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RESUMO 

 

Objetivo: Produzir uma revisão sistemática integrativa sobre a análise do IDEB na qualidade 

da educação pública. Método: trata-se de uma revisão sistemática integrativa. Os descritores 

estruturados no DeCS e MeSH, educação, foram utilizados na varredura da base de busca do 

Periódico capes, Scielo e BVS. O período de coleta dos dados compreendeu os meses de 

novembro e dezembro de 2019. Adotaram-se como critérios de inclusão: artigo científico. 

Enquanto que os critérios de exclusão foram: Artigos que não contemplam a temática a análise 

do Ideb na qualidade da educação pública Resultados: foram analisados 28 trabalhos dos quais 

quatro não estava dentro dos padrões: dois eram incompletos e dois foram publicados no 

período de filtro de 2016 à 2019 mas na revista constavam como 2012 e 2015, os outros 24, 

todos obedeceram aos critérios de inclusão, sendo submetidos às etapas da revisão integrativa. 

As categorias temáticas desenvolvidas a partir da análise dos trabalhos foram: 1 –A qualidade 

da educação básica nas escolas públicas; 2 –A performance das metas e a sua relação com o 

IDEB ;3 – A importância das avaliações no sistema educacional; 4 - A carência de políticas 

públicas na perspectiva de melhoria nos processos de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido, nesses 

últimos anos, acerca da qualidade de ensino 

brasileiro da educação básica que tem sido 

estruturado com um sistema de avaliação 

interna e externa de larga escala 

fundamentado nas políticas públicas 

nacional e internacional. 

Nesse contexto, observa-se que o 

debate sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem se concentra no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) irradiando as políticas 

governamentais. 

Sabe-se que as avaliações externas 

tem codificado a qualidade dos sistemas e 

redes de ensino no país através de Ideb e do 

PISA (programa for international student 

Assessment). 

É importante salientar que discutir a 

qualidade na educação brasileira é muito 

recorrente entre especialistas, porém o 

conceito de qualidade não é tarefa fácil, da 

mesma forma que mensurá-la nos diversos 

setores sociais, principalmente no âmbito 

educacional, devido as diversas 

concepções. 

Haja vista que diversas escolas tem 

conseguido avanços substanciais nos 

resultados do IDEB (composto pela média 

de proficiência de Língua portuguesa e 

Matemática, e o fluxo escolar), porém o 

cenário do processo de ensino e 

aprendizagem não correspondem na mesma 

proporção. 

Nessa perspectiva, diante da 

nebulosidade do desempenho anual 

percebe-se a necessidade de se analisar os 

efeitos das políticas públicas voltadas ao 

sistema de ensino em todo país a cada 

biênio. Considerando os fatos 

mencionados, surgiu-se a curiosidade de 

fazer dessa situação objeto de estudo e 

averiguar a potencialidade desse 

instrumento que analisa a relação entre os 

resultados do Ideb e a qualidade da 

educação nas escolas públicas. 

Portanto indaga-se: O IDEB é capaz 

de aferir a qualidade de ensino da educação 

básica nas escolas públicas? 

Para tanto, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos, a qualidade 

da educação básica nas escolas públicas, a 

performance das metas e sua relação com os 

resultados do IDEB, a importância das 

avaliações no sistema educacional e a 

carência de políticas educacionais na 

perspectiva de melhoria nos processos de 

ensino. 

Esta pesquisa parte-se da hipótese 

de que a qualidade de ensino nas escolas 

públicas referenciado em um instrumento 

avaliativo negligencia todo processo da 

avaliação de aprendizagem e os fatores que 

os envolve, sociais, econômicos e culturais. 

Este estudo  aborda as temáticas de 

acordo como os artigos revisados, dos 
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seguintes autores:  Carreiro(2017), Chirinéa  

e Barreiro(2017), Bachiega , Oliveira e 

Passos(2016), Santos et al  (2017),Góes e 

Steiner(2016),Vidal, Galvão,Vieira e 

Chaves(2019), Alves e Xavier (2018), 

integraram temas relacionados com a 

qualidade da educação básica nas escolas 

públicas é um direito de todos; Matos e 

Rodrigues(2016), Figueiredo, Carmo, Maia 

e Silva (2018) Pontes e Soares(2016), 

Klein(2019) ,Vicente, Baquim e Herneck 

(2017) trataram sobre a performance das 

metas e sua relação com os resultados do 

Ideb ; Tosta e Ney (2016), Villani e Oliveira  

(2018),Silva, Silva e Santos(2019), 

Leite(2018)  Pontes e Soares (2018) 

expõem em seus estudos a importância das 

avaliações no sistema educacional; 

Bernardo e Christovão (2016), Costa 

(2018),Gusmão e Ribeiro  (2016), Gama e 

Najjar (2018), Santos (2016), Júnior, 

Minori e Frota(2019), Manoel,Bzuneck e 

Scacchetti (2016), comentam em suas 

pesquisas da carência de políticas 

educacionais na perspectiva de melhoria 

nos processos de ensino. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, do tipo sistemática 

integrativa, que seguiu as seguintes etapas 

(ver Figura 1): definição do tema; seleção 

da pergunta norteadora e escolha da 

estratégia de busca; descritores e bases de 

dados mais eficazes no levantamento das 

publicações;  escolha dos critérios de 

inclusão e exclusão; identificação dos 

estudos pré-selecionados e selecionados por 

meio da leitura dos agentes indexadores das 

publicações, como resumos, palavras-chave 

e títulos, bem como a organização dos 

estudos pré-selecionados e a identificação 

dos estudos selecionados; categorização 

dos estudos selecionados, com a elaboração 

e o uso da matriz de síntese, além da análise 

das informações; a formação de uma 

biblioteca individual e a avaliação crítica 

dos estudos selecionados; análise, 

interpretação e discussão dos resultados e a 

apresentação da revisão em formato de 

artigo, o qual contempla as propostas para 

estudos futuros. 

 

Figura 1 – Detalhamento das etapas da Revisão Sistemática Integrativa. 
ETAPA TÓPICOS DE CADA ETAPA DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO 

1ª Tema  Análise do Ideb na qualidade da educação 

pública. 

 Pergunta norteadora  

 

 Objetivo geral Identificar, através da revisão sistemática 

integrativa, as leis e sua eficácia na 

prevenção e combate a evasão escolar. 
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 Estratégia de busca 

 

 

 

 

1. Cruzamento de descritores, 

quando necessário, por meio do operador 

boleano AND; 

2. Uso de descritores estruturados 

(codificação no DECS ou MESH. 

3. Uso de metadados (filtros) nas 

bibliotecas virtuais; 

4. Uso de aspas nos politermos, para 

que a varredura de artigos científicos 

contemplasse o termo exato 

5. Uso de descritores em português 

 Descritores estruturados no DECS e 

MASH e livres. 

1. educação (DECS 4562), (MASH 

D04493); 

 Bibliotecas Virtuais 1. Periódico Capes 

2. Scielo 

3. BVS 

 

2ª Período de coleta dos dados Novembro e dezembro de 2019.. 

 Critérios de inclusão 1. Texto (artigo de opinião de 

especialista, ou dissertações). 

2. Publicação (2016-2019). 

 Critérios de exclusão   1.Artigos ou dissertações que não 

contemplam a temática a análise do Ideb na 

qualidade da educação pública. 

2. Artigos não revisados por pares 

3.Artigos que não estão em português 

3ª  Número de trabalhos selecionados para 

revisão sistemática integrativa a partir da 

leitura dos agentes indexadores das 

publicações (resumo, palavras-chave e 

título) e resultados, os quais devem 

conter os descritores utilizados nesse 

estudo. 

24 trabalhos 

4ª Categorias obtidas com a análise dos 

trabalhos científicos investigados. 

 

5ª Analise, interpretação e discursão dos 

resultados 

Ver em “Resultados e Discursão” 

6ª Apresentação da revisão em formato de 

artigo, o qual contemple propostas para 

estudos futuros. 

Esse Artigo completo. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

RESULTADOS 

 

 A figura 2 corresponde Total de 

documentos disponíveis na Plataforma  

 

 

Periódico Capes obtidos por string de 

busca. 
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Figura 2 

String de busca Bases de 

dados 
Total de 

publicações 

sem o filtro 

Publicações 

disponíveis após 

aplicar os filtros 

Publicações 

aproveitadas na 

Revisão Sistemática 

Integrativa 

Ideb and 

educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

294 142 

 

13 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

86 19 2 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

10 2 0 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

Scielo 20 5 2 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

Scielo 41 15 7 

Ideb and 

educação 

Scielo 36 12 0 

Ideb and 

educação 

BVS 6 3 0 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

BVS 3 1 0 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

BVS 16 5 0 

Total      512               204 24 
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Foram detectadas 512 publicações 

científicas nos bancos de dados, das quais 

204 eram artigos científicos disponíveis 

após o uso dos filtros, desses foram feitos 

28 downloads, que obedeceram aos critérios 

de inclusão (ver Figura 2), sendo 

submetidos às etapas da revisão integrativa 

(ver Figura 3). Quanto ao ano de 

publicação, 04 estudos foram publicados no 

ano de 2019; 06 estudos foram publicados 

no ano de 2018; 05, no ano de 2017; 09, em 

2016, o que evidencia a atualidade do tema.  

 

 

Quadro 2– Descrição dos documentos (artigos) de acordo com os critérios de inclusão. 

Nº 

 
Autor(a) Tema Link da 

publicação 
Descritores Data de 

publicaç

ão 

Conclusão 

1 Felix 

Barbosa 

Carreiro 

Elementos 

para uma 

educação 

pública com 

qualidade 

social 

http://www.per

iodicoseletroni

cos.ufma.br/in

dex.php/reduc

acaoemancipa

cao/article/vie

w/6976 

Qualidade

. 

Educação. 

Escola 

pública. 

 

2017 

O paradigma da 

qualidade social da 

educação reclama um 

currículo que, nas suas 

formulações, considerem 

os valores culturais e o 

contexto 

socioeconômico dos 

educandos. 

2 Daniel 

Abud 

Seabra 

Matos; 

Erica 

Castilho 

Rodrigue

S 

 

 

indicadores 

educacionais 

e contexto 

escolar: uma 

análise das 

metas do 

ideb 

 

 

http://publicac

oes.fcc.org.br/

ojs/index.php/

eae/article/vie

w/4012 

 

Indicador

es 

educacion

ais; Ideb; 

Regressão 

LogístIca;  

Ensino 

Fundame

ntaL. 

2016 Assim,evidenciamos que 

algumas relações entre o 

Ideb e outros indicadores 

educacionais são 

diferentes quando o 

fenômeno em questão é a 

meta do Ideb (relação 

entre as características 

da escola que estejam 

associadas à 

probabilidade de a escola 

atingir a meta do Ideb). 

3 Késia 

Silva 

Tosta; 

Marlon 

Gomes  

Ney 

Avaliação da 

educação: o 

caso do Ideb 

http://www.bib

liotekevirtual.o

rg/index.php/2

013-02-07-03-

02-35/2013-

02-07-03-03-

11/2006-

vertices/v18n0

2/20580-

avaliacao-da-

educacao-o-

caso-do-

ideb.html 

Política 

Pública. 

Avaliação

. 

Educação 

2016 Dada à importância das 

formas de avaliação, 

principalmente quando 

articulada com a 

população alvo das 

políticas, creio ser 

extremamente necessária 

uma avaliação via 

professores, alunos, pais 

e funcionários, sobre o 

IDEB, seus pontos 

fortes, fracos, possíveis 

melhorias e 

modificações para uma 
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melhor gestão dessa 

importante ferramenta 

para a educação, pois 

como disse Danton na 

Revolução Francesa em 

1973: “Depois do pão, a 

educação é a primeira 

necessidade do povo”. 

4 Elisangel

a da Silva 

Bernado.

Ana 

Carolina 

Christovã

o 

Tempo de 

Escola e 

Gestão 

Democrática: 

o Programa 

Mais 

Educação e o 

IDEB em 

busca da 

qualidade da 

educação 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2175-

623620160004

01113&lng=en

&tlng=en 

Tempo de 

Escola. 

Escola 

Integral. 

Gestão 

Democrát

ica. 

Programa 

Mais 

Educação. 

Rio de 

Janeiro. 

2016 Diante do exposto, resta 

refletir se, de fato, 

iniciativas como a do 

Programa Mais 

Educação são capazes de 

fomentar a melhoria da 

qualidade educacional. 

Ou, ao contrário, fazem 

com que as escolas 

tenham de responder a 

mais exigências 

burocráticas que as 

paralisam diante de uma 

velha prática que em 

nada corresponde à ideia 

de educação integral e 

democrática contida na 

sua proposta. 

5 Eliane 

Silva da 

Costa 

Gestão 

escolar e 

IDEB: 

propostas e 

suas relações 

para o 

crescimento 

do índice de 

desenvolvim

ento da 

Educação 

Básica dos 

Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

nas Escolas 

Municipais 

de 

Paragominas/

PA-Brasil. 

https://revistas

electronicas.uj

aen.es/index.p

hp/riai/article/

view/4316/354

1 

gestão; 

índice; 

crescimen

to; 

desenvolv

imento; 

educação 

2018 Portanto, apesar de todas 

as estratégias e práticas 

utilizadas por todos os 

educadores o 

crescimento não foi 

efetivo, mais é preciso 

ter a expectativa que as 

culturas organizativas 

das escolas delinearão 

caminhos ainda mais 

úteis e consistentes para 

uma melhor evolução do 

conhecimento, mas para 

isso, é preciso ainda um 

maior comprometimento 

de toda a sociedade e de 

todos os gestores, 

somente dessa forma 

será eficaz a qualidade 

do ensino em nosso País. 

6 Dalson 

Figueired

o; 

Erinaldo 

Carmo  

;Romero 

Maia ; 

Os cavalos 

também 

caem: 

Tratado das 

inconsistênci

as do IDEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

403620180003

Avaliação

. 

Educação 

básica. 

Ensino 

público. 

IDEB. 

2018 Os resultados mostram 

que a elevada taxa de 

aprovação das escolas 

infla artificialmente a 

magnitude do IDEB 
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Lucas 

Silva . 

00552&lng=pt

&tlng=pt 

 

7 Joana 

Buarque 

de 

Gusmão; 

Vanda 

Mendes 

Ribeiro. 

A política 

educacional 

do Acre  e os 

resultados do 

Ideb 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2176-

668120160003

00472&lng=en

&tlng=en 

 

política 

educacion

al; 

qualidade 

da 

educação; 

Ideb. 

2016 Nas entrevistas, três 

prioridades principais 

podem ser identificadas 

no desenho da política: a 

formação de professores 

em nível superior; a 

revisão do plano de 

cargos e salários; e a 

melhoria dos prédios e 

da infraestrutura das 

escolas. Prioridades mais 

ligadas à melhoria da 

qualidade da educação, 

entendida como a 

aprendizagem dos 

estudantes, também 

estiveram presentes nos 

depoimentos concedidos 

8 Andréia 

Melanda 

CHIRINÉ

A; Iraíde 

Marques 

de Freitas 

BARREI

RO 

Qualidade da 

educação: 

eficiência, 

eficácia e 

produtividad

e escolar 

https://periodic

os.fclar.unesp.

br/rpge/article/

view/9254 

Qualidade 

educacion

al, 

Avaliação 

externa, 

Índice de 

desempen

ho 

escolar. 

2017 A educação ressignifica-

se por meio de um ensino 

que possa atender às 

necessidades dos alunos 

inseridos em um 

contexto histórico e 

social complexo e de 

uma prática educativa 

planejada e 

sistematizada durante 

um longo e contínuo 

período. 

9 Silvana 

Malheiro 

do 

Nascimen

to 

GAMA; 

Jorge 

NAJJAR 

A Gestão da 

educação 

Fluminense e 

as 

implicações 

do modelo 

gerencialista 

https://periodic

os.fclar.unesp.

br/rpge/article/

view/10783/71

91 

Educação 

Fluminen

se. GIDE. 

Gerenciali

smo. 

2018 Tais fatos mais uma vez 

apontam para a 

importância de se levar 

em consideração nas 

análises das políticas 

educacionais as 

resistências às políticas 

impostas e o importante 

papel dos diferentes 

sujeitos, para além do 

governo, na constituição 

destas políticas. A 

disputa pelo que é 

qualidade da educação, 

em especial da presente 

no interior da escola 

pública, é fator 

fundamental para se 

compreender a gestão 

educacional. 
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10 Marialuis

a Villani; 

Dalila 

Andrade 

Oliveira. 

Avaliação 

Nacional e 

Internacional 

no Brasil: os 

vínculos 

entre o PISA 

e o IDEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2175-

623620180004

01343&lng=pt

&tlng=pt 

 

PISA. 

IDEB. 

Avaliação 

Estandard

izada 

Nacional. 

Avaliação 

Estandard

izada 

Internacio

nal. 

Prestação 

de Conta. 

2018 O elemento central, que 

parece caracterizar a 

relação entre a OCDE e o 

Inep na concepção e 

implementação de 

dispositivos de 

avaliação, e que se 

diferencia muito do 

impacto do PISA em 

outros países, é a 

dinâmica determinada 

pela influência indireta 

do processo de 

incorporação do modelo 

de referência 

internacional. Na prática 

diária esse modelo quase 

não aparece no debate, 

mas que se inscreve no 

instrumento de avaliação 

e constitui-se em 

referência maior, pelo 

menos entre os que estão 

imersos no processo. 

11 Luís 

Antônio 

FajardoPo

ntes;  Tufi 

Machado 

Soares. 

As metas 

escolares do 

IDEB :uma 

proposta 

alternativa de 

cálculo. 

 

http://publicac

oes.fcc.org.br/

ojs/index.php/

eae/article/vie

w/3956 

 

Indicador

es 

educacion

ais 

Modelos 

longitudin

ais 

lineares 

hierárquic

os 

Avaliação 

da 

educação. 

2016 E outra perspectiva seria 

a determinação das 

metas do Ideb baseadas 

nas séries históricas 

experimentadas pelas 

escolas tanto no Censo 

Educacional quanto na 

Prova Brasil. Tal 

solução, em termos 

metodológicos, seria 

possivelmente mais 

desejável por se tratar de 

avaliações realizadas 

nacionalmente e, 

portanto, extensivas às 

escolas de todas as 

unidades federativas 

brasileiras. 

12 Hermes 

José Aun 

Bachiega;  

Edmundo 

Alves 

Oliveira 

;Fernando 

Passos . 

Os 

fundamentos 

legais para a 

boa gestão 

escolar: 

agente 

transformado

r da 

educação. 

http://srvapp2s

.santoangelo.u

ri.br/seer/index

.php/direitoscu

lturais/article/v

iew/2102 

 

Gestão; 

Educação; 

LDB; 

Constituiç

ão 

Federal/8

8 

2016 Ao revés, sempre que a 

escola obtivera 

resultados expressivos 

estes estão imputados ao 

bom desempenho da 

gestão e da participação 

de todos os atores 

envolvidos no processo. 

13 Givanildo 

da Silva; 

O IDEB E as 

políticas 

http://www.uf

opa.edu.br/por

IDEB. 

Políticas 

2019 É necessário que se 

construam novos 
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Alex 

Vieira da 

Silva; 

Inalda 

Maria dos 

Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

públicas 

educacionais: 

estratégias, 

efeitos e 

consequência

s 

taldeperiodico

s/index.php/re

vistaexitus/arti

cle/view/723 

 

Educacio

nais. 

Educação 

Pública. 

horizontes de avaliação 

da educação, 

apresentando os desafios 

cotidianos de cada 

estabelecimento de 

ensino, no qual tenham 

como construtores das 

políticas locais os 

profissionais e a 

comunidade na qual a 

escola está presente. É 

preciso romper com a 

lógica do capital e 

viabilizar estratégias de 

superação da 

desigualdade 

educacional; superar as 

atuais concepções de 

educação e de avaliação 

para que toda a 

sociedade possa planejar 

e construir um processo 

escolar pautado na 

justiça, na igualdade e na 

coletividade. 

14 Mariana 

Cristina 

Silva 

Santos  

Lucas 

Rocha 

Delatorre 

;Maria 

das 

Graças 

Braga 

Ceccato; 

Palmira 

de Fátima 

Bonolo. 

Programa 

Bolsa 

Família e 

indicadores 

educacionais 

em crianças, 

adolescentes 

e escolas no 

Brasil: 

revisão 

sistemática 

 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1413-

812320190006

02233&tlng=p

t 

Pobreza, 

Efetividad

e, 

Inequidad

e social, 

Revisão 

sistemátic

a 

2017 Os resultados 

apresentados nesta 

revisão sistemática 

sugerem que há 

evidências de que o PBF 

impacta de maneira 

significativa e assertiva 

principalmente em 

indicadores educacionais 

diretamente atrelados à 

condicionalidade do 

Programa Bolsa Família, 

como a frequência 

escolar e 

consequentemente nas 

taxas de abandono 

escolar. 

15 Fabiano 

Antonio 

dos 

Santos 

Do global ao 

local: a 

implantação 

das políticas 

de 

responsabiliz

ação docente, 

gestão 

gerencial e 

avaliação por 

resultados 

http://periodic

os.uem.br/ojs/i

ndex.php/Acta

SciEduc/articl

e/view/28047 

PDE-

Escola, 

avaliação 

de 

desempen

ho, gestão 

escolar, 

internacio

nalização 

das 

políticas 

2016 Desconsiderando todos 

esses aspectos, o PDE 

Escola tem se mostrado 

como um dos mais 

importantes programas 

do governo federal para 

auxiliar na disseminação 

da avaliação como 

ferramenta de 

planejamento, da 

responsabilização 
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educacion

ais. 

docente pelos fracassos 

escolares. Finalmente, 

reforça-se a importância 

de pesquisas sobre os 

impactos das políticas 

educacionais pelos 

membros das escolas, já 

que isso pode contribuir 

para uma melhor 

compreensão de suas 

realidades e das 

contradições que 

envolvem tal processo. 

16 Manoel 

Carlos de 

Oliveira 

Júnior; 

Américo 

Matsuo 

Minori; 

Marcelo 

Souza 

Frota . 

Recursos 

destinados à 

educação e 

resultados 

alcançados 

no Ideb de 

uma capital 

brasileira 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1679-

395120190003

00523&lang=p

t 

 

Educação. 

Desempe

nho. 

Investime

nto. 

Índice de 

Desenvol

vimento 

da 

Educação 

Básica. 

Programa 

Dinheiro 

Direto na 

Escola. 

2019 Os achados deste artigo 

contrariam concepções 

de que apenas mais 

recursos financeiros 

melhorariam os 

resultados. Além dos 

recursos financeiros, 

outros elementos podem 

ser fundamentais para 

levar ao incremento do 

Ideb 

17 Anderson 

Roges 

Teixeira 

Góes; 

Maria 

Teresinha 

Arns 

Steiner. 

Proposta de 

metodologia 

para a criação 

de etiqueta de 

classificação 

– estudo de 

caso: 

desempenho 

escolar 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

530X2016000

100177&lang=

pt 

Desempe

nho 

escolar; 

Processo 

KDD; 

Reconhec

imento de 

padrões; 

Estudo de 

um caso 

real. 

2016 Uma alternativa para 

utilização da 

metodologia aqui 

proposta seria as 

mantenedoras criarem 

uma etiqueta a partir de 

notas obtidas em outras 

avaliações oficiais do 

governo 

federal/estadual/municip

al ou de avaliação 

específica elaborada para 

tal finalidade com base 

nos dados que julgarem 

importantes, buscando 

que seus estudantes 

tenham um nível 

crescente de 

conhecimento 

escolar/científico. 

18 Eloisa 

Maia 

Vidal; 

Willana 

Nogueira 

Expectativas 

docentes e 

aprendizage

m: 

explorando 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1517-

Expectati

va 

docente – 

Problema

s de 

2019 Os dados analisados 

mostram que a 

expectativa dos 

professores em relação 

ao desempenho dos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
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Medeiros 

Galvão; 

Sofia 

Lerche 

Vieira; 

João 

Bosco 

Chave; 

dados do 

questionário 

da Prova 

Brasil 2015 

970220190001

00594&lang=p

t 

aprendiza

gem – 

Avaliação 

de larga 

escala – 

Profecia 

autorreali

zadora. 

alunos está associada a 

fatores extraescolares 

como meio social e a 

situação familiar e 

econômica. 

 

19 Ruben 

Klein 

Uma solução 

para a 

divergência 

de diferentes 

padrões no 

SAEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

403620190002

00229&lang=p

t 

SAEB. 

PISA. 

IDEB. 

Escala de 

proficiênc

ias. 

Níveis. 

Metas. 

Distribuiç

ão de 

referência

. 

2019 Mostramos a 

necessidade de junto 

com um julgamento de 

mérito (por exemplo, 

níveis básico e 

adequado) haver metas e 

uma distribuição de 

referência, se possível, 

ancorada a uma 

distribuição empírica de 

uma população alvo. No 

artigo utilizou-se a 

população dos 

estudantes dos países 

pertencentes a OCDE. 

20 Maria 

Dulciclei

de Braga 

Leite 

Os 

Resultados 

do Indice de 

Desenvolvim

ento da 

EducaçãoBás

ica - IDEB 

2009/2015 

mediante a 

aplicação do 

“Projeto 

Escola 

Eficiente: Ler 

e Escrever 

para 

Protagonizar

” em Mauriti 

– Ceara, 

Brasil  

The 

http://scielo.iic

s.una.py//sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S2226-

400020180001

00031&lang=p

t 

Índice de 

Desenvol

vimento 

da 

Educação 

Básica, 

Resultado

s, 

Desempe

nho 

2018 Ainda com base a esses 

índices de melhoria, 

considerando a 

participação dos pais no 

desenvolvimento do 

Projeto Escola Eficiente: 

ler e escrever para 

protagonizar, em relação 

às perguntas dessa 

investigação pode-se 

afirmar que o 

envolvimento dos pais 

auxilia na melhoria da 

aprendizagem da leitura 

e da escrita dos alunos. E 

ainda, que é possível 

aumentar o índice do 

IDEB através do 

desenvolvimento do 

projeto “Escola 

Eficiente” que envolve 

ao mesmo tempo pais, 

alunos, professores e 

coordenadores o ensino 

da leitura e da escrita. 

21 Maria 

TeresaGo

nzaga 

Alves; 

Indicadores 

multidimensi

onais para 

avaliação da 

infraestrutura 

https://www.sc

ielo.br/scielo.p

hp?script=sci_

abstract&pid=

S0100-

Infraestrut

ura 

escolar; 

Indicador

es 

2018 Apesar das limitações 

dos dados para avaliar 

todas as dimensões, 

reconhecemos que o 

Censo Escolar e o Saeb 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
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Flávia 

Pereira 

Xavier. 

escolar: o 

ensino 

fundamental 

157420180003

00708&lng=en

&nrm=iso&tln

g=pt 

educacion

ais; 

Desiguald

ades 

escolares; 

Ensino 

Fundame

ntal 

produzem os melhores 

dados para 

caracterização das 

escolas brasileiras. Os 

resultados obtidos se 

revelaram robustos para 

discriminar as escolas de 

ensino fundamental em 

uma perspectiva 

multidimensional. 

22 Luís A. F. 

Pontes; 

Tufi 

Machado 

Soares 

Volatilidade 

dos 

resultados de 

proficiência e 

seu impacto 

sobre as 

metas do 

Ideb nas 

escolas 

públicas de 

Minas 

Gerais. 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0102-

469820170001

00106&lang=p

t 

Ideb. 

Regressão 

linear 

hierárquic

a. 

Volatilida

de dos 

resultados 

educacion

ais. 

2017 Decorre dos resultados 

aqui encontrados que o 

estabelecimento de 

metas precisa levar em 

consideração a 

volatilidade das médias 

de proficiências e uma 

janela temporal 

adequada, de tal forma 

que a meta não seja 

construída apenas com 

base na última avaliação 

23 Isabela 

Pereira 

Vicente;C

ristiane 

Aparecida 

Baquim;

Heloisa 

Raimunda 

Herneck 

«¿Quem é 

que não quer 

que a sua 

escola fique 

lá em 

cima?»: 

vozes que 

ecoam diante 

das 

avaliações 

externas 

brasileiras 

aplicadas nas 

escolas da 

microrregião 

no Ubá / MG 

http://www.sci

elo.org.pe/scie

lo.php?script=

sci_arttext&pi

d=S1019-

940320170001

00006&lang=p

t 

trabalho 

docente, 

avaliações 

externas, 

políticas 

educacion

ais, 

Microrreg

ião de 

Ubá-MG 

2017 Evidentemente, não 

temos respostas prontas 

para tantas dúvidas 

iniciais e novas questões 

que foram surgindo, mas 

acreditamos que o 

discurso sobre as 

avaliações externas na 

atuação docente 

necessita, portanto, 

incorporar maior análise 

social e política, pois a 

partir dela talvez seja 

possível visualizar as 

relações antagônicas que 

existem dentro da escola, 

de forma que evidenciem 

mais o processo e os 

desafios enfrentados 

pelos professores. 

24 Karina 

Botti 

Manoel;J

osé 

Aloyseo 

Bzuneck;

Fábio 

Alexandr

e Pereira. 

A Relação 

entre 

Eficácia 

Coletiva de 

Professores e 

Percepção de 

Apoios na 

Escola 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1413-

827120160002

00341&lang=p

t 

Eficácia 

coletiva 

de 

professore

s; 

Percepção 

de apoios; 

Ensino 

fundamen

tal; 

2016 Esforços em cada escola 

devem ser envidados 

pelos gestores no sentido 

de tornar o clima 

psicológico mais 

propício e, pela 

promoção do 

desenvolvimento 

profissional, melhorar as 

competências de ensino. 

Em última instância, 
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Fonte: Bibliotecas-Periódico da Capes, BVS e Scielo, 2019. 

 

DISCUSSÃO 

 

Seguem abaixo, as categorias 

temáticas elaboradas a partir da revisão 

sistemática integrativa. 

 

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NAS ESCOLA PÚBLICAS 

 

Esta categoria integrou a discussão 

de sete artigos relacionados com educação 

de qualidade é um direto de todo educando. 

A qualidade da educação pública 

engloba uma aprendizagem significativa, 

ou seja, que de fato ocorra comprovação na 

prática, possibilitando oportunidades 

futuras de participação ativa do educando 

na sociedade. Como parte integrante da 

qualidade educacional, a escola pública 

emancipatória objetiva algumas estruturas 

como: gestão escolar democrática, 

professores comprometidos com a escola 

pública, infraestrutura escolar, recursos 

pedagógicos adequados e consolidação das 

concepções da comunidade escolar que 

deslumbram o caminho do aprendizado. 

(CARREIRO, 2017). 

A qualificação das escolas e 

sistemas de ensino é importante, desde que 

seja pautada a educação como prioridade 

dispondo de acesso e equidade a todos 

cidadãos como oferta de ensino de 

qualidade que todos tenham direito. A 

educação de qualidade não pode ser restrita 

para as pessoas que têm mais poder 

aquisitivo, pois o sentido de “boa qualidade 

“independe da condição financeira. 

Conclui-se que o ensino escolar tenha como 

foco principal uma aprendizagem que os 

estudantes possam estar preparados para 

pô-la em prática, exercendo sua cidadania, 

participando ativamente da sociedade com 

ideias inovadoras, contribuindo com seus 

questionamentos e despertando para o 

acompanhamento das necessidades sociais 

e econômicas do nosso país (CHINÉA; 

BARREIROS, 2017). 

A educação é um direito humano 

que tem respaldo na Constituição Federal 

obrigando o Estado a garantir a todos 

brasileiros. O artigo 205 da Constituição 

Federal pontua que tanto o Estado quanto a 

família tem a responsabilidade de contribuir 

com a educação juntamente a sociedade, 

buscando meios de formar cidadãos éticos e 

Desempe

nho de 

alunos. 

essas providências 

teriam como 

consequência alimentar 

nos professores o senso 

de agência e as crenças 

de eficácia.  



15  Rev. Evidência, Maceió, v. 8, n.1, p. 01-27, jan/mar, 2022 

 

 

comprometidos consigo mesmo e com o 

crescimento do povo brasileiro. A educação 

é norteada com princípios que promovem 

um ensino promissor. Dentre os princípios 

do artigo 206 da CF/88 destacam-se que o 

Estado deve garantir oportunidade de 

acesso e permanência na escola para o aluno 

usufruir da liberdade de aprender, 

pesquisar, compartilhar seus pensamentos e 

expor suas ideia, acrescenta-se também uma 

educação de boa qualidade gratuita no 

ensino público bem como a valorização dos 

profissionais de educação (BACHIEGA; 

OLIVEIRA;PASSOS; 2016) 

A Educação básica alinhada ao 

contexto histórico e atual da comunidade 

escolar garantindo acesso, permanência, 

assistência e desenvoltura de meios e 

recursos junto aos governos diminui os 

impactos sociais dos menos favorecidos 

conduz ao melhoramento da qualidade 

social e educacional. A sustentação de boa 

qualidade na educação deve ser garantida 

com a participação do poder público na 

obtenção de programas sociais, referenciais 

curriculares e pedagógicos que contribuam 

na formação de professores e nas estruturas 

físicas das escolas. A escola deve ser 

atrativa para propiciar a permanência do 

alunos. Os órgãos de cada ente federativo de 

acordo com a sua atribuição educativa 

precisam colaborar para articular os 

programas sociais e sua inclusão social, 

bem como a distribuição de renda 

(SANTOS et al;; 2017) 

A Educação de qualidade precisa 

estar integrada a diversos elementos como a 

formação inicial e continuada de 

professores, valorização do custo aluno, a 

quantidade de alunos, número de turmas e 

uma boa gestão escolar. Uma das maneiras 

proposta como modelo de avaliar as escolas 

seria escolher um dos três itens (aprovação, 

evasão e a proficiência de Língua 

Portuguesa e Matemática) que compõe a 

nota do IDEB, este último item sendo 

adotado, excluiria a possibilidade de alguns 

possíveis erros, quando comparada a escola 

que tirassem uma nota maior no IDEB ter 

uma menor proficiência e a escola que 

tivesse menor IDEB ter uma proficiência 

maior devido a influência da aprovação 

interna (GOÉS; STEINER,2015). 

Alguns especialistas remetem a 

qualidade educacional a diversos fatores, 

dentre eles, intraescolares, extraescolares e 

o aluno. Tomando-se como referência uma 

pesquisa que discorreu pelos fatores 

citados, em três capitais: Maceió, Fortaleza 

e Curitiba, o que se evidencia no resultado 

da entrevista são os fatores extraescolares 

na abordagem do meio social em que vivem 

os alunos, nível cultural dos pais e a falta de 

assistência acompanhada dos pais na vida 

escolar do aluno. Diante do exposto é 

preciso que se reconstrua novas concepções 
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e maneiras de não rotular o aluno e saber 

que o paradigma do contexto social precário 

do aluno de não conseguir aprendizagem 

deve ser quebrado (VIDAL; GALVÃO; 

VIEIRA, 2015). 

A qualidade educacional é 

influenciada por estratégias, metodologias 

de ensino e infraestrutura escolar. Percebe-

se que as escolas que tem médio alto 

desempenho no IDEB por apresentar taxa 

de aprovação anual e notas de proficiência 

satisfatórias se correlacionam com os 

indicadores da infraestrutura. Observa-se 

também que os anos iniciais apresentam 

notas elevadas no IDEB à medida que esses 

insumos crescem. Nos anos finais essa 

proporcionalidade se diferencia um pouco 

pra menos. O que se entende é que, as 

crianças pequenas aproveitam mais dos 

recursos do que essa etapa de ensino 

(ALVES; XAVIER,2018). 

A organização da estrutura do 

ensino visa qualidade e todo processo 

perpassa pelo princípio da garantia 

constitucional para todo cidadão, 

envolvendo diversos fatores, estratégias e 

metodologias importantes que não raras 

vezes são incorporados sem muita ênfase 

inibindo toda evolução do aprendizado.  

 

 

 

 A PERFORMANCE DA METAS E A 

SUA RELAÇÃO COM OS 

RESULTADOS DO IDEB. 

 

A performance da metas do IDEB 

com os resultados do IDEB e das avaliações 

internas das escolas, em termo comparativo, 

diante da complexidade do contexto escolar 

sem incluir fatores que acompanham o 

processo de ensino e aprendizagem, 

favorece as incoerências e aferições 

distorcidas da realidade. Dessa forma faz-se 

necessário envolver a diversidade de 

elementos indicadores no âmbito escolar, 

como: fatores sociais, discentes, docentes, 

projeto político pedagógico, plano de 

ensino e recursos pedagógicos (MATOS; 

RODRIGUES, 2016). 

A formulação do IDEB apresentam 

algumas distorções que permeiam a sua   

vinculação com a aprovação anual de 

aprendizagem das instituições escolares e 

redes de ensino com os resultados do IDEB, 

assim como o crescimento desproporcional 

nas etapas de ensino. Pode-se citar que: 1) 

A taxa de aprovação interna é facilmente 

vulnerável; 2) Em alguns estados o IDEB 

não apresenta consistência nos três níveis de 

ensino da educação básica; 3) O IDEB do 

ensino médio em alguns estados não reflete 

positivamente no ENEM. Conclui-se que a 

autenticidade do IDEB é questionável e o 

mesmo interfere no processo de ensino 

(FIGUEIREDO et al., 2018). 



17  Rev. Evidência, Maceió, v. 8, n.1, p. 01-27, jan/mar, 2022 

 

 

As metas projetadas atuais tem 

como base o desempenho em Língua 

portuguesa e Matemática na Prova Brasil e 

o fluxo (taxa de aprovação e a evasão) do 

censo escolar de 2005 formulando-as de 

maneira que a sua performance venha 

nortear os objetivos das instituições de 

ensino para o seu alcance. Muitas escolas se 

encaixaram em metas altas e outras em 

baixas, sem a observância da taxa de 

aprovação de anos anteriores e a inclusão de 

dados socioeconômicos. A meta calculada 

para um resultado mais adequado deve ser 

inserida nos moldes do contexto social, 

cultural e econômico e, com o histórico de 

aprovação da unidade escolar (PONTES; 

SOARES, 2016). 

Os níveis dispostos na qualificação 

da escala do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) especificamente 

os níveis básicos e adequados precisam ser 

estudados e corrigidos para um resultado 

coerente. Há necessidade de construir um 

consenso sobre a terminologia dos níveis e 

na última série do ensino médio um ajuste 

em leitura. Dessa forma as metas do Todos 

pela Educação se colocaria em um 

parâmetro de melhor qualidade. Conclui-se 

que as metas do IDEB deveriam ser mais 

altas e consistentes(KLEIN,2019). 

As metas de desempenho propostas 

no IDEB, baseada em uma única avaliação 

de larga escala em 2005, pode ter 

consequências consideráveis e indesejáveis. 

Outro problema decorrente dessa ingerência 

das metas estabelecidas, é o 

comprometimento do desempenho anual, 

induzindo ajustes de aprovação e evasão 

para o aumento do fluxo multiplicando 

pelas proficiências para gerar uma nota do 

IDEB que possa alcançar a meta projetada. 

Uma meta elaborada por um período 

desproporcional tanto da avaliação interna 

quanto da avaliação externa se torna 

incapaz de deduzir um diagnóstico com 

responsabilidade para traçar as políticas 

educacionais do nosso país e apresentar 

uma avaliação dentro dos parâmetros 

curriculares. Sendo assim é preciso que as 

metas sejam construídas ao longo dos anos 

(PONTES; SOARES,2017).  

As metas sendo baseado em um 

currículo restrito dentro de um período 

curto   apresentam incoerências que 

excluem a possibilidade de um resultado 

justo entre escolas comprometendo a taxa 

anual de aprovação e a autonomia dos 

docentes.  

 

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 

NO SISTEMA EDUCACIONAL. 

 

A avaliação em larga escala cumpre 

um importante papel no desenvolvimento 

educacional quando atrelada a instituição 

escolar com intuito de promover políticas 
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educacionais para melhoria do ensino. O 

IDEB é a principal referência de 

instrumento avaliativo para mensurar a 

qualidade da educação, porém seu carácter 

padronizado puramente estatístico não 

condiz com o sistema de avaliação 

processual. Fica claro que o IDEB por si só 

não é uma ferramenta suficientemente 

capaz de autenticar o nível de ensino, no 

entanto poderá contribuir se houver a 

participação da comunidade escolar, 

discutindo os seus pontos críticos, visando 

uma gestão de diversos avanços 

(NEY,2016). 

Nessas últimas décadas, o processo 

de estandartização de avaliação 

internacional do programa for international 

student Assessment (PISA) implantado pela 

Organização para cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) dos 

países ocidentais inseriu-se no modelo 

educacional brasileiro influenciando-o e 

originando o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). A avaliação do 

PISA em desconformidade com o que é 

ensinado nas escolas públicas e fora do 

contexto social brasileiro, tem colocado o 

ensino nacional com baixo resultado. O 

IDEB tem impactado na aplicação do 

currículo escolar, gerando um 

desvirtuamento no seu funcionamento no 

espaço de ensino e aprendizagem na 

obtenção de metas projetadas. É preciso que 

ambos os sistemas avaliativos adentrem 

num modelo que os elementos 

comparativos sejam propícios para 

averiguação de resultados tanto 

internacionalmente quanto nacionalmente 

(VILLANI; OLIVEIRA,2018). 

As avaliações externas 

oportunizaram um caminho para empresas 

inserirem seus planos mercadológicos 

através de consultoria, preparação de 

instrumentos e ferramentas que dirigissem 

aos docente e discentes as metas e as 

aprendizagens necessárias. As 

metodologias e as práticas pedagógicas 

enquadram-se em um modelo de ensino 

técnico com padronização de testes restritos 

a Língua portuguesa e Matemática 

priorizando a sistemática avaliativa com 

menos ênfase no currículo abrangente, 

dificultando a oferta de qualidade ao aluno 

de escola pública. Dessa forma observa-se 

que é preciso refletir sobre o modelo de 

avaliação em larga escala que atinja os 

objetivos educacionais, assim como a 

concepção de escola, de homem e de 

educação que as políticas públicas 

educacionais devem desenvolver (SILVA1; 

SILVA2;SANTOS, 2016). 

A avaliação é primordial para se 

obter um diagnóstico de escrita e leitura e, a 

partir daí observar o grau de assimilação, 

lacunas do processo de aprendizagem e 

posteriormente utilizar-se de mecanismos 
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para ampliar o desenvolvimento do aluno 

nesse processo. A sociedade cresce em 

conhecimento quando o aluno é capaz de 

ler, escrever, interpretar, compreender 

textos e de realizar uma linguagem não 

verbal. A leitura e a escrita se 

complementam e, através do 

acompanhamento e auxílio dos pais e / 

responsáveis, o crescimento de ambas 

promovem bons resultados nas avaliações 

internas e no IDEB. Dessa forma é preciso 

que projetos voltados pra a leitura e escrita 

sejam desenvolvidos nas escolas com a 

participação dos pais, alunos, professores, 

coordenadores e gestor, com afinco e 

responsabilidade em todo o contexto do 

processo do ensino e aprendizagem 

(LEITE, 2018). 

Avaliações externas são 

importantes, porém para medir a qualidade 

docente, determinam meios que 

desconfiguram o processo avaliativo. O 

modelo gerencialista de avaliações imposto 

pelas políticas educacionais gera distorção 

na didática do professor, tirando a sua 

autonomia, fazendo com que siga a prática 

de ensino pelo processo de treinamento de 

testes. O efeito dessa modalidade avaliativa 

não se enquadra nos propósitos 

educacionais, por priorizar os resultados, 

controlar o currículo formativo ,modificar o 

cotidiano da escola e aumentar as cobranças 

para atingir as metas do IDEB .Levando em 

consideração esses aspectos é preciso 

explorar as consequências das avaliações 

externas nos aspectos sociais e políticos, 

pois a partir da mesma também se pode 

enfatizar o processo de ensino e os desafios 

enfrentados pelo professor(VICENTE; 

BAQUIM; HERNECK,2017). 

Em uma concepção pedagógica 

mais moderna, a educação é concebida 

como experiência de vivências múltiplas, 

agregando o desenvolvimento total do 

educando. Rever o ponto de vista de 

avaliação é rever certamente as concepções 

de ensino aprendizagem, de educação e de 

escola, apoiado em princípios e valores 

comprometidos com a instituição de aluno 

cidadão. Quando isso for colocado em 

prática a avaliação será vista como função 

diagnóstica, dialógica e transformadora da 

realidade escolar. 

 

A CARÊNCIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EFETIVAS NA 

PERSPECTIVA DE MELHORIA NOS 

PROCESSOS DE ENSINO 

 

As políticas educacionais que 

envolvem tempo integral são aplicadas em 

busca de uma educação de qualidade. No 

entanto não há um planejamento para 

implementação dos programas escolares 

como, pode-se citar o programa novo mais 

educação, antigo mais educação. Embora 

teoricamente sua proposta pedagógica trace 

caminhos de ampliação em termos de 
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projetos com múltiplas ofertas de 

aprendizagem (arte, cultura, esporte, 

ciência e tecnologia), as escolas não tem 

estrutura física para execução das 

atividades e oficinas em turnos diferente 

devido acontecerem no contra turno, 

inviabilizando a comunicação entre 

professores e alunos, resultando em um 

programa que não atinge os seus objetivos 

(BERNADO; CHRISTOVÃO,2016) 

As escolas estão em constantes 

desafios diante dos inúmeros fatores 

externos que circundam o ambiente escolar. 

A prática pedagógica, assim como a política 

de valorização do servidor, as ações 

desenvolvidas pelos gestores escolares 

pautadas na LDB nº 9394/96 nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

nos cadernos do SAEB e Prova Brasil, não 

são o bastante para estabelecerem e 

intensificarem o aprendizado. Diante do 

exposto, é possível perceber que as 

unidades escolares e a sociedade se engajem 

para superar os entraves da qualidade de 

ensino no Brasil (COSTA,2018). 

As políticas de educação quando 

aplicadas com responsabilidade  

impulsionam a elevação do IDEB,(como 

exemplo no estado do Acre) dispondo de 

algumas características de formulação que 

perpassam por mobilização das redes 

estadual e municipal ,averiguação de 

conhecimentos prévios, melhoramento da 

estrutura física das escolas 

,aprofundamentos pedagógicos, estratégias 

e planejamentos, envolvimentos da 

comunidade escolar com distribuição de 

tarefas, incentivo pedagógico e financeiro 

aos docentes, ofertas e distribuição de 

recursos para o pleno funcionamento das 

escolas, projetos envolvendo a cultura local 

, zona rural e a valorização do resultado do 

IDEB(GUSMÃO; RIBEIRO,2016). 

O modelo de ensino no Brasil 

advindo de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) permeou uma relação das notas do 

PISA e o SAEB gerando as metas 

projetadas para cada biênio. Quando se 

implanta  um modelo gerencialista (como 

exemplo o que aconteceu na Baixada 

Fluminense-RJ), propondo  metas para a 

obtenção do IDEB com proposta  de 

bonificação para os profissionais da 

educação que consigam esse objetivo, 

porém  com fiscalização exercida pela 

Secretaria Estadual, seus agentes e 

funcionários nas instituições  

periodicamente  e sem pensar no salário 

defasado dos envolvidos no processo 

respinga em desconforto e desmotivação .O 

interesse principal desse modelo 

desconsidera  o cumprimento do projeto 

político pedagógico e incentiva  a 

valorização da disputa no ranking escolar. 

Diante do exposto, a ausência   de carácter 
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humanitário provoca divergências e greves 

que possivelmente resultam no 

descumprimento das metas e 

consequentemente de bonificação. Levando 

em consideração os aspectos mencionados, 

urge a implementação de políticas 

educacionais pra uma educação que forme 

o estudante na sua integralidade (GAMA; 

NAJJAR,2018). 

As manipulações de interesse 

econômico nas políticas internacionais tem 

influenciado o convívio pedagógico nas 

escolas a executarem um trabalho mesmo 

que contraditório as opiniões dos seus 

membros, mas a imposição do sistema de 

responsabilização, prestação de contas e a 

culpabilidade pelo baixo desempenho os 

obriga a seguir os parâmetros que uma vez 

não obtidos os classificam como 

ineficientes. Dessa forma uma escola que 

não apresente um bom resultado no IDEB, 

faz-se necessário investigar a causa antes de 

apontar os professores e a equipe gestora 

pelo mau desempenho. Uma reflexão sobre 

a ótica interna da escola tende a auxiliar na 

compreensão dos problemas, assim como 

nas sugestões de estratégias e ações que 

possam ser incorporadas para minimizar os 

déficit de aprendizagem (SANTOS,2016). 

A relação das políticas da educação 

com o desempenho escolar no IDEB, como 

por exemplo o programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) que visa prestar assistência 

financeira para as escolas em carácter 

suplementar, afim de contribuir para a 

manutenção e melhoria da parte pedagógica 

e das condições físicas, com intuito de 

avançar nas habilidades e competências, 

quando injetados na jornada escolar sem 

observar outras questões como 

envolvimento da família, fatores 

socioeconômicos, recursos pedagógicos e 

tecnológicos , a estrutura física dentre 

outras, não correspondem a um bom 

resultado. Há escolas que recebem mais 

recursos financeiros, porém seus índices 

não evoluem o suficiente, enquanto outras 

recebem menos e têm um resultado melhor. 

Portanto, apenas mais recursos financeiros 

sem um comprometimento da gestão 

escolar e governamental não se consegue 

êxito no aprendizado (JÚNIOR; MINORI; 

FROTA,2019). 

O trabalho coletivo deve ser 

necessário nas escolas, onde o gestor, 

coordenação, professores e outros 

profissionais propiciem um ambiente 

motivador, clima psicológico agradável, 

troca de conhecimentos, solidariedade em 

busca da promoção do desenvolvimento 

profissional tendo por objetivo a formação 

do educando. A equipe escolar que se 

fundamenta na crença da eficácia coletiva 

por meio de ações e estratégias mediadoras, 

contribui para a realização de 

planejamentos, persistindo e se esforçando 



22  Rev. Evidência, Maceió, v. 8, n.1, p. 01-27, jan/mar, 2022 

 

 

em prover as medidas necessárias para 

tornar objetivos estabelecidos em ações 

concretas. Logo, é preciso a implementação 

de atitudes que gerem respeito, 

solidariedade, troca de ideias, clima 

psicológico favorável para o desempenho 

das atividades profissionais que alcance o 

alunado (MANOEL;BZUNECK;SCACCH

ETI, 2016). 

As Políticas educacionais aplicadas 

nas escolas para o estudante em sua 

multidimensionalidade – colocando-o como 

centro do processo educativo – com mais 

efetividade, promove condições para o 

desenvolvimento integral de todos e todas. 

Assim sendo, políticas educacionais quando 

feitas de forma efetiva são de extrema 

importância para a sociedade, uma vez que 

por meio dessas políticas pode - se levar 

melhores resultados para a educação da 

sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciou-se este trabalho de 

pesquisa constatou-se que a concepção de 

que a evolução da qualidade da educação 

aferida pela nota do Ideb não correspondia 

ao desenvolvimento educacional escolar. 

Dessa forma emergiu-se a importância de 

analisar a qualidade processo educativo e a 

sua relação com o IDEB. 

Diante disso a pesquisa propôs 

como propósito principal analisar a relação 

entre os resultados do IDEB e a qualidade 

da educação nas escolas públicas. Após 

leituras realizadas e a observação 

concernente ao nível de ensino- 

aprendizagem tido como referencial o 

IDEB que se caracteriza como propositor de 

mobilização para a melhoria do setor 

educacional através da Prova Brasil, das 

taxas de aprovação, reprovação e evasão, 

obtidas por meio dos dados sistematizados 

do Censo Escolar, pode-se dizer que este 

instrumento avaliativo é limitado pois não 

mensura todo processo de avanço no 

ambiente escolar.  

Constata-se que a educação de 

qualidade ainda precisa ser vista e avaliada 

na sua totalidade considerando aspectos 

pedagógicos, psicológicos, sociais e 

econômicos dentre outros que aprimorem 

pra o crescimento integral do cidadão. Para 

além das metas do IDEB que estimulam 

um esforço contínuo pra alcançar o objetivo 

quantificado através do planejamento e 

execução das ações em etapas e estratégias 

de ensino-aprendizagem, as mesmas junto a 

sua performance que gerou as médias das 

metas das instituições de ensino em apenas 

um ano, reduzem o currículo formativo e a 

autonomia do professor e induzem a 

elevação da aprovação apresentando 

resultados incompatíveis que 

comprometem o ensino. 
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A avaliação no sistema de ensino 

quer seja no âmbito escolar interno, em 

larga escala nacional ou internacional é 

muito importante para o acompanhamento 

do desenvolvimento cognitivo nas 

habilidades e competências para avaliar o 

estudante, os métodos de ensino e sua 

aplicação para tomada de decisões porém é 

indispensável que esta esteja nos moldes 

multidisciplinar de forma subjetiva e 

objetiva promovendo os estudantes em 

todas dimensões: intelectual, física social, 

emocional e cultural. O sistema avaliativo 

precisa ser processual perpassando pela 

avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa. Dessa forma entende-se que pra 

se obter uma avaliação justa se faz 

necessário aplicar todas as técnicas, 

características mencionadas, intervenções e 

a auto avaliação durante todo o processo. 

As políticas públicas educacionais 

estão pautadas pra atender o interesse 

econômico nacional e de um grupo de 

países da OCDE com a implantação do 

IDEB e do Pisa priorizando um modelo 

gerencialista enfatizando: resultados pra 

valorização e reconhecimento, 

meritocracia, bonificação, ranking e 

prestação de contas incentiva a 

competição entre os profissionais e os 

estudantes. É preciso que o Estado promova 

um ensino que se enquadre nos parâmetros 

educacionais globalizando todas as ações 

pedagógicas e as políticas educacionais 

venham proporcionar a construção de uma 

educação integral. 

Portanto, através deste estudo, 

procura-se contribuir para o debate atual 

sobre a ótica da qualidade da educação e sua 

relação com o IDEB deslumbrando um 

processo de ensino-aprendizagem que de 

fato promova alunos com capacidade de 

aplicar os conhecimentos adquiridos em 

situações do seu cotidiano. 
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