º 94,2 94,1 94,0 93,8 93,0 

3º 76,2 80,1 77,4 79,3 78,2 

4º 76,8 79,2 78,2 78,2 79,4 

5º 83,4 86,0 85,9 86,2 85,8 

1º ao 5º 84,7 86,4 85,5 85,8 85,4 

          *Fonte: Ideb, 2015 

 

Tabela 2 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries finais) 

REDE MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

6º 71,5 73,7 73,0 69,5 71,0 

7º 72,5 77,1 77,1 73,1 74,8 

8º 77,7 80,3 77,8 78,2 79,1 

9º 86,0 85,7 85,8 85,8 87,7 

6º ao 9º 76,9 79,2 78,4 76,6 78,2 

          *Fonte: Ideb, 2015 
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Figura 1 – Gráfico taxa de aprovação de 2005 a 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         *Fonte: Elaboração própria  
  

Podemos observar que o valor total da taxa de aprovação das séries iniciais (1º 

ao 5º ano) da rede municipal de Nova Iguaçu oscilou entre 84,7 e 86,4. Nenhuma etapa 

sofreu considerável aumento ou diminuição da taxa de aprovação. Significa que não 

houve mudança importante no fluxo de alunos das séries iniciais. Em relação às séries 

finais (6º ao 9º ano), houve aumento do total da taxa de aprovação de quase 3 pontos em 

2007, mas caiu em 2011, e chegou a 78,2 em 2013. O sétimo ano teve destaque no 

aumento de quase 5 pontos em 2007, se mantendo em 2009, mas com grande queda em 

2011. Percebemos que, considerando todo o período analisado, também não houve 

mudança considerável no fluxo de alunos das séries finais do ensino fundamental da 

Rede Municipal de Nova Iguaçu, no período de 2005 a 2013. 

 A tabela 3 mostra as taxas de aprovação das séries iniciais e a tabela 4, as taxas 

de aprovação das séries finais do ensino fundamental da Escola CIEP 022 Presidente 

Getúlio Vargas durante o mesmo período analisado acima. A figura 2 apresenta os 

resultados dos valores totais das taxas de aprovação das séries iniciais e das séries finais 

sob a forma de gráfico para facilitar a comparação. 
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Tabela 3 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries iniciais) 
 

CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

1º 100,0 84,2 84,1 84,6 82,6 

2º 61,6 79,7 70,7 76,9 88,2 

3º 60,0 52,7 60,5 59,6 72,9 

4º 91,8 85,9 59,3 70,9 69,8 

5º 77,3 70,1 51,1 72,9 69,2 

1º ao 5º 78,1 74,5 65,1 73,0 76,5 

          *Fonte: Ideb, 2015 

 

 
 

Tabela 4 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries finais) 

 

CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

6º 67,6 72,2 61,3 53,5 65,7 

7º 76,9 71,4 59,3 69,0 75,7 

8º 83,1 76,7 55,4 82,0 89,2 

9º 92,0 87,5 69,9 86,4 98,2 

6º ao 9º 79,9 76,9 61,5 72,7 82,2 

          *Fonte: Ideb, 2015 

 

 

Figura 2 – Gráfico taxa de aprovação de 2005 a 2013 
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Analisando os dados acima, em relação às séries iniciais do ensino fundamental 

da Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas, verificamos que em 2009 o valor total da 

taxa de aprovação das séries iniciais caiu quase 10 pontos em relação a 2007, mas em 

2013 atingiu quase a mesma taxa que em 2005. Sobre as séries finais, percebemos uma 

diminuição de mais 15 pontos em 2009 no valor total da taxa de aprovação. Houve uma 

queda considerável em todas as etapas do ensino fundamental na taxa de aprovação em 

2009. Ou seja, o fluxo de alunos das séries iniciais e das séries finais do ensino 

fundamental da educação básica diminuiu entre 2007 e 2009, o que quer dizer que 

houve aumento no índice de reprovação nessas etapas na escola, neste período.  

 A tabela 5 e a tabela 6 apresentam as taxas de aprovação das séries iniciais e das 

séries finais, respectivamente, do ensino fundamental da Escola Municipal Três Marias, 

durante o período de 2005 a 2013, e a figura 3 dispõe os resultados sob a forma de 

gráfico, pois também tem o objetivo de facilitar a comparação dos valores totais das 

séries iniciais e das séries finais das taxas de aprovação dos anos avaliados. 

 

Tabela 5 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries iniciais) 

 

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

1º 87,8 89,8 90,5 100,0 91,8 

2º 96,9 94,2 98,5 96,9 98,1 

3º 74,4 72,8 70,1 95,0 64,9 

4º 77,7 75,5 74,6 77,3 69,9 

5º 91,0 80,0 76,3 97,5 89,2 

1º ao 5º 85,6 82,5 82,0 93,3 82,8 

          *Fonte: Ideb, 2015 

 

 

Tabela 6 – Taxa de aprovação de 2005 a 2013 (séries finais) 

 

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 

6º 77,3 82,9 68,4 75,0 79,3 

7º 70,5 71,1 68,3 64,3 70,1 

8º 76,7 71,3 77,6 70,3 75,5 

9º 70,8 82,8 78,3 82,9 75,9 

6º ao 9º 73,8 77,0 73,1 73,1 75,1 
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Figura 3 – Gráfico taxa de aprovação de 2005 a 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       *Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise dos dados da Escola Municipal Três Marias, depreendemos que a 

taxa de aprovação das séries iniciais teve um aumento considerável em 2011 e em 2013 

caiu, alcançando praticamente a mesma média dos anos anteriores. Não houve mudança 

considerável no fluxo de alunos das sérias iniciais. Em relação às séries finais, 

observamos que houve aumento na taxa de aprovação em 2007, caiu em 2009 e 

praticamente se manteve até 2013. Significa que também não houve alteração 

considerável no fluxo de alunos nas séries finais.   

 Elaboramos a tabela 7 a fim de verificar se houve crescimento nas taxas de 

aprovação das séries iniciais (SI) e das séries finais (SF) do ensino fundamental da 

educação básica da Escola CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas, da Escola Municipal 

Três Marias e da Rede Municipal de Nova Iguaçu no período de 2005 e 2013. 

  
 

Tabela 7 – Crescimento da taxa de aprovação entre 2005 e 2013 

 

 Crescimento da taxa 

de aprovação (SI) 

Crescimento da taxa 

de aprovação (SF) 

Rede Municipal de Nova 

Iguaçu 

 

0,7 

 

1,3 

Escola Ciep 022 Presidente 

Getúlio Vargas 

 

- 1,6 

 

2,3 

Escola Municipal Três Marias - 2,8 1,3 
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 Nas séries iniciais do ensino fundamental, percebemos que a Rede Municipal de 

Nova Iguaçu apresentou um pequeno aumento na taxa de aprovação entre 2005 e 2013, 

mas esse aumentou não teve a contribuição da Escola Ciep 022 Presidente Getúlio 

Vargas nem da Escola Municipal Três Marias, pois ambas sofreram quedas 

consideráveis na taxa de aprovação nesse período. Isso quer dizer que houve aumento 

no índice de reprovação nas duas escolas. Já nas séries finais, tanto a Rede Municipal de 

Nova Iguaçu quanto as Escolas Presidente Vargas e Três Marias obtiveram aumento na 

taxa de aprovação no período analisado. 

 

 

5.2 SAEB 

 

O resultado do Saeb é outro fator importante para o cálculo do Ideb. Portanto, a 

análise de seus resultados é fundamental. 

Na tabela 8 e na tabela 9, apresentamos as médias das notas padronizadas 

obtidas nos exames aplicados pelo Saeb nas séries iniciais e nas séries finais do Ensino 

Fundamental da Educação Básica no período de 2005 a 2013.  

 

Tabela 8 – Média das notas padronizadas do Saeb – séries iniciais de 2005 a 2013 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 

Rede Municipal de Nova Iguaçu 4,3 4,6 4,7 4,8 4,6 

Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas 4,1 4,2 4,5 5,0 4,4 

Escola Municipal Três Marias 4,2 4,2 4,7 4,6 4,0 

      *Fonte: Ideb, 2015 

 

 

Tabela 9 – Média das notas padronizadas do Saeb – séries finais de 2005 a 2013 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 

Rede Municipal de Nova Iguaçu 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 

Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas 4,4 3,7 3,8 4,1 4,8 

Escola Municipal Três Marias 4,3 4,1 3,9 4,5 3,9 

      *Fonte: Ideb, 2015 
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Percebemos que médias das notas padronizadas dos exames aplicados nas séries 

iniciais da Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas e da Escola Municipal Três 

Marias oscilaram pouco em relação às médias das notas da Rede Municipal de Nova 

Iguaçu, no período analisado. Com relação às séries finais, nos anos de 2005, 2007 e 

2009, as médias da Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas e da Escola Municipal 

Três Marias ficaram abaixo das médias da Rede Municipal de Nova Iguaçu, em 2011 a 

Escola Três Marias obteve a mesma média que a rede e, somente em 2013, a média da 

Escola Getúlio Vargas foi melhor que a média da rede. Ainda assim, pode-se considerar 

que as médias das duas escolas e da rede municipal não oscilaram muito também nas 

séries finais. 

A tabela 10 tem a intenção de comparar o aumento das médias das notas 

padronizadas dos exames aplicados pelo Saeb nas séries iniciais e nas séries finais do 

ensino fundamental da educação básica da Escola CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas, 

da Escola Municipal Três Marias e da Rede Municipal de Nova Iguaçu no período de 

2005 e 2013. 

 

 

Tabela 10 – Crescimento da média da nota padronizada do Saeb entre 2005 e 2013 das 

séries iniciais e das séries finais 

 

 Crescimento da 

média da nota 

padronizada (SI) 

Crescimento da 

média da nota 

padronizada (SF) 

Rede Municipal de Nova 

Iguaçu 

 

0,3 

 

- 0,3 

Escola Ciep 022 Presidente 

Getúlio Vargas 

 

0,3 

 

0,4 

Escola Municipal Três Marias - 0,2 - 0,4 

 

 

 Nesta tabela, é perceptível que não houve nenhuma evolução nas médias das 

notas padronizadas do Saeb entre 2005 e 2013. A Rede Municipal de Nova Iguaçu 

aumentou 0,3 pontos nas séries iniciais nesse período, mas teve 0,3 negativos nas séries 

finais, ou seja, as notas dos exames do Saeb caíram de uma maneira geral. A Escola 

Municipal Três Marias teve 0,2 negativos para as séries iniciais e 0,4 negativos para as 

séries finais. Já a Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas teve um pequeno aumento 
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nos dois segmentos no período analisado: 0,3 para as séries iniciais e 0,4 para as séries 

finais. 

 

 

5.3 IDEB 

  

De acordo com o Inep, o cálculo do Ideb é feito a partir de dois componentes: 

taxa de aprovação e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo 

Inep.  

A forma geral do Ideb é: Nji Pji =IDEBji 

Em que, 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um 

indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame 

realizado ao final da etapa de ensino; 

P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos 

alunos da unidade j. 

Nas tabelas 11 e 12 são apresentados os resultados do Ideb das séries iniciais e 

das séries finais, respectivamente, do Ensino Fundamental da Educação Básica no 

período de 2005 a 2013. A tabela 13 mostra seu crescimento no mesmo período. 

 

Tabela 11 – Resultados do Ideb das séries iniciais no período de 2005 a 2013 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 

Rede Municipal de Nova Iguaçu 3,6 3,9 4,0 4,1 3,9 

Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas 3,1 3,0 2,8 3,6 3,3 

Escola Municipal Três Marias 3,6 3,5 4,1 3,8 3,8 

      *Fonte: Ideb, 2015 
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Tabela 12 – Resultados do Ideb das séries finais no período de 2005 a 2013 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 

Rede Municipal de Nova Iguaçu 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 

Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas 3,5 2,8 2,3 2,9 3,8 

Escola Municipal Três Marias 3,7 3,2 2,5 3,0 3,9 

      *Fonte: Ideb, 2015 

 

 

Tabela 13 – Crescimento do Ideb entre 2005 e 2013 das séries iniciais e das séries 

finais 

 

 Crescimento do Ideb 

(SI) 

Crescimento do Ideb 

(SF) 

Rede Municipal de Nova 

Iguaçu 

 

0,3 

 

-0,1 

Escola Ciep 022 Presidente 

Getúlio Vargas 

 

0,2 

 

0,3 

Escola Municipal Três Marias 0,2 0,2 

 

 O resultado final do Ideb não poderia ser satisfatório devido aos baixos 

resultados das análises anteriores. Considerando a projeção do MEC de aumento médio 

de 0,3 pontos a cada edição do Ideb, que é bianual, para atingir a meta de 6,0 até 2022, 

inferimos que em cinco edições não se obteve êxito na melhora da qualidade da 

educação nem nas escolas individualmente, nem na rede municipal de Nova Iguaçu que 

engloba as notas de todas as escolas do município. Vale ressaltar aqui, talvez para uma 

reflexão, que o Brasil investe no Ensino Fundamental da Educação Básica um terço do 

que os países membros da OCDE investem no mesmo segmento.  
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6. DADOS COLETADOS 

 

Apresentamos, a seguir, as entrevistas realizadas com cada um dos sujeitos da 

pesquisa realizada na SEMED (Secretaria de Educação) e nas Escolas Municipal Três 

Marias e Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas. 

 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Maria Elione da Costa Midões 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia e Especialização em Supervisão 

Escolar. 

Cargo / Função: Coordenadora do Serviço de Orientação Pedagógica do Ensino 

Fundamental; Coordenadora de Avaliação Municipal SAERJINHO/ SAERJ; 

Interlocução Municipal - Prova Brasil/ Provinha Brasil/ ANA; Orientadora de Estudos 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/ PNAIC. 

Tempo no Cargo / Função: 3 anos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental? 

A partir da década de 90, a educação brasileira consegue afinal, atingir, um dos 

seus maiores desafios, garantir, com a democratização do acesso, que as crianças em 

idade escolar frequentassem as salas de aula. Sendo assim, surge uma nova questão: 

“Como medir o quanto os estudantes estão aprendendo e garantir a qualidade da 

educação?” 

Para atender a esse novo objetivo, foi criado em 1990 o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) a primeira iniciativa, em escala nacional, para 

se conhecer o Sistema Educacional Brasileiro. Ele é realizado a cada dois anos e 

avalia apenas uma mostra representativa dos alunos matriculados nas séries finais do 

primeiro e segundo ciclo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de escolas 
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públicas e privadas, e fornece dados sobre a qualidade dos Sistemas Educacionais do 

Brasil como um todo.  

Em síntese, é um instrumento que possibilita fazer um diagnóstico da situação 

nacional e regional da Educação do país.  

 

2. Como o resultado da Prova Brasil pode subsidiar a elaboração de políticas 

públicas educacionais em busca de melhorias na qualidade da educação básica 

brasileira? 

Após a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

surge outra questão: “a necessidade de uma análise mais detalhada do sistema, que 

expandisse o alcance dos resultados, oferecendo dados não apenas nacionais e por 

estado, mas também para cada município e escola participante”. Assim, em 2005, 

nasceu a Prova Brasil. Por ser censitária, é possível conhecer a nota média da escola, 

do município, do estado, da região e do Brasil. Estes resultados podem, sem dúvida, 

subsidiar a elaboração de políticas públicas educacionais e melhorar a qualidade da 

educação quando tecnicamente bem realizados.  

 As avaliações são uma referência importante sobre a situação do aprendizado. 

Elas permitem analisar o panorama do sistema em uma perspectiva histórica. Os 

resultados mostram habilidades e competências adquiridas ou não e, assim, geram uma 

série de informações, as quais, os gestores podem utilizar para atingir os objetivos 

traçados e, se for preciso, reformular estratégias e ações. Os resultados podem ainda, 

identificar temas com baixa proficiência, apontar regiões ou grupos com desempenhos 

melhores e piores e fornecer dados importantes para iniciativas de formação de 

professores. 

 Em resumo, se o processo for bem feito desde a sua concepção, é capaz de 

indicar o que funciona e o que não funciona nas escolas, ajudando os gestores em suas 

decisões.  

 

3. Qual sua percepção sobre as metas propostas pelo IDEB? 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado para 

monitorar as políticas públicas no país e auxiliar na definição de metas de qualidade 

para os sistemas de ensino. O Ideb se baseia no fluxo escolar e nos resultados de 

desempenho em Língua Portuguesa e Matemática em avaliações nacionais, para o 5º e 

o 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, avaliando tanto as 
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escolas públicas como as privadas. Dessa forma, o índice permite avaliar se os alunos 

estão aprendendo o que precisam na idade certa.  

Os objetivos a alcançar são selecionados segundo a situação em que se 

encontra a rede, no geral, e a escola, em particular, e define alguns horizontes, tais 

como: alfabetizar todas as crianças até os 8 anos, combater a repetência e envolver os 

professores na discussão do projeto político-pedagógico (PPP). Todos assinaram um 

termo de compromisso que lhes garante um repasse de verbas ou tecnologia para 

melhorar o ensino. Desse modo, o Ideb funciona como um sistema de cobrança e 

incentivos.  

 

4. Quais são os aspectos que a senhora indicaria como positivos da Prova Brasil?  

Os aspectos conceituais e estruturais de diferentes gêneros textuais, pois ampliam a 

compreensão e desenvolvem variadas habilidades leitoras.  

 

Por quê? 

Porque a partir daí, o Orientador Pedagógico e a equipe docente podem pensar 

em ações, como registrar o trabalho do professor em sala de aula e considerar as 

necessidades dos docentes nos horários de trabalho pedagógico coletivo. 

Outro aspecto que considero significativo é a possibilidade oferecida às escolas 

que ao analisarem estes resultados, conseguem obter informações importantes que 

podem ser utilizados na reformulação do projeto político-pedagógico (PPP). Após esta 

reformulação do PPP é possível ter uma referência para analisar as estratégias 

didáticas usadas na escola e os critérios utilizados na aprovação e reprovação dos 

alunos. E ainda podem colaborar para repensar o currículo da rede e o replanejamento 

das escolas. Enfim, são inúmeras as possibilidades oferecidas. 

 

5. Quais são os aspectos que a senhora considera merecerem ser aperfeiçoados na 

Prova Brasil? Por quê? 

O bom desempenho dos alunos é fruto de professores bem formados e 

valorizados, de bons materiais didáticos, do comprometimento com a aprendizagem dos 

alunos e de uma estrutura física adequada. 

Mais do que com rankings, a escola deve se preocupar com a formação de pessoas 

para atuar na sociedade. Para além dos resultados na comunidade, vale refletir sobre o 

significado da qualidade que se deseja nos processos de ensino e aprendizagem.Isso 
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parece óbvio, mas, como aprendemos com Darcy Ribeiro, o óbvio nem sempre é 

reconhecido como tal, portanto, precisa ser dito. Por isso, em relação aos aspectos 

socioeconômicos e cognitivos, acredito que é preciso ainda buscar algumas respostas: 

• O que o Ideb não mostra? 

• Quem são estes estudantes, de fato?Quantos, realmente aprendem?Por que não 

aprendem? 

• Estamos garantindo as condições básicas de ensino e aprendizagem? 

Quando olhados com atenção, estes resultados se transformam em instrumentos 

valiosos para detectar problemas, definir encaminhamentos, analisar variáveis, definir 

metas e planejar as ações que devem ser implementadas, contudo, este é apenas um dos 

pontos chaves da questão.  

 

6. Quais políticas têm sido implementadas com base nos resultados da Prova Brasil 

a partir de 2007? 

A partir dos dados obtidos com as avaliações, intensificou-se a participação em 

projetos de apoio à aprendizagem, através de encontros de Formação Continuada 

como o Pró-Letramento, os Programas Nacionais de Livros Didáticos (PNLD), o 

Programa de Aceleração da Aprendizagem, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). 

O município de Nova Iguaçu, desde 2013, vem levantando a discussão acerca 

dos Documentos Oficiais do PNAIC, sobre os Direitos de Aprendizagem no Ciclo de 

Alfabetização e as expectativas de aprendizagem de cada ano de escolaridade (ação 

prevista desde 1996, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação).  

Face do exposto, a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Nova 

Iguaçu, em parceria com a Editora Moderna, adotou a coleção “APROVA BRASIL”, 

com a finalidade de subsidiar e enriquecer, ainda mais, a prática pedagógica dos 

professores e, consequentemente, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos.  

Outra ação adotada é a oferta de Formação Continuada, especificamente, para 

os professores de Matemática e Incentivo à Leitura e Produção Textual (ILPT) dos 5º e 

9º Anos do Ensino Fundamental. O foco desta formação é aprimorar a competência 

leitora e a habilidade de resoluções de problemas dos alunos preparando-os para 

atingirem bons resultados nas avaliações externas estaduais (SAERJINHO/SAERJ) e 

nacionais (Prova Brasil). 

 



 
 

47 
 

7. Como a SEMED se articula com as escolas a partir do resultado da Prova Brasil, 

na realidade concreta? 

A Secretaria Municipal de Educação vem dialogando junto às escolas, analisando 

e socializando os resultados com a comunidade educativa, promovendo discussões e 

reflexões a fim de: Investigar o que os alunos sabem, o que não sabem e o que precisam 

saber, através do acompanhamento e sistematização das Análises de Desempenho; 

Trabalhar efetivamente e em conjunto com os gestores e suas equipes para diminuir o 

índice de evasão nas escolas; Dar continuidade à estruturação e construção da 

Proposta Pedagógica da SEMED; Investir nos anos iniciais, consideravelmente, sem, 

contudo, esquecer os anos finais; Somar forças, com as unidades escolares, a fim de, 

garantir aprovação com aprendizagem; Prosseguir investindo na Formação 

Continuada de Professores, incluindo, gestores e profissionais da escola. 

 

8. A partir dos resultados da Prova Brasil, algumas medidas são tomadas a fim de 

sanar a deficiência detectada na avaliação. Quais considera mais relevantes? Por 

quê? 

A Formação Continuada. Porque acreditamos que a qualidade da educação 

passa pela qualificação do professor. Por ser este o caminho mais curto e eficaz para a 

melhoria da educação que almejamos oferecer. 

O Monitoramento do desempenho escolar dos alunos, através das avaliações 

externas (Provinha Brasil, ANA, Prova Brasil, SAERJINHO/SAERJ) e internas 

(Acompanhamento de Leitura do Ciclo, Acompanhamento de Escrita do Ciclo, Análise 

de Desempenho Escolar). Porque através destes instrumentos podemos identificar os 

fatores intra e extraescolares que interferem no desempenho dos alunos, melhorando a 

eficiência do trabalho desenvolvido em cada unidade escolar. 

 

Quais os principais resultados dessas ações? 

Antes vistos como vilões, as avaliações externas agora são encaradas como 

instrumentos possíveis para atingir resultados melhores e promover maior 

envolvimento e participação de gestores e professores na melhoria da qualidade da 

educação. Todo este conjunto de ações que vimos desenvolvendo, tem nos dado bons 

resultados, tais como: Auxílio no acompanhamento, ao longo do tempo, da qualidade 

da educação ofertada em nosso município; Análise sistemática do desempenho dos 

alunos, possibilitando verificar em que momento da construção do conhecimento eles 
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estão, tornando possível identificar o que precisa ser reforçado em sala de aula para 

que eles continuem avançando; Consolidação de uma cultura que vê a avaliação, não 

como uma forma de punir e culpar, mas como uma ferramenta formativa a serviço do 

aprimoramento das estratégias de trabalho. 

 

 

DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

Endereço da Escola: Rua Almirante Cochrane, 57. Cabuçu. Nova Iguaçu. 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Miriele dos Santos Rocha 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia e Especialização em Implementação e 

Gestão de EaD. 

Cargo / Função: Diretora Geral de Unidade Escolar 

Tempo no Cargo / Função: 4 anos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? Por que? 

O SAEB, enquanto política de avaliação tem o objetivo de avaliar o desempenho 

dos sistemas de ensino com educação básica, assim como apresentar resultados em 

relação à aprendizagem nas Unidades escolares e com isso contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação e universalizar a educação. Enquanto pedagoga e gestora, 

eu entendo a importância que as avaliações têm para o trabalho escolar. É a partir de 

resultados de avaliações que podemos dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 

assim como, corrigir rotas quando necessário. Embora, a nível nacional eu não tenha 

visto muitas políticas educacionais realmente voltadas para a melhoria da nossa 

educação, que os próprios resultados destas avaliações externas têm apresentado como 

defasada, ainda assim as tenho considerado importantes para a reflexão dentro das 

escolas e para reorientar o trabalho da gestão, equipes escolares e dos professores em 

suas salas de aula.  
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2. Como o resultado da Prova Brasil pode subsidiar ações na escola que busquem 

melhorar a qualidade do ensino? 

Através dos resultados da Prova Brasil e do Ranking gerado a partir do IDEB, 

os sistemas de ensino podem organizar melhor as políticas públicas relacionadas à 

educação.  Uma vez que estes resultados apontam onde estão os problemas e as ações 

exitosas.  

 

3. Qual sua percepção sobre as metas propostas pelo IDEB? 

As metas incentivam melhorar ainda mais o trabalho, pois sem as metas teríamos 

apenas resultados e isso não garantiria que todos estariam se esforçando para continuar 

melhorando cada vez mais o trabalho escolar. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Matrizes de referência, apresentação dos resultados. Porque podem ajudar a 

reorganizar o trabalho. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

Considerar outros aspectos que dificultem uma educação de qualidade como a 

estrutura das unidades de ensino, a formação dos profissionais, o histórico de saúde 

dos alunos e cobrar ações que solucionem os problemas encontrados, dando subsídios 

de reverter as situações encontradas. 

 

6. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

A partir de reuniões com o a equipe e o corpo docente, não só dos 5º e 9º anos, 

que fazem a prova, mas sim com todos da escola. E traçamos ações que serão 

desenvolvidas para a Prova Brasil nos 5º e 9º anos e de alfabetização e matemática nos 

outros anos de escolaridade.  

 

7. Como a SEMED se articula com as escolas a partir do resultado da Prova 

Brasil? 

Através de reuniões, formação para os professores envolvidos, monitoramento. 
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8. A partir dos resultados da Prova Brasil, algumas medidas são tomadas a fim de 

sanar a deficiência detectada na avaliação. Quais as principais?  

Reforço escolar, simulados, trabalhos de leitura, formação com o professor, 

entre outras. 

 

Qual o resultado dessas ações?  

Particularmente em nossa escola, sempre deu bons resultados, nos mantendo 

com bons resultados e especificamente no último resultado, tivemos fatores estruturais 

da Unidade (obras, dificuldades de acesso à escola, falta de professores, rodízio de 

sala, entre outros) e falta de acompanhamento de alunos com problemas de saúde que 

afetaram significativamente o resultado na Prova Brasil. 

 

 

ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Elen da Silva 

Formação Acadêmica: Psicopedagoga 

Tempo no Cargo / Função: 02 anos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

Na minha escola, entendo que o SAEB auxilia na melhora do trabalho escolar.  

 

2. Como o resultado da Prova Brasil pode subsidiar ações na escola que busquem 

melhorar a qualidade do ensino? 

A partir dos resultados, fazemos reflexões com toda a comunidade escolar e 

traçamos ações que visam melhorar o trabalho escolar. 

 

3. Qual sua percepção sobre as metas propostas pelo IDEB? 

São metas que visam atingir médias cada vez maiores chegando até o propósito 

de 6,0. 
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4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Incentivo, reflexão, trabalho direcionado. 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

Na publicação dos resultados, que deveriam ter uma justificativa do resultado 

obtido. 

  

6. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Fazendo e participando das reuniões. 

 

7. Como a SEMED se articula com as escolas a partir do resultado da Prova 

Brasil? 

Realizando reuniões e formações. 

 

8. A partir dos resultados da Prova Brasil, algumas medidas são tomadas a fim de 

sanar a deficiência detectada na avaliação.  

Oficinas do horário integral voltadas para a Prova Brasil, simulados, trabalhos 

de leitura, formação com o professor, entre outras. 

 

9. Qual o resultado dessas ações? 

Em nossa escola, os resultados são sempre bem positivos, salvo algumas 

particularidades que afetou nosso último resultado. 

 

 

PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Francisco José Fernandes Moreira   

Formação Acadêmica: Licenciatura plena em Letras: Língua Portuguesa e Inglês 

Tempo de trabalho na escola: 4 anos  

Turmas em que leciona na escola: 9º ano 

Nº de alunos em sala de aula: 30 alunos 
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PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

Importante referencial para determinar os rumos da prática docente e dos 

critérios avaliativos propostos à avaliação da aprendizagem, permitindo um olhar 

renovador e propulsor de novas metodologias de ensino, assim como é um excelente 

instrumento para que se possam traçar políticas educacionais favoráveis a uma 

educação inovadora. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

Desperta o desejo de rever minha prática docente em função da busca por novas 

estratégias de ensino-aprendizagem que facilitem aos educandos a apreensão dos 

conteúdos a serem trabalhados. 

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Reuniões periódicas para planejamento e avaliação das atividades escolares, 

propicia um ambiente organizativo favorável à manutenção, produção e exercício 

profissional. Promove a interação com a comunidade local e familiar e atende a 

aprendizagem com os recursos de ensino possíveis à prática conteúdos procedimentais. 

  

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Medir o sistema educacional, formular políticas públicas favoráveis à 

Educação, apurar percentuais de proficiência em níveis nacional e regional, permitir a 

obtenção e definição de parâmetros de desempenho. Porque somente através de 

diretrizes curriculares propostas em âmbito nacional torna-se possível empreender as 

bases de uma Educação que atenda igualmente a todos. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil?  

Considero que ela vem atendendo aos pressupostos com que foi implementada. 
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6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

Quando ocorrem, os problemas geralmente provêm da adequação do calendário 

escolar e das possíveis faltas dos alunos nos dias de aplicação propostos e são 

facilmente contornados mediante a conscientização da importância da avaliação.  

 

 

PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Mariangela Carvalho Rodrigues Mendes 

Tempo de trabalho na escola: 5 anos 

Turmas em que leciona na escola: 5º ano 

Nº de alunos em sala de aula: 35 alunos 

Formação Acadêmica: Curso Superior em Coordenação Pedagógica 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

Contribuiu para a melhoria da qualidade, para a formulação e reformulação da 

Educação na escola. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

Podemos ver a onde o aluno teve maior dificuldade e em cima disso fazer um 

trabalho de recuperação paralela.  

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Reunidos com todos os professores a direção fecha plano de ação envolvendo 

toda a comunidade escolar para melhor resultado. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Avaliação constante do trabalho da escola. 
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5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil?  

O conteúdo que muitas vezes estão aquém do que se dado em sala de aula. 

 

6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

Geralmente são excelentes ações usadas na escola. 

 

 

PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Enaldo Thimoti da Silva 

Tempo de trabalho na escola: 6 anos 

Turmas em que leciona na escola: 5º ano 

Nº de alunos em sala de aula: 40 alunos 

Formação Acadêmica: Pedagogia 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

Para diagnosticar a qualidade da educação no ensino Fundamental. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

Contribui para o amadurecimento das questões do cotidiano do aluno. Eles 

formam uma linha de raciocínio a partir da prova. 

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Com novos planejamentos e dinâmicas para o seu dia-a-dia. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Avaliação da aprendizagem do aluno. Porque, a partir disso, é possível uma 

reflexão sobre a metodologia de ensino proposta. 
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5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil?  

A defasagem de aprendizado do aluno não é considerada porque a Prova Brasil 

avalia “o geral” e não “o específico”. 

 

6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

Com atitudes diferenciadas para os alunos com baixo rendimento em sala de 

aula, como por exemplo, reforço Escolar e projetos. 

 

DIREÇÃO DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

Endereço da escola: Rua Coronel Bernardino de Mello, s/n – Bairro da Luz/NI 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Kelly Cristina Souza Cardoso Marinho 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia e Especialização em Supervisão 

Escolar 

Cargo / Função: Diretora Geral de Unidade Escolar 

Tempo no Cargo / Função: 5 anos e 10 meses 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? Por que? 

Considero importante termos um “medidor” de nosso processo ensino-

aprendizagem, mas discordo de que essa medida seja tomada como parâmetro 

definidor de A ou B serem melhor ou pior desenvolvedores de habilidades pré - 

definidas ou determinadas. Porque acredito que a base para a definição do melhor ou 

“pior” tenha que levar em consideração muitos aspectos relevantes (sociais, afetivos, 

psicológicos) que interferem diretamente no avanço ou no “atraso” desse desempenho 

esperado e medido.  

 

2. Como o resultado da Prova Brasil pode subsidiar ações na escola que busquem 

melhorar a qualidade do ensino? 

Acredito que apenas dando um norte mais específico para as ações, visto que 

cada unidade escolar tem suas peculiaridades e conhece bem suas feridas. 
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3. Qual sua percepção sobre as metas propostas pelo IDEB? 

Sonhadoras (risos). Desejadas, talvez. Mas creio que os avanços sé serão 

possíveis quando as ações do Poder Público deixarem de ser imediatistas e apenas com 

foco na escola e passe a ser a muito longo prazo, levando em consideração a melhoria 

na saúde e na qualidade de vida da população em idade escolar, o que envolve muitos 

aspectos. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Sinceramente, ainda não os consigo identificar. Por considerar, me tornando 

repetitiva que esse processo por si só não basta. É uma medida de sucesso que precisa 

se cercar de muitas ações em âmbitos diversos. Uma ação conjunta em torno desse 

objetivo. Digamos que um TODOS pela Educação que abranja outros segmentos. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil?  

Aqui, acredito que me repetiria. Então considere como aspectos a serem 

aperfeiçoados, os citados na primeira pergunta e também seu porquê. 

 

6. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Reuniões de planejamento, aplicação de avaliações similares objetivando 

desmistificar a questão do medo da avaliação externa. 

 

7. Como a SEMED se articula com as escolas a partir do resultado da Prova 

Brasil? 

Algumas formações e pequenas intervenções pedagógicas. 

 

8. A partir dos resultados da Prova Brasil, algumas medidas são tomadas a fim de 

sanar a deficiência detectada na avaliação. Quais as principais?  

Por parte do governo, na instância federal, priorizar o repasse financeiro para 

ampliar o desenvolvimento das ações pedagógicas. Anteriormente o PDE era o 

principal deles, atualmente tudo está vinculado ao PDDE Interativo. 

 

 

 



 
 

57 
 

Qual o resultado dessas ações? 

Em longo prazo, acredito que os tão esperados avanços. Em curto prazo, apenas 

a criação de um alicerce que subsidie o sucesso esperado. 

 

 

ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Marcia Cristina Mendes de Freitas 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil 

Tempo no Cargo / Função: 8 anos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

Considero esta avaliação importante. É uma das formas de avaliar o 

rendimento dos alunos e o trabalho desenvolvidos por toda equipe da escola fazendo 

com que a escola repense em suas práticas. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil pode subsidiar ações na escola que busquem 

melhorar a qualidade do ensino?  

Avaliando o rendimento nas disciplinas trabalhadas na avaliação que é Língua 

Portuguesa e Matemática. Podemos com isso intensificar as práticas pedagógicas nas 

disciplinas de menor desempenho, traçar estratégias de alcançar o êxito de nossos 

alunos. 

 

3. Qual sua percepção sobre as metas propostas pelo IDEB? 

A escola faz seu planejamento de trabalho, mas os imprevistos e a realidade da 

rede municipal acaba deixando falhas o que prejudica todo aquele planejamento. São 

inúmeros imprevistos que vivemos no cotidiano e que dificultam a realização dos 

planos.  Podemos citar como exemplos falta de professores, licenças médicas, 

necessidade de tecnologias como suportes, participação da família. 
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4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Acredito que direciona mais a disciplina para alcançar os objetivos esperados, 

os alunos também procuram buscar melhores resultados, a escola se envolve de 

maneira mais efetiva. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

Organização de material pedagógico para os alunos da rede pública, acho 

deficiente. 

 

6. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Promove reunião, analisa os resultados e busca estratégias em equipe para 

obter melhores resultados. Faz uma reflexão de todo o trabalho realizado avaliando os 

pontos positivos e negativos. 

 

7. Como a SEMED se articula com as escolas a partir do resultado da Prova 

Brasil? 

A Secretaria de Educação faz reuniões com a direção das escolas, com os 

orientadores pedagógicos levando os dados das avaliações e faz reflexões sobre o 

trabalho.  Também realiza formações continuadas com os professores das disciplinas 

avaliadas e propõe acompanhamento do trabalho desenvolvido. 

 

8. A partir dos resultados da Prova Brasil, algumas medidas são tomadas a fim de 

sanar a deficiência detectada na avaliação. 

As maiores deficiências analisadas são referente a leitura e interpretação, 

percebemos que os alunos já trazem esta defasagem das séries anteriores o que acaba 

dificultando o trabalho. A escrita também é bastante comprometida, extremamente 

pobre de vocabulário, erros ortográficos entre outros. 

 

9. Qual o resultado dessas ações? 

Os resultados são positivos, apesar do trabalho árduo de todos, os alunos 

alcançam alguns objetivos, mesmo não sendo todos os necessários, ficamos felizes em 

poder contribuir para a formação dos mesmos. Por menor que seja os resultados são 
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satisfatórios para todos, pois sabemos de toda nossa dificuldade em trabalhar com 

alunos tão abandonados por suas famílias e pelo próprio governo. 

 

 

PROFESSORA DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Luana Raquel da Silva Rezende  

Formação Acadêmica: Graduação em Letras: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

e Mestrado em Estudos de Literatura 

Tempo de trabalho na escola: 4 anos 

Turmas em que leciona na escola: 9º ano 

Nº de alunos em sala de aula: 45 alunos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

O SAEB é o sistema de avaliação importante, uma vez que um instrumento 

utilizado para medir a educação básica, seus descritores também são uma espécie de 

norteador para nossos planejamentos. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

 A prova Brasil indica como estão nossos alunos nos conteúdos de Língua 

portuguesa e matemática, esses indicadores nos ajudam a pensar um planejamento que 

chegue o mais próximo possível das habilidades e competências do ensino fundamental 

em leitura e escrita e em conhecimentos lógico matemáticos. 

 A avaliação é um indicador de onde acertamos (alunos e professores) em nosso 

processo de ensino e aprendizagem e onde precisamos focar mais para conseguir uma 

aprendizagem mais “completa”. 

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

São feitas reunião pedagógicas para traçar estratégias e planejamentos de 

trabalho. 
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4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Colocar o aluno com um sistema de avaliação externa; proporcionar a escola 

indicadores e mediadores de habilidades e competências de seus alunos. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

A prova é de múltipla escolha nunca estudei a fundo essa questão, não sei como 

são criados os destratores então não tenho muito conhecimento para falar sobre, mas 

no quesito, múltipla escolha, muitos alunos podem chutar, gostaria muito que a prova 

contemplasse questões discursivas para sabermos se os alunos são realmente leitores e 

“escritores” se são capazes de ler, interpretar e colocarem suas ideias no papel. 

 

6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

Avalio como positiva, uma vez que os resultados são avaliados pela equipe 

pedagógica, junto com os professores e nesse momento pensam maneira se sanar as 

dificuldades apresentadas, traçam metas e planejam ações para dar contar dos pontos 

onde os alunos apresentaram mais dificuldades.  

 

PROFESSORA DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Marcia Dias Lima da Silva 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia 

Tempo de trabalho na escola: 3 anos 

Turmas em que leciona na escola: 5º ano 

Nº de alunos em sala de aula: 40 alunos 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola? 

O índice do SAEB permite que avaliemos a qualidade do ensino não somente em 

nossa escola como do Município como um todo. Isso é usado para que repensemos o 

que ensinamos, como ensinamos e como o aluno absorve esse conhecimento. 
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2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

Como minha disciplina é diretamente relacionada à leitura e à produção de 

textos, repenso meu planejamento, o tipo de textos e de questões com os quais trabalho 

etc.  

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

A direção se articula de forma direta, pois nos dá todo o suporte de que 

precisamos para a realização do nosso trabalho. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil?  

Como um índice que obedece a alguns parâmetros internacionais, a Prova 

Brasil permite que observemos os pontos em que precisamos mudar de estratégias. No 

caso do 5º ano, ela mostra o grave problema que temos quanto ao processo de 

alfabetização nas séries iniciais, o que já gerou políticas de Governo como o PNAIC. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil?  

Vejo problemas em se incluírem os alunos especiais na estatística, assim como 

aqueles muito faltosos. Acho que isso causa um desvio nos resultados. 

 

6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

No caso do Município de Nova Iguaçu, um projeto foi implantado com o 

objetivo de auxiliar a todos os envolvidos. A SEMED adquiriu um material específico 

para a Prova Brasil que é consumível para os alunos, mas antes desse material ter 

chegado à escola, a direção já havia disponibilizado cópias de material específico para 

que pudéssemos iniciar um trabalho mais direcionado. 

 

PROFESSOR DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Simone Araujo da Silva 

Tempo de trabalho na escola: 20 anos 

Turmas em que leciona na escola: 5º ano 
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Nº de alunos em sala de aula: 25 alunos 

Formação Acadêmica: Pedagoga 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola?  

Serve como ponto de apoio para o pensamento de novas estratégias a fim de 

melhorar a política educacional do Ensino Básico. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

Contribui para que se avalie os resultados atingidos e posteriormente se trace 

novos caminhos para melhorar a Educação Básica. 

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

  Através de reuniões pedagógicas, oferecendo novas formas de facilitar o 

processo de ensino aprendizagem. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

Verificar os avanços alcançados pelos alunos. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

Nada. A Prova Brasil atende perfeitamente ao que se propõe. 

 

6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

A Escola está sempre oportunizando aos professores formação continuada, 

cursos e novas estratégias para melhorar o desempenho dos alunos e professores. 

 

PROFESSORA DA ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome: Aline dos Santos Heim 
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Tempo de trabalho na escola: 5 anos 

Turmas em que leciona na escola: 8º e 9º anos (esse ano) 

Nº de alunos em sala de aula: 40 a 45 

Formação Acadêmica: Licenciatura em Matemática. 

 

PERGUNTAS 

 

1. Qual a importância do SAEB como política de avaliação para o ensino 

fundamental na sua escola?  

O SAEB e a Prova Brasil participam da composição do índice de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB), que classifica as escolas de acordo com o 

seu rendimento e propõe meta para a próxima avaliação. As escolas que chegam ou 

ultrapassam a meta são bonificadas com o 14º salário. Isso gera um maior interesse 

por parte dos gestores e docentes. 

 

2. Como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico? 

À medida que o aluno é devidamente alfabetizado, ele consegue acompanhar 

melhor as propostas das diversas disciplinas. 

 

3. Como a direção da escola se articula com os professores a partir do resultado da 

avaliação? 

Em reuniões, os resultados e as metas são colocados para os docentes. Os 

professores de Língua Portuguesa e Matemática são orientados a utilizarem simulados 

com os alunos. E os demais professores a trabalharem interpretação de textos. 

 

4. Quais são os aspectos positivos da Prova Brasil? Por que? 

A proposta de melhoria do ensino, de diminuição das desigualdades, de melhor 

distribuição de recursos financeiros que podem surgir com a detecção de problemas 

através desse recurso avaliativo é bastante positivo. 

 

5. Quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados na Prova Brasil? Por que? 

Acredito que utilizar esse instrumento como método meritrocrático esvazia sua 

ideia principal e abre margem para fraudes.  
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6. Como você avalia as ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação?  

Vejo pouco interesse por parte dos docentes da escola onde leciono a assuntos 

relacionados à Prova Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

7. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foquemos agora na contribuição dos entrevistados. Analisamos suas respostas 

com o fim de identificar o que consideram importante sobre a proposta de avaliação da 

Prova Brasil; o que significam os resultados dela para o avanço da qualidade do ensino; 

os pontos-chave apontados em relação aos alunos, aos professores, à escola e às 

famílias; as iniciativas implementadas visando a resolução de problemas; a 

demonstração de preocupação com a educação em termos nacionais; sugestões para o 

aperfeiçoamento do sistema avaliativo; se as questões colocadas em relação ao 

programa de avaliação seriam de curto, médio ou longo prazo. 

Além disso, examinamos o que eles pontuam a respeito das providências nas 

diferentes unidades escolares enfocadas, a partir dos resultados das avaliações, e se as 

medidas adotadas se aproximam ou se diferenciam entre si. Investigamos se há 

pensamentos comuns referentes ao processo de ensino-aprendizagem a partir das 

avaliações; se há menção a questões socioeconômicas e de que forma elas são avaliadas; 

e, por fim, as especificidades sinalizadas. 

Comecemos dirigindo atenção ao que diz Maria Elione da Costa Midões. A 

secretária de Educação do Município de Nova Iguaçu vê positivamente a adoção do 

SAEB como indicador da situação do aprendizado e elogia os aspectos conceituais e 

estruturais dos diferentes gêneros textuais que o compõe, os quais acredita ampliarem a 

compreensão e desenvolverem variadas habilidades leitoras. Para ela, no entanto, é 

relevante analisar os dados do instrumento de avaliação mais detalhadamente, por 

município e escola participante também, para os gestores e os professores das escolas 

promoverem a expansão do alcance dos resultados reavaliando, replanejando e 

reajustando metas e estratégias mais eficientemente e, com isso, ajudarem a melhorar a 

qualidade da educação. 

Maria Elione Midões faz referência a três pontos-chave, destacando 

considerações sobre o desempenho dos alunos, o papel dos professores e a função da 

escola. Ela entende que o bom rendimento dos alunos está relacionado a uma série de 

fatores (formação qualificada e valorização de professores, uso de materiais didáticos de 

qualidade, dedicação ao aprendizado do aluno, instalações adequadamente equipadas); 

os professores podem pensar ações em conjunto com o Orientador Pedagógico e se 

debruçar sobre as necessidades dos docentes quando estivessem em horários de trabalho 
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pedagógico coletivo; já à escola cabe primar pela sólida formação social de cidadãos 

atuantes, reformular o projeto político-pedagógico e os critérios de aprovação e 

reprovação dos alunos. 

Midões cita algumas políticas que foram implementadas com base nos 

resultados da Prova Brasil a partir de 2007, como o Pró-Letramento, os Programas 

Nacionais de Livros Didáticos (PNLD), o Programa de Aceleração da Aprendizagem, o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), a coleção Aprova Brasil – 

viabilizada através da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de 

Nova Iguaçu e a Editora Moderna – e encontros de Formação Continuada 

exclusivamente para professores de Matemática e Incentivo à Leitura e Produção 

Textual (ILPT) do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

A secretária reafirma o empenho da Secretaria Municipal de Educação em 

mobilizar as escolas a buscarem investir incessantemente na melhoria da qualidade da 

educação. Nesse sentido, frisa a importância da Formação Continuada de professores e 

do monitoramento do desempenho dos alunos por meio de avaliações internas – 

Acompanhamento da Leitura do Ciclo, Acompanhamento da Escrita do Ciclo, Análise 

do Desempenho Escolar – e externas – Provinha Brasil, ANA, Prova Brasil, 

SAERJINHO/SAERJ. 

Assim como Maria Elione Midões, Miriele dos Santos Rocha percebe o SAEB 

como um mecanismo capaz de universalizar a educação que contribui para a 

continuidade do trabalho desenvolvido na escola, mecanismo esse cujo resultado auxilia 

a operar revisões e a traçar novas rotas (políticas públicas relacionadas à educação) face 

aos problemas no sistema de ensino. No tocante à iniciativa da escola a partir do 

resultado da avaliação, refere-se pontualmente às reuniões da direção com os docentes 

em que são desenvolvidas ações voltadas para a Prova Brasil, mais especificamente 

falando do 5º e 9º anos, e outras ações (não especificadas) de alfabetização e 

matemática para os outros anos de escolaridade. 

A diretora da Escola Municipal Três Marias faz uma reflexão crítica sobre a 

baixa proporção e a pouca qualidade de políticas educacionais ao tratar da educação em 

termos nacionais: “Embora, a nível nacional eu não tenha visto muitas políticas 

educacionais realmente voltadas para a melhoria da nossa educação, que os próprios 

resultados destas avaliações externas têm apresentado como defasada, ainda assim as 

tenho considerado importantes para a reflexão dentro das escolas e para reorientar o 

trabalho da gestão, equipes escolares e dos professores em suas salas de aula”. 
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Miriele Rocha, como Maria Elione Midões, lembra de fatores que influenciam 

no rendimento dos alunos, como a estrutura das escolas, a formação dos profissionais, o 

histórico de saúde dos alunos – logo, fatores que poderiam sofrer intervenção a fim de 

os avaliados alcançarem maior êxito na Prova Brasil. Acrescenta ser fundamental o 

apoio à escola na cobrança de ações que resolvam os problemas encontrados. 

Vê-se uma semelhança entre o discurso da diretora da escola Três Marias e o da 

Secretária de Educação do Município de Nova Iguaçu. As providências mencionadas 

por Rocha aproximam-se das elencadas por Midões: reuniões, formação para os 

professores envolvidos, monitoramento. As medidas para sanar a deficiência detectada 

na avaliação reveladas por Rocha vão ao encontro das declaradas por Midões: reforço 

escolar, simulados, trabalhos de leitura, formação para o professor. 

O professor Francisco José Fernandes Moreira, da Escola Municipal Três 

Marias, concorda com as primeiras entrevistadas acerca da importância do SAEB como 

política de avaliação para o ensino fundamental. Ele registra ser a ferramenta um 

importante referencial para nortear a prática docente e os critérios avaliativos, medir o 

sistema educacional, formular políticas públicas favoráveis à Educação, apurar 

percentuais de proficiência em níveis nacional e regional, permitir a obtenção e 

definição de parâmetros de desempenho; um instrumento que possibilita o 

desenvolvimento de políticas educacionais para uma educação inovadora. 

Francisco José utiliza o resultado da Prova Brasil como motivação para rever sua 

prática docente e procura facilitar o aprendizado dos alunos por meio de estratégias 

elaboradas refletidamente. Embora não se concentre na questão da educação em termos 

sociais, ressalta que “somente através de diretrizes curriculares propostas em âmbito 

nacional torna-se possível empreender as bases de uma Educação que atenda igualmente 

a todos”. 

Distinguindo-se das outras entrevistadas, quando questionado sobre os 

problemas detectados na avaliação Francisco José declarou serem a adequação do 

calendário escolar e as faltas dos alunos nos dias de aplicação propostos para a 

realização da Prova Brasil as maiores dificuldades. Porém, essas têm sido contornadas 

mediante o trabalho de conscientização feito pelos professores da Escola Municipal 

Três Marias. 

No ponto de vista de Kelly Cristina Souza Cardoso Marinho, diretora do CIEP 

022 Presidente Getúlio Vargas, o SAEB funciona como importante medidor no 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a seu ver, os indicativos por eles mesmos 
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são inapropriados como parâmetro mensurador de desenvolvimento de habilidades pré-

definidas ou determinadas, visto que há muitos aspectos relevantes – como sociais, 

afetivos, psicológicos – que interferem diretamente no desempenho medido e, apesar 

disso, não são levados em conta. Em função desse modo particular de perceber, ela não 

consegue identificar os aspectos positivos do “medidor” (a avaliação) – dada a 

constatação dessa presumível falha. 

A diretora do CIEP 022 crê que o resultado da Prova Brasil pode subsidiar ações 

que busquem melhorar a qualidade de ensino, salvo se essas ações se focarem nas 

questões que cada unidade escolar tem a resolver. Nessa perspectiva, o resultado 

devolveria à unidade uma “pista”, o sintoma de alguma ocorrência, de que algo não vai 

bem, e poderia então ser enfrentado e talvez superado pela escola. 

Kelly Cristina Marinho vê com desconfiança as metas propostas pelo IDEB ao 

taxá-las de “sonhadoras” e “desejadas”. E acrescenta a sua avaliação a seguinte crítica: 

“...creio que os avanços só serão possíveis quando as ações do Poder Público deixarem 

de ser imediatistas e apenas com foco na escola e passem a ser a muito longo prazo”. 

Trata-se, desse modo, de uma medida que abrangesse variados fatores e âmbitos 

diversos estabelecendo relações pelo aprimoramento da qualidade da educação, em vez 

de olhar exclusivamente para a escola ou o resultado como pontos isolados e fechados 

em si mesmos. 

Marinho deixa claro que a partir do resultado da avaliação são realizadas 

reuniões de planejamento e aplicação de avaliações similares com o objetivo de 

minimizar o medo da avaliação externa dentro da escola. Do lado da SEMED, fala-se de 

algumas formações e pequenas intervenções pedagógicas. 

Maria Cristina Mendes de Freitas qualifica o SAEB como importante forma de 

avaliar tanto o desempenho dos alunos quanto o trabalho da equipe da escola. No seu 

entendimento, o resultado da Prova Brasil propicia a intensificação das práticas 

pedagógicas nas disciplinas com rendimento baixo e a criação de planos para levar os 

alunos ao êxito. 

Em sua expressão, subentende-se a organização do (julgado deficiente) material 

pedagógico para os alunos da rede pública como sugestão para o aperfeiçoamento do 

sistema avaliativo. Reportando-se às metas propostas pelo IDEB, a Orientadora 

Pedagógica do CIEP 022 diz que o planejamento da escola é impactado pela 

imprevisibilidade, citando como exemplos a falta de professores, as licenças médicas, a 
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necessidade do suporte de tecnologias e a escassa participação atuante da família no 

acompanhamento da vida escolar do aluno. 

Reiterando o depoimento da diretora Kelly, Marcia Cristina Freitas coloca que a 

direção promove reuniões com os professores, analisa os resultados em parceria com os 

professores e busca estabelecer em equipe estratégias para obter melhores resultados. 

Resgatando o que dissera a Secretária de Educação de Nova Iguaçu, ela garante que a 

SEMED faz reflexões sobre os dados das avaliações em reuniões com a direção e os 

orientadores pedagógicos, além de realizar formações continuadas com os professores 

das disciplinas avaliadas na Prova Brasil e propor o acompanhamento supervisionado 

do trabalho desenvolvido. 

Apesar de não fornecer informação sobre medidas tomadas a fim de sanar a 

deficiência detectada na prova, Freitas explica exatamente o que a caracterizaria: “As 

maiores deficiências analisadas são referentes à leitura e à interpretação, percebemos 

que os alunos já trazem esta defasagem das séries anteriores, o que acaba dificultando o 

trabalho”. Atrelado a essas carências, haveria ainda outra: “A escrita também é bastante 

comprometida, extremamente pobre de vocabulário, erros ortográficos, entre outros”. 

Luana Raquel da Silva Rezende admite a importância do SAEB em sua 

avaliação e acrescenta o caráter colaborativo de seus descritores para definir o 

planejamento. Na sua concepção, a avaliação do aluno por um sistema externo à escola 

pode fornecer um precioso diagnóstico, o qual pode “proporcionar à escola indicadores 

e medidores de habilidades e competências de seus alunos”. 

Ao abordar o tópico da contribuição do resultado da Prova Brasil para o seu 

trabalho pedagógico, a professora do CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas relata o 

suporte do dado no planejamento redefinido a partir de acertos e erros verificados 

durante o processo de ensino e aprendizagem, os pontos a receberem especial atenção 

para proporcionar uma aprendizagem efetivamente globalizada. Porém, quando 

explorando o que precisa ser aperfeiçoado na Prova Brasil, põe em evidência uma 

pertinente observação quanto ao modo privilegiado na aferição do exame, levantando o 

seguinte questionamento. Ela discute que, por ser a prova de múltipla escolha, “muitos 

alunos podem chutar”. Por essa razão, justifica: “...gostaria muito que a prova 

contemplasse questões discursivas para sabermos se os alunos são realmente leitores e 

‘escritores’, se são capazes de ler, interpretar e colocar suas ideias no papel”. 

Luana Rezende vê como positiva a atitude de a escola analisar os problemas 

captados pela avaliação com os professores. Na ocasião, são pensadas maneiras de sanar 
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dificuldades percebidas, traçar metas e planejar ações de modo a atender às dificuldades 

dos alunos. 

Marcia Dias Lima da Silva endossa a funcionalidade do SAEB no indicativo da 

qualidade do ensino no CIEP 022 e no município de Nova Iguaçu. No seu modo de ver, 

a prova permite repensar “o que” se ensina, “como” se faz isso e a maneira de os alunos 

apreenderem o conhecimento. 

Para a professora do CIEP 022, o resultado da Prova Brasil é um disparador para 

repensar uma série de questões: seu planejamento, os textos a serem selecionados, as 

questões com as quais trabalha, entre outras. “A Prova Brasil permite que observemos 

os pontos em que precisamos mudar de estratégias. No caso do 5º ano, ela mostra o 

grave problema que temos quanto ao processo de alfabetização nas séries iniciais, o que 

já gerou políticas de Governo como o PNAIC”, esclarece. 

Quanto ao que poderia ser corrigido na Prova Brasil, ela detecta: “Vejo 

problemas em se incluírem os alunos especiais na estatística, assim como aqueles muito 

faltosos”. E conclui nestes termos: “Acho que isso causa um desvio nos resultados”. 

Marcia da Silva assegura que a direção dá suporte para os professores fazerem o 

seu trabalho. Adiciona que a partir do resultado da avaliação a direção se articula com a 

equipe docente na busca por medidas para sanar os problemas. A título de ilustração, 

cita o caso da cópia do material utilizado no trabalho junto aos alunos: “No caso do 

Município de Nova Iguaçu, um projeto foi implantado com o objetivo de auxiliar a 

todos os envolvidos. A SEMED adquiriu um material específico para a Prova Brasil que 

é consumível para os alunos, mas antes de esse material ter chegado à escola, a direção 

já havia disponibilizado cópias de material específico para que pudéssemos iniciar um 

trabalho mais direcionado”. 

Simone Araujo da Silva emite parecer positivo acerca da importância do SAEB 

como política de avaliação para o ensino médio. Sinaliza atuar o instrumento como 

ponto de apoio para o estabelecimento de novas estratégias que mudem para melhor a 

política educacional do ensino básico. 

Crê que o resultado da Prova Brasil pode viabilizar uma análise diferenciada dos 

resultados atingidos. Outro benefício notado com relação a esses dados é a referência 

fornecida, a qual embasa a procura por novos caminhos para melhorar o segmento da 

Educação Básica. 

A professora do CIEP 022 conceitua como aspecto inequívoco a possibilidade de 

verificar os avanços alcançados pelos alunos através da prova, isto é, de sua margem de 
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colocação. Pensa não haver nada que reparar, porque o exame atende perfeitamente às 

suas metas. 

Simone da Silva reforça quão atenta está a direção aos problemas detectados na 

avaliação e de que maneira ela age com os professores a fim de sanarem as 

necessidades. “A escola está sempre oportunizando aos professores formação 

continuada, cursos e novas estratégias para melhorar o desempenho dos alunos e 

professores”, conta. 

Aline dos Santos Heim nada responde sobre a importância do SAEB na 

avaliação do ensino fundamental. Em contrapartida, recorda virem da composição 

“SAEB e Prova Brasil” o índice de desenvolvimento responsável por classificar as 

escolas conforme seu rendimento e um apontamento de metas a serem buscadas até a 

próxima avaliação. Acrescenta a lembrança de que aquelas escolas cumpridoras da meta 

ou acima da média têm direito ao 14º salário. O prêmio “gera um maior interesse por 

parte dos gestores e docentes”, garante a docente. 

A professora do CIEP 022 novamente desvia do foco quando consultada sobre 

como o resultado da Prova Brasil contribui para o seu trabalho pedagógico. Em vez de 

enfrentar o questionamento, diz que conseguem acompanhar as disciplinas os alunos 

adequadamente alfabetizados. 

Contudo, é taxativa ao revelar os aspectos positivos proporcionados por 

intermédio da Prova Brasil: a proposta de melhoria de ensino, de diminuição das 

desigualdades, de melhor distribuição de recursos financeiros. Volta a surpreender 

quando questionada sobre os aspectos a serem implementados na avaliação: “Acredito 

que utilizar esse instrumento como método meritocrático esvazia sua ideia principal e 

abre margem para fraudes”, critica. 

A fala de Heim contrasta com a dos colegas de trabalho do CIEP 022 Presidente 

Getúlio Vargas quanto às ações da escola e dos professores para sanar os problemas 

detectados na avaliação. “Vejo pouco interesse por parte dos docentes da escola onde 

leciono a assuntos relacionados à Prova Brasil”, constata. 

Elen da Silva assegura que o SAEB auxilia na melhoria do trabalho feito na 

Escola Municipal Três Marias. Dessa política de avaliação para o ensino fundamental 

derivam, segundo a entrevistada, incentivo, reflexão e construção do trabalho 

direcionado como aspectos positivos. 

A Orientadora Pedagógica da Escola Municipal Três Marias torna público o 

modo como o resultado da Prova Brasil coopera para a qualidade do ensino. Uma vez de 
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posse dos resultados, a comunidade escolar é reunida a fim de ocupar-se com reflexões 

e planejamentos de ações cujo objetivo é melhorar o trabalho escolar. 

No entanto, ao falar sobre as metas propostas pelo IDEB, a psicopedagoga é 

menos generosa no fornecimento de dados. Na sua concepção, essas “são metas que 

visam atingir médias cada vez maiores chegando até o propósito de 6,0”. Vê-se, nesse 

contexto, uma clara tendência ao fator numérico, que ao final entrará na estatística. 

Da Silva faz uma observação quanto ao que precisa ser alterado na Prova Brasil. 

Para ela, a publicação dos resultados deveria ser acompanhada de uma justificativa do 

resultado obtido. 

Ela informa que a direção da escola Três Marias marca e conduz reuniões dos 

professores a partir do resultado da avaliação. Ainda com base nele, organizam-se, por 

exemplo, oficinas do horário integral (exclusivamente para a Prova Brasil), simulados, 

trabalhos de leitura e formação com o professor. 

De acordo com da Silva, todo o empenho culmina sempre em resultados muito 

satisfatórios. Todavia, mesmo com o esforço houve também algumas peculiaridades 

(não detalhadas) que afetaram o último índice da Escola Três Marias na Prova Brasil. 

Visão semelhante a de da Silva é a de Mariangela Carvalho Rodrigues Mendes. 

Esta sublinha que o SAEB contribui para a melhoria da qualidade, a formulação e a 

reformulação da Educação na Escola Municipal Três Marias. 

Elenca a avaliação constante do trabalho da escola como aspecto positivo da 

Prova Brasil. Fornece a explicação de que a recuperação paralela do aluno com 

dificuldade é alvo do seu trabalho pedagógico. 

A professora da escola Três Marias menciona o plano de ação para toda a 

comunidade escolar que a direção articula com os professores em reunião. Dessa 

medida, advêm soluções para os problemas detectados na avaliação. “Geralmente são 

excelentes ações usadas nas escolas”, diz sem melhor explicar. 

Mendes é feliz ao colocar algo certamente motivador de análise (ou reanálise). 

Um aspecto que poderia ser mudado na Prova Brasil, segundo ela, é a adequação do que 

é cobrado, pois o conteúdo da prova muitas vezes está aquém do que é trabalhado em 

sala de aula. 

Seu colega de trabalho Enaldo Thimoti da Silva realça a importância do SAEB, 

meio de diagnosticar a qualidade da educação no Ensino Fundamental que “contribui 

para o amadurecimento das questões do cotidiano do aluno”, uma vez que “eles formam 

uma linha de raciocínio a partir da prova”. Através dele, avalia-se a aprendizagem do 
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aluno, um aspecto positivo da Prova Brasil, “porque, a partir disso, é possível uma 

reflexão sobre a metodologia de ensino proposta”, explica. 

O professor da Escola Municipal Três Marias faz uma crítica a uma inadequação 

da Prova Brasil. Argumenta que “a defasagem de aprendizado do aluno não é 

considerada porque a Prova Brasil avalia ‘o geral’ e não ‘o específico’”. 

Enaldo da Silva aponta como ações efetivas pensadas pela direção em parceria 

com os professores pós-resultado da prova novos planejamentos e dinâmicas para o dia 

a dia na escola. Diz que atitudes diferenciadas (como reforço escolar e projetos) são 

postas em prática no auxílio aos alunos com baixo rendimento em sala de aula. 

Este último encerra a série de depoimentos coletados para a pesquisa em 

questão. Contabilizamos o total de doze (12) contribuições de secretária, diretoras, 

orientadoras e professores que se disponibilizaram a avaliar, através dos 

questionamentos colocados, o impacto do SAEB como ferramenta de avaliação de 

educação no ensino fundamental, a influência do resultado dessa prova sobre o trabalho 

pedagógico dos professores e as escolas e as suas próprias percepções acerca das metas 

do IDEB. 

Quando analisamos as respostas aqui divulgadas, nas quais se pode mapear a 

preocupação de cada um com a melhoria da Educação Básica, constatamos que 91,6% 

dos entrevistados consideram significativa a proposta de avaliação da Prova Brasil. A 

partilha desse senso comum se revela por meio da maneira como eles a classificam: 

disparador para repensar questões, norte, guia, referencial, bom indicador, instrumento 

que contribui para a continuidade do trabalho, que possibilita o desenvolvimento de 

políticas educacionais, mecanismo através do qual é possível operar revisão e traçar 

novas rotas, ponto de princípio para reflexão, que direciona o trabalho, meio que auxilia 

no trabalho escolar, promotor de melhoria da qualidade, formulação e reformulação da 

educação na escola, operador com o qual se faz o diagnóstico da qualidade da educação. 

De certo modo, a concepção de 91,6% dos colaboradores acerca da importância 

da Prova Brasil já expressa (por antecipação) o que significam para eles o resultado dela 

para o avanço da qualidade do ensino. Dos participantes da pesquisa, 8,3% 

evidenciaram preocupação com uma análise mais completa, a qual trouxesse a 

conhecimento público também o resultado detalhado de cada escola, além de 

qualificarem as metas do IDEB como “sonhadoras” e “desejadas”. 

No quesito pontos-chave em relação aos alunos, aos professores, à escola e às 

famílias, 25% concordam que os fatores não englobados pela avaliação (formação 
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qualificada e valorização de professores, uso de materiais didáticos de qualidade, 

dedicação ao aprendizado do aluno, instalações adequadamente equipadas, estrutura das 

escolas, aspectos sociais, afetivos e psicológicos, carência real de professores, as 

licenças médicas, a necessidade de suporte de equipamentos tecnológicos, 

acompanhamento da vida escolar do aluno pela família, histórico de saúde dos alunos) 

podem prejudicar tanto o planejamento da escola como o seu desempenho na Prova 

Brasil. Uma preocupação no mínimo justa em se tratando de aspectos relacionados à 

melhoria da educação básica, os quais, quer queiram, quer não, podem efetivamente 

fazer a diferença. 

Em resposta à pergunta a respeito de iniciativas implementadas para solucionar 

problemas, 25% disseram haver algum trabalho de recuperação na escola. Foram 

relatados: avaliações externas e internas, reforço escolar, simulados, trabalhos de leitura, 

formação com o professor e oficinas do horário integral voltadas para a Prova Brasil. 

Mesmo não desenvolvendo considerações a respeito da educação em termos 

nacionais, há quem tangenciou esse ponto. Falamos de 16,6% que a abrangeram 

indiretamente quando situaram o tímido quantitativo de qualidade duvidosa de políticas 

educacionais e supuseram poder haver um parâmetro nacional desde que se 

estabelecessem diretrizes nacionais, políticas públicas relacionadas à educação. 

Nem todos fizeram alusão ao que poderia ser melhorado na Prova Brasil. 

Verificamos ser o aperfeiçoamento do programa uma questão para 50% dos que 

responderam ao questionário (fatores externos desconsiderados, prova inteiramente 

objetiva em detrimento de uma porcentagem de questões discursivas, rendimento de 

alunos especiais e a nota dos faltosos comprometendo o índice final, incompatibilidade 

entre o conteúdo programado no currículo e o cobrado na prova e falta de cautela 

quanto à defasagem foram as falhas as quais se sugeriu revisão). 

A maioria também não se manifestou dizendo se as questões colocadas em 

relação ao programa de avaliação seriam de curto, médio ou longo prazo. Apuramos que 

8,3% declararam abertamente, por meio de crítica, que a melhoria da educação seria 

promovida a muito longo prazo, caso houvesse para isso um plano que articulasse 

aspectos de ordens diversas em diferentes níveis. 

As estatísticas relacionadas até aqui são ilustradas, a fim de facilitar a 

visualização dos resultados, pelo seguinte gráfico. 
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Figura 4 – Gráfico I das estatísticas das entrevistas 
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reuniões com a SEMED e monitoramento do trabalho desempenhado pelos professores, 

depois de o resultado da prova ser divulgado. 

O indicativo dos que sinalizaram haver alguma ação articulatória da direção com 

os professores (83,3%) comprova indiscutivelmente que as medidas adotadas se 

aproximam entre si. Já 58,3% dos analisados demonstraram compatibilidade de 

pensamento no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem a partir das 

avaliações. 

O total de 33,3% dos que contribuíram para a pesquisa citou indiretamente o 

tópico fatores sociais ao lembrarem de aspectos externos influentes no resultado da 

Prova Brasil e do absenteísmo dos alunos. E 16,6% fizeram registro de especificidades, 

seja de modo explícito, seja de modo implícito. 

 

 

Figura 5 – Gráfico II das estatísticas das entrevistas 
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Cabe adicionar, ainda, na corrente análise das entrevistas comentários 

complementares. Referimo-nos a quatro dados extraídos da avaliação dos entrevistados. 

De acordo com o levantamento, 8,3% deles: 

1) tocaram no ponto do lado social da educação; 

2) evitaram esclarecer como são combatidos os problemas detectados pela Prova Brasil 

em sua escola, mas, em contrapartida, caracterizaram com detalhes a deficiência 

apresentada pelos alunos; 

3) disseram não haver nada a mudar, porque a Prova Brasil em si atende às metas do 

IDEB perfeitamente; 

4) afirmaram que as escolas que atingem o índice de desenvolvimento de educação 

básica são bonificadas com o 14º salário – fato que esvaziaria a ideia da avaliação e 

abriria margens para fraudes – e que há pouco interesse dos docentes da escola pela 

Prova Brasil.  

Uma vez apresentados e analisados os resultados, prosseguimos para as 

considerações finais. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo examinado as ideias dos entrevistados na seção anterior, encaminhamos 

nossas palavras finais. De antemão, façamos presente que visamos, neste texto, analisar 

a contribuição dos resultados da Prova Brasil para as tomadas de decisões, pelos 

gestores da educação, em busca de melhoria do desempenho dos alunos das escolas da 

rede pública. 

 Torna-se patente que a proposta da Prova Brasil agrada a uma ampla parcela dos 

entrevistados. A partir disso, podemos entender ser satisfatória para muitos, a maneira 

de fazer um levantamento do aprendizado do aluno através de uma prova que mensure e 

transfigure em números (a priori exatos), bem como aponte para a equipe escolar 

(diretores, orientadores, professores) o que está bom (devidamente fixado) e aquilo 

ainda inconsistente, denunciado por meio de resultado aquém da expectativa, ou seja: o 

que precisa ser mais explorado para o aluno finalmente apreender. 

Essa mesma questão pode ser encarada por outro ângulo capaz de gerar uma 

segunda interpretação. Colocando de outro modo, veremos que tal compreensão 

favorável quanto à habilidade da Prova Brasil em rastrear e sinalizar é compartilhada 

por estes responsáveis por gerir ou administrar a educação: Secretária de Educação de 

Nova Iguaçu, diretoras, orientadoras pedagógicas e professores de duas escolas da rede 

pública daquele município. No ponto de vista deles, dentro da expectativa de cada 

especificidade profissional, conclui-se ser exitosa a eficácia da Prova Brasil na detecção 

do desempenho escolar dos alunos e na leitura quantificada do quanto teriam eles 

aprendido do que fora trabalhado nas disciplinas na escola. Podemos dizer, então, num 

contexto geral, que vários agentes da educação estão com suas expectativas satisfeitas 

em se tratando do que esperam da Prova Brasil. 

Como já vimos em nosso trabalho, medir o desempenho dos alunos, mediante 

um instrumento avaliativo, com o objetivo de promover ações para a melhoria da 

educação estava previsto no artigo 96 da primeira LDB, de 1961, o qual fala da 

publicação anual das estatísticas do ensino e dados complementares que servem de base 

para a elaboração dos planos de aplicação de recursos destinados para o ano seguinte ao 

da prova e do ajuste deles, de modo a garantir o melhor nível de produtividade. Aliás, a 

busca por uma educação pública de excelência foi pauta da Constituição Federal de 

1988, a qual explicita a “garantia do padrão de qualidade” como um dever. Nesse 
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intuito, foi instituído em 1990 o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

método esse tomado em análise nos doze depoimentos pelos entrevistados, que 

avaliaram o funcionamento do mecanismo avaliativo submetido aos alunos na esperança 

de se obter dados sobre seu desempenho e da qualidade do ensino. É com base nisso, 

vale reforçar, que se poderia “subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento 

das políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal” (INEP, 

2011) e, por fim, a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

A melhoria na aprendizagem e do ensino, pois passou a ser (a partir de 2007) 

aferida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), composto das médias de 

desempenho da Prova Brasil (para escolas e municípios) e do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – Saeb (para os Estados e o país). Percebeu-se que para ajudar as 

escolas no trabalho de sanar as deficiências sinalizadas pelo Ideb, o Ministério da 

Educação – MEC (que objetiva aumentar a média em 0,3 pontos a cada edição do Ideb, 

a fim de cumprir o prognóstico dos 6,0 pontos até 2022) elaborou as vinte e oito metas 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE). 

Portanto, a Prova Brasil faz parte de um somatório cuja finalidade é compor um 

índice de referência. Ela está inserida num contexto importantíssimo, o da promoção da 

melhoria da educação, como temos falado: é algo seríssimo. Entretanto, o panorama da 

efetiva melhoria numa área básica e tão marcada por falta de atenção, investimentos, 

por descompassos e atrasos pode estar ameaçada pela negligência, pelo descuido e 

desapreço. 

Em paralelo a essa forte expressão de contentamento dos gestores da educação 

com a Prova Brasil, exposto anteriormente, há outro lado bem menos animador e até 

certo ponto alarmante que precisa de ressalva. Foi percebido que têm havido 

apropriações da Prova Brasil para usos e interesses escusos, dissonantes da perspectiva 

que a fundamenta. Tratam-se de “manobras” como o escalonamento de resultados em 

lista na qual a nota é assimilada a acirrador de competições entre escolas que disputam 

melhor colocação entre si, de casos nos quais a Prova Brasil perde seu efeito em 

subsidiar mudanças porque informações referentes a ela não são socializadas com os 

professores, ocorrências nas quais os professores passam para os alunos somente o 

sujeito a ser pedido no exame, situações nas quais alunos são promovidos a anos 

seguintes, embora deixassem de possuir um razoável aproveitamento, porque a escola 

está preocupada com o eventual ciclo de aprovação-reprovação-evasão em vez da 

qualidade da formação dos alunos. Racionalizando o problema, observamos serem esses 
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não apenas exemplos de desserviço da Prova Brasil, mas também tanto de 

distanciamento da própria proposta do programa como de quebra de expectativa em 

relação ao papel dos diretores, orientadores pedagógicos e professores na escola. 

Fica evidente para nós, depois da passagem em revista e reflexão acerca dos 

depoimentos, a diminuta percepção de problemas na educação básica da rede pública a 

serem tratados a curto prazo, nem sempre devido ao nível da sua complexidade e mais 

em virtude do tempo que um enfrentamento de caráter definitivo demandaria. É o caso, 

por exemplo, do projeto da escola de recuperação do aluno fora da média (isto é, reforço 

escolar, simulados, trabalhos de leitura e oficinas do horário integral voltadas para a 

Prova Brasil), dado o seu déficit de aprendizagem, um trabalho de execução em médio 

prazo, igual a estrutura do planejamento da formação continuada de professores. Ao 

lado dessas iniciativas, podemos examinar o tópico da incorporação de fatores 

relacionados à educação por enquanto desconsiderados pela avaliação (ou seja, 

formação qualificada e valorização de professores, uso de materiais didáticos de 

qualidade, dedicação ao aprendizado do aluno, instalações adequadamente equipadas, 

estrutura das escolas, aspectos sociais, afetivos e psicológicos, carência real de 

professores, as licenças médicas, a necessidade de suporte de equipamentos 

tecnológicos, acompanhamento da vida escolar do aluno pela família, histórico de saúde 

dos alunos) e mesmo o aperfeiçoamento do programa, matérias cujas apreciações e 

cujos direcionamentos teriam provavelmente duração de médio-longo prazo. 

É notório também o anseio por uma reformulação na estrutura organizacional da 

Prova Brasil, a fim de que aspectos externos relevantes para a melhoria da educação 

(como a estrutura das escolas, a formação dos profissionais, aspectos sociais, afetivos e 

psicológicos dos alunos e sua defasagem de aprendizado) pudessem constar da prova. 

Assim, em função da maior abrangência, a avaliação tenderia a produzir dados factuais 

com maior fidedignidade e a potencializar ainda mais o empenho institucional pela 

melhoria da qualidade do ensino. 

Falando em empenho, a propósito, alguns registros sugerem um esforço de 

cooperação pelo bom desempenho dos alunos na Prova Brasil. Nesse contexto, podemos 

enquadrar as revisões, (re)orientações e definições de estratégias no trabalho 

pedagógico com foco na aprendizagem e melhora do desempenho dos alunos; as 

reuniões da direção com a equipe docente para refletirem e planejarem em conjunto; a 

formação continuada e cursos para os professores envolvidos com o programa; oficinas, 
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simulados e trabalhos de leitura para os alunos; e o monitoramento do desempenho dos 

alunos por meio de avaliações internas e externas. 

Ao concluir, relacionamos alguns questionamentos formulados no decorrer deste 

trabalho. Falamos de tópicos cujo aprofundamento não foi possível no escopo desta 

dissertação sobre a análise da contribuição dos resultados da Prova Brasil a que nos 

propusemos. No entanto, nós os apresentamos na expectativa de que eles provoquem ao 

menos estímulo a reflexões, se não possível esforços em pesquisas futuras: 

1. A prova objetiva avalia o aprendizado do aluno com acuidade? 

2. Que impacto produziriam na Prova Brasil os fatores não considerados (como 

estrutura das escolas, formação dos profissionais e aspectos sociais, afetivos e 

psicológicos) se fossem incorporados na avaliação? 

3. Incluir os alunos especiais na estatística causa desvio nos resultados da Prova 

Brasil? 

4. O índice da Prova Brasil: motivador para repensar “o que” ensinar, “como” e a 

maneira de os alunos apreenderem o conhecimento ou para a gratificação do 14º 

salário? 

5. O 14º salário esvazia a ideia principal da Prova Brasil enquanto método 

meritocrático? 

Por fim, constatamos o seguinte: o resultado da Prova Brasil, ainda que em 

alguns casos não seja desencadeador de mudanças nas políticas públicas educacionais, 

importa e é um dado recolhido com atenção pelos gestores da educação. Esses o tomam 

a um só tempo como diagnóstico de desempenho além de ponto de partida de ações que 

visam o sucesso escolar e melhorar a qualidade da educação. 
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