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Resumo 
 

Este trabalho é recorte de pesquisa mais ampla denominada Bons Resultados no 1Ideb: 
estudo exploratório de fatores explicativos, inserida no âmbito do Observatório da 
Educação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). Participam da iniciativa a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE). O 
estudo se propõe a analisar as razões que motivaram bom desempenho de um conjunto 
de trinta municípios, localizados em três estados brasileiros (SP, MS e CE) no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), nos anos de 2005 e 2007, referentes aos 
anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se de uma investigação de natureza 
quantitativa e qualitativa, em que recorre-se a fontes diversas, em particular aquelas da 
base de dados do INEP. No recorte ora apresentado, temos como foco analisar as falas 
dos entrevistados no que diz respeito às conseqüências da avaliação, em particular o 
Ideb na rotina pedagógica da escola. Tomamos como referencial as escolas da pesquisa 
supracitada, acrescentando a esta as escolas de baixo Ideb dos mesmos municípios 
visitados. Nas entrevistas buscamos identificar qual o grau de relevância da política 
avaliativa na escola e no município em si, estabelecendo comparações e levantando 
possíveis explicações para os resultados obtidos.  
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Introdução 
 

Este trabalho é recorte de pesquisa mais ampla denominada Bons Resultados no 

IDEB: estudo exploratório de fatores explicativos que está sendo desenvolvida por três 

instituições de ensino superior: Universidade de São Paulo (USP – Coordenação); 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). 

O estudo caracteriza-se pela análise de dados divulgados pelo Ministério da 

Educação (MEC) focalizando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

que apresenta um crescimento considerável entre 2005 e 2007. A pesquisa pretende 

identificar as razões que motivaram o alto desempenho de escolas em um conjunto de 

30 municípios localizados em 3 estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul e 

Ceará. Dessa forma busca contribuir para o conhecimento no campo da Política 

Educacional à medida que identifica iniciativas de políticas educacionais que vêm 

dando bons resultados. 

A investigação faz parte das ações do Observatório da Educação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e conta com 

recursos financeiros da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

O trabalho desenvolvido no Ceará toma uma amostra que compreende os 

seguintes municípios: Aratuba; Boa Viagem; Catunda; General Sampaio; Ipú; Jijoca de 

Jericoacoara; Martinópole; Mucambo; São Gonçalo do Amarante e Sobral.  

Visando subsidiar a execução da proposta de pesquisa apresentada o Núcleo do 

Estado do Ceará realizou-se estudos teóricos com base em leituras de relatórios de 

pesquisas desenvolvidas com o apoio do MEC, INEP, Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), que resultam em publicações (SUHAS; OLIVEIRA; e; AMORIM, 2008 e 

UNICEF; UNDIME; INEP; e; MEC, 2007) Estes estudos proporcionaram uma melhor 

compreensão dos objetivos propostos pelo projeto suscitando reflexões importantes 

sobre o papel da gestão e dos administradores públicos (secretários, assessores, 



diretores, organizações da sociedade civil, legislativo, ministério público etc.) no 

crescimento do IDEB. 

Esta comunicação integra pesquisa em desenvolvimento no Ceará. Neste sentido 

discute achados que emergiram do trabalho de campo realizado nos 10 (dez) municípios 

da amostra em escolas de alto e baixo Ideb. O objetivo do texto é abordar a influência 

da avaliação sistêmica em municípios cearenses sob o prisma do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

 

O Ideb 

Criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), o Ideb surgiu como uma iniciativa para agregar dados 

relacionados ao fluxo escolar (aprovação, evasão e abandono) e as médias de 

desempenho em avaliações nacionais (Prova Brasil). A idéia foi unir dois fatores 

importantes para medição da qualidade educacional brasileira, possibilitando a 

equiparação entre estados, municípios e até entre escolas. 

Com metas estabelecidas até 2021, o Ideb concilia resultados em desempenho de 

exames padronizados, obtido pelos estudantes no final das etapas de ensino, ou seja, 5º 

e 9º anos do Ensino Fundamental, e também com o 3º ano do Ensino Médio, em Língua 

Portuguesa e Matemática, juntamente com informações sobre rendimento escolar. 

Como resultado, é alcançado um valor entre zero e dez. 

O Ideb como indicador educacional oferece elementos de controle sobre a 

qualidade do país. É importante, servindo como diagnóstico e um norte para ações 

políticas com foco na melhoria do sistema educacional, detectando as escolas com 

alunos que apresentam baixo rendimento, bem como monitorando o desempenho dos 

alunos nessas escolas.  

Entende-se que: a avaliação é importante não 
[...] porque separa os bons dos maus alunos, mas porque permite promover 
um ensino de qualidade para todos. É ela quem indica a gestores e 
professores onde estão seus tropeços e qualidades, onde é preciso investir 
mais e onde se pode caminhar com segurança. Sem a avaliação não 
saberíamos se nossos objetivos estão sendo atingidos. (CEARÁ, 2005, p. 35) 

 

Na amostra cearense são analisados dados referentes às escolas de ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) de dez municípios. Cinco destes apresentam maior variação 



entre os resultados de 2005 e 2007 (Aratuba, Boa Viagem, General Sampaio, 

Martinópole e Ipu), enquanto os demais são selecionados por terem alcançado um alto 

índice em 2007(Catunda, Jijoca de Jericoacoara, Mucambo, São Gonçalo do Amarante e 

Sobral), superando inclusive o índice estadual. No presente estudo, analisamos os dez 

municípios da amostra em que se averigua a percepção dos atores escolares acerca das 

avaliações, sendo feito uma comparação entre a visão das escolas que obtiveram bons 

resultados no Ideb e as que não foram tão bem. 

 

 

No presente estudo, analisamos os dez municípios da amostra em que se 

averigua a percepção dos atores escolares acerca das avaliações, sendo feito uma 

comparação entre a visão das escolas que obtiveram bons resultados no Ideb e as que 

não foram tão bem. 

Ensino Fundamental Regular - Séries Iniciais (até a 4ª série). CEARÁ 
IDEB 2005 e 2007. Matrículas Redes Municipais 2005. Maiores IDEB 2007 

MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

	   IDEB 

Nº Município Matrículas 2005 2007 Variação 
Variação 

(%) 
1 SOBRAL 18.519 4,0 4,9 0,90 22,50% 
2 MUCAMBO 1.953 3,5 4,5 1,00 28,57% 

3 
SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 4.401 3,8 4,5 0,70 18,42% 

4 CATUNDA 1.285 3,5 4,4 0,90 25,71% 

5 
JIJOCA DE 
JERICOACOARA 1.693 3,7 4,4 0,70 18,92% 

Ensino Fundamental Regular - Séries Iniciais (até a 4ª série). CEARÁ 
IDEB 2005 e 2007. Matrículas Redes Municipais 2005. Maiores variações 

MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

	   IDEB 
Nº Município Matrículas 2005 2007 Variação Variação (%) 
1 BOA VIAGEM 7.139 2,4 3,8 1,40 58,33% 
2 GENERAL SAMPAIO 1.049 2,4 3,6 1,20 50,00% 
3 MARTINÓPOLE 1.437 3,0 4,0 1,00 33,33% 
4 IPU 4.440 2,2 3,1 0,90 40,91% 
5 ARATUBA 1.834 3,2 4,1 0,90 28,13% 



 

Procedimentos metodológicos 

 

Trata-se de uma investigação de natureza quantitativa e qualitativa, em que 

recorre-se a fontes diversas em particular aquelas da base de dados do INEP. No que se 

refere ao aspecto empírico, à coleta de dados utiliza procedimentos inerentes à pesquisa 

qualitativa, quais sejam: entrevistas semi-estruturadas, “check-list” e roteiro de 

observação. 

O trabalho de campo constitui momento chave da pesquisa. Apesar da 

importância dessa etapa para a elucidação de dúvidas e o levantamento de informações, 

muitos autores sequer a mencionam (FACHIN, 2001; OLIVEIRA, 2007 apud MATOS; 

VIEIRA, 2002, p.42). Ainda segundo as autoras há os que “[...] utilizam essa expressão 

para caracterizar as investigações em que, além da análise bibliográfica, e por vezes 

documental, os pesquisadores coletam dados com as pessoas, fazendo uso de diversas 

técnicas [...]” como é o caso desta investigação. 

Recorre-se também à pesquisa bibliográfica, recurso metodológico no qual 

podemos resgatar conhecimento científico acumulado sobre um problema. A revisão de 

literatura tem como objetivo fundamentar teoricamente o tema adotado, ou problema 

escolhido. De acordo com, Matos e Vieira, “a pesquisa bibliográfica é realizada a partir 

de um levantamento de material com dados já analisados, e publicados por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, página de Web sites, sobre o tema 

que desejamos conhecer”. (MATOS e VIEIRA, 2002, p.40) 

 

Traços históricos da avaliação: pioneirismo e efetivação 

 

A avaliação educacional sistêmica é tema recorrente nas últimas décadas. 

Comporta elementos que legitimam a avaliação em nível mais abrangente, indo desde a 

avaliação de desempenho escolar, adentrando por avaliações institucionais, de 

programas e auto avaliações. Mais do que simplesmente avaliar sistemas educacionais 

vigentes, a avaliação tem a capacidade de mensurar a situação do país quanto ao seu 

nível de educação, através de dados coletados e amostras realizadas. 

De acordo com Gatti (2009), a trajetória das avaliações de desempenho de redes 

de ensino iniciaram-se nos anos 1960, quando o país sentiu a preocupação com os 



processos avaliativos escolares. A partir de então, profissionais ligados à área buscaram 

formação específica, o que resultou em experiências pontuais de avaliação. No início da 

década de 1990, houve efetivamente uma articulação entre o Ministério da Educação e 

as Secretarias Estaduais de Educação para a implantação do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), aplicado a cada dois anos em séries de ensino fundamental e 

médio.  

Em 2005, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) expandiu a avaliação de 

desempenho do sistema educacional, com a Prova Brasil, aplicada a todos os alunos dos 

primeiros anos do ensino fundamental, integrando essa prova ao SAEB. Essa trajetória 

favoreceu a construção do Ideb, propiciando a melhoria da avaliação e incentivando 

municípios e estados na adoção de sistemas avaliativos próprios. Tais sistemas, 

integrados na rede de escolas municipais ou estaduais tem sido utilizados como 

ferramenta suporte à avaliação nacional. Neste âmbito destaca-se o Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE2) como iniciativa estadual que, 

munida de recursos financeiros, move municípios, cidades, escolas e professores, em 

prol dos alunos e da qualidade educacional oferecida. No Estado  
[...] realizar uma avaliação com tal esfera de abrangência representou 
conquista muito importante [...] Vale ressaltar que em nenhum momento 
anterior da política educacional teve-se a possibilidade de obter um retrato 
tão fiel do desempenho de estudantes, nas áreas de conteúdo e séries 
avaliadas. (VIEIRA, 2007) 

 

O fato é que a avaliação vista anteriormente com reservas por parte de muitas 

escolas, tem tornado possível à promoção de melhoria nas instituições e no ensino e 

aprendizagem das crianças. Como observa Gatti, 
[...] a preocupação com os resultados dos processos de ensino está presente 
atualmente nas administrações públicas da educação e nas escolas, dando 
margem a iniciativas como aperfeiçoamento dos currículos escolares, 
formação continuada de professores, revisão da formação básica de docentes, 
produção de materiais didáticos novos em vários tipos de suporte (impressos, 
virtuais, DVDs, etc.). O impacto dessas avaliações começa a ser sentido na 
educação básica esperando se que as avaliações sejam vistas como estímulos 
à mudança em processos educacionais, e, não como punição. (GATTI, 2009) 

 

Com o surgimento de novas propostas e políticas no campo educacional, a 

avaliação surge no sentido de assegurar a qualidade e dar retorno sobre boas iniciativas 

                                                
2 Foi instituído pela Secretaria da Educação – SEDUC/CE, no ano de 1992, com o objetivo de avaliar, de 
modo permanente e contínuo, o sistema de ensino cearense. Divide-se em três vertentes: avaliação da 
alfabetização – SPAECE-Alfa (2º ano); avaliação do ensino fundamental (5º e 9º anos) e avaliação do 
ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries). (CEARÁ, 2009, p. 15) 
 



que ocorrem das escolas para os municípios e vice-versa, compondo, assim, um 

conjunto de subsídios importantes com potencial de desencadear bons resultados.  

Para além de resultados, as avaliações resgatam os princípios da democratização 

e da equidade. De acordo com Castro:  
No passado recente [...] o ingresso na educação formal era limitado e a 
maioria dos pobres estava praticamente excluída do sistema ou permanecia 
poucos anos na escola. [...] A progressiva universalização do acesso à escola 
e a ampliação do número de anos de estudo modificaram essa situação". O 
que corresponde às informações advindas da prática avaliativa que "em larga 
escala pode prover informações indispensáveis para aprofundar o debate 
sobre a situação educacional de um país. (CASTRO, 2007) 

 

Os indicadores, fruto das avaliações em larga escala, têm atingido níveis de 

importância significativos nos últimos anos.  
Embora o Brasil tenha desenvolvido indicadores para mensurar aspectos 
relacionados ao processo educativo, como o desempenho de alunos e o 
rendimento escolar, estes dados nem sempre foram explorados e aproveitados 
em sua plena potencialidade. (VIEIRA, 2008) 

 

Com as primeiras publicações do Ideb, em 2005, nasce uma maior atenção 

voltada ao estudo dos indicadores. O índice proporciona a visualização mais ampla 

através dos números, das políticas de incentivo e da democratização que ressalta o 

ensino de qualidade para todos. Os rankings do Ideb tornam-se mais visíveis e com isso 

o país tem traçado caminhos rumo à melhoria da educação básica.  

 

Análise e constatações acerca da visão dos atores da escola sobre avaliação 

 

Nos dez municípios analisados há avaliações desenvolvidas pelo município, por 

meio das secretarias municipais de educação (SME). Por certo, esta propagação da 

utilização das avaliações em larga escala no estado e nos municípios se deu por conta da 

solidificação da política avaliativa no Brasil e das cobranças a nível nacional e 

internacional.  

Nesse contexto, os achados da pesquisa reafirmam que as avaliações municipais 

e estaduais preparam os alunos para as avaliações nacionais, com isso, desencadeiam 

variáveis diversas nas engrenagens da escola, como por exemplo, o reducionismo do 

currículo às matrizes da Prova Brasil.  
“... no dia a dia a gente tá tentando trabalhar mais o que é voltado para Prova 
Brasil, para o SPAECE [...]” (Diretora-Alto Ideb Ipu). 
 



[...] diariamente a gente tá tendo contato de como trabalhar com o aluno com 
a Prova Brasil. Tem atividade em cima de atividade todos os dias. Tô 
pesquisando eles [professores] também pesquisam. A gente tá sempre em 
contato para trabalhar em cima da Prova Brasil. As questões que trabalham 
os descritores (Coordenadora da escola-Alto Ideb Mucambo). 

 

Dentre outros fatores importantes encontra-se a aceitação incondicional do Ideb, 

tornando-se elemento norteador das políticas municipais de educação, com isso, as 

Secretarias Municipais de Educação (SME), estabelecem mecanismos de 

monitoramento às escolas.  

O “laço” firme e condutor que se constrói na política municipal de educação dos 

10 (dez) municípios investigados é fruto das políticas educacionais do Estado e da 

União, tanto no aspecto financeiro como no de planejamento das ações. A influência da 

política estadual de educação é tão expressiva que há municípios, a exemplo de Ipu e 

Catunda, onde os entrevistados chegam a confundir iniciativas relativas ao Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE) com o IDEB.  
Esse IDEB que você está falando é da minha escola, que é 3, em relação aos 
anos 2005 e 2006, realmente houve um avanço, uma melhorada, mas não o 
esperado porque ele continua no laranja, não mudou de cor, e em ao invés de 
ficar no bom mesmo, ele deveria estar no verde, então eu acho que a melhoria 
que teve não foi suficiente, eu acho que deveria ter dado um avanço melhor. 
(Diretora-Baixo Ideb Ipu). 
 

O Sistema Permanente de Avaliação (SPAECE) que está presente em todos os 

municípios cearenses foi criado em 1992, a avaliação é uma iniciativa do Governo do 

Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado (SEDUC). O objetivo é fornecer 

subsídios para formulação e monitoramento das políticas educacionais do estado. Além 

disso, possibilita aos professores e gestores um diagnóstico situacional da educação 

oferecida na rede pública de ensino.  

As escolas contempladas na amostra mencionam o SPAECE, muitas vezes, com 

maior relevância do que o próprio Ideb, haja vista a freqüência em que a avaliação é 

referida. Torna-se oportuno trazer a fala da Coordenadora da Escola de alto Ideb do 

município de Catunda, que justifica a afirmação: 
O Ideb a gente sabia o que é o Ideb, não sabia o que era avaliado no Ideb. 
Depois desse curso que a gente passou a estudar. Começamos a tomar 
conhecimento e estamos trabalhando exatamente em cima dos descritores do 
SPAECE que tem aqueles descritores, né? E agora a gente veio acordar para 
a realidade. 
 
 



O reducionismo do currículo às disciplinas de Português e Matemática torna-se 

prioridade, nos municípios, para o alcance dos bons resultados. Tal fato se explicita 

através da fala da diretora da escola de alto Ideb de Sobral e Boa Viagem: 
[...] é mais Português e Matemática. Nós temos que priorizar alguma coisa, 
por isso esse foco. As outras disciplinas nós trabalhamos de forma 
contextualizada através de textos, por exemplo, as outras disciplinas são 
trabalhadas, mas não é prioridade. (Diretora- Alto Ideb Sobral) 
 
Quando estamos próximos de uma avaliação como esta, ai a escola não foge 
do seu currículo que está planejado para o ano, mas procura dar ênfase mais 
aos conteúdos da prova, no caso, Português e Matemática, e claro, não 
ensinar sobre a prova, mas dirigindo mais as atenções com o objetivo de 
alcançar uma melhoria no Ideb. (Diretora-Alto Ideb Boa Viagem) 
 

Na escola de baixo Ideb de Martinópole a Coordenadora relata: 
Nesse mês de junho a gente trabalhou só projeto de produção textual e 
tabuada. Foi só Português e Matemática.  Por exemplo, em Ciências vai 
trabalhamos agora com texto, mas não vai fugir da disciplina não, a gente vai 
trabalhar o texto, depois vai corrigir as palavras erradas. E em Matemática foi 
mais as quatro operações mesmo. 
 

Os relatos evidenciam uma busca incessante pelos bons resultados, fato este que 

se repercute tanto nas escolas de alto, como nas de baixo Ideb. A redução do currículo 

ao Português e Matemática tornou-se um recurso valido para se obter avanços no índice 

de qualidade, no entanto, esse recorte restringe o aprendizado do aluno, limitando-o a 

conhecer os demais universos pertencentes às outras áreas do conhecimento, quais 

sejam: Geografia, História, Ciências, Artes. 

Outro fato que podemos perceber diante dos relatos é o treinamento que as 

secretarias municipais juntamente com as escolas estão fazendo com os alunos. Prática 

que pode ser percebida em todas as escolas pesquisadas, seja pelo exercício das 

avaliações internas e externas, ou pela priorização das disciplinas de Português e 

Matemática.  

A premiação está presente no discurso dos depoentes de maneira bem 

significativa, onde em muitas vezes essas são o grande incentivo para a participação dos 

alunos nas provas e consequentemente para o sucesso nas avaliações.  O governo 

cearense utiliza fortemente esta política de premiação, onde tanto os alunos como as 

escolas recebem prêmios pelas boas colocações. 

 

Conclusão 



Com a análise da visão das escolas acerca da avaliação foi possível depreender 

que a avaliação sistêmica está fortemente inserida na rotina escolar, sendo muitas vezes 

o meio norteador das praticas educativas. 

O Ideb, assim como as demais avaliações surgiram com o propósito de 

diagnosticar o nível da qualidade da educação brasileira e fazer refletir os envolvidos no 

processo educacional. No entanto, as pressões entorno dos bons resultados levaram as 

escolas e secretarias a buscarem mecanismos úteis com o propósito de apenas atingir 

suas metas, deixando a desejar na área do ensino aprendizagem, já que o que  se percebe 

é que as escolas elevaram suas taxas de aprovação, assim como priorizaram as 

disciplinas que constituem variáveis para as avaliações. 

Este é um dado relevante. As avaliações externas se propõem a mensurar a 

escola não com o objetivo de rankear ou desmerecer uma em detrimento de outras. A 

nota do Ideb tem um valor significativo no que diz respeito à qualidade da escola de 

uma maneira geral, razão pela qual a escola deve buscar melhorias e se superar a cada 

avaliação.  

Concluímos, portanto, que em se tratando de avaliação não há grandes 

discrepâncias entre as escolas de alto e as de baixo Ideb, pode-se observar que ambas se 

preparam para as avaliações, fazendo uma espécie de treinamento com os alunos. Todas 

dão ênfase às disciplinas de Português e Matemática. E consideram positiva a política 

avaliativa por considera - lá mensuradora da aprendizagem dos alunos e também por 

trazerem reconhecimento e recursos para a escola.  
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