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RESUMO

Este artigo tem por finalidade compreender a relação entre o PDE-Escola e a evolução do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica nas escolas públicas de Maceió. Para fins de delimitação da temática,
nos detemos em analisar a contribuição que o recurso do PDE-Escola na evolução do IDEB, tendo como anos
de recorte 2007, 2009 e 2011 nas escolas públicas municipais de Maceió. Nesse sentido, este artigo está
dividido em três partes: na primeira parte abordaremos a questão da qualidade sob vários olhares; na
segunda parte, a relação entre o PDE-Escola e a evolução do IDEB nas escolas públicas de Maceió; e por fim,
as considerações finais cujos resultados demonstraram que não se pode associar a elevação do IDEB das
escolas públicas de Maceió nos anos de 2007 a 2011 ao recebimento e aplicação dos recursos do PDE- Escola.
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ABSTRACT

This article aims to understand the relationship between PDE-School and the evolution of the Index
Development of Basic Education in the public schools of Maceio. For purposes of defining the theme, we pause
to examine the contribution that the action of PDE-School in the evolution of IDEB, whose crop years 2007,
2009 and 2011 in the public schools of Maceio. In this sense, this article is divided into three parts: the first
part will address the issue of quality under various looks; in the second part, the relationship between
PDE-School and the evolution of IDEB in public schools in Maceio; and finally, the final considerations and the
results demonstrated that it cannot join the elevation of IDEB Public Schools Maceió in the years 2007-2011
the receipt and application of resources of the PDE-School.
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1. INTRODUÇÃO
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O termo qualidade tem se incorporado ao debate educacional não somente no contexto brasileiro, mas em
âmbito internacional. A temática da qualidade da educação, enquanto política educacional no contexto
brasileiro tem se configurado pelo IDEB, que estabelece suas metas através de notas, e cujo objetivo é aferir
através do fluxo escolar e dos testes padronizados a qualidade da educação brasileira. As unidades escolares
que não conseguem atingir suas metas, recebem o recurso financeiro do PDE-Escola, que estabelece como
condição para que se receba o mesmo a realização de um planejamento estratégico nos moldes do MEC, bem
como inserir esse plano na sua Plataforma. Mediante esse planejamento as unidades de ensino passam a
receber apoio financeiro.

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada no curso de Mestrado em Educação na Universidade

Federal de Alagoas (UFAL), no período de 2011 a 2013, tendo como objeto de estudos as escolas públicas municipais de Maceió. Nessa

direção, a pesquisa incluiu procedimentos de análise de aportes teóricos e documentos oficiais. Assim, tivemos como objetivo central nessa

pesquisa, analisar a relação entre PDE- Escola e a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na cidade de Maceió.

Sem pretender alcançar todas as dimensões que envolvem a análise da pesquisa, organizamos o artigo em três partes. Na primeira parte,

apresentamos alguns significados atribuídos à questão da qualidade na educação, significados estes que se modificam mediante os diversos

contextos em que está inserido. Na segunda parte, apresentaremos qual a relação entre o PDE-Escola e a evolução do IDEB nas escolas

públicas de Maceió, neste momento sistematizando os dados no sentido de responder a questão que norteou todo o processo de pesquisa: E

por fim, faremos as considerações finais, reafirmando o resultado da pesquisa.

1. A QUESTÃO DA QUALIDADE SOB VÁRIOS OLHARES

Ao analisar a questão da Qualidade da Educação é importante que tenhamos como referência o caráter polissêmico, tendo em vista os

diversos contextos em que o termo está inserido. Nesse sentido Oliveira e Araújo (2005, p. 7) afirmam que:

Qualidade é uma palavra polissêmica, ou seja, comporta diversos significados e por isso tem potencial para

desencadear falsos consensos, na medida em que possibilita interpretações diferentes do seu significado segundo

diferentes capacidades valorativas.

Como afirmam os autores, não há consenso acerca da conceituação do termo “qualidade” da educação, mesmo se tornando um slogan de lutas entre os

mais variados segmentos sociais. Embora a temática tenha se fortalecido e se propagado de uma maneira mais intensa nas ultimas décadas, a mesma foi

e é muitas vezes usada como jargão com fins de interesses políticos partidários, e outros se utilizando de critérios voltados tão somente para questões

numéricas.

A questão da qualidade em educação se tornou tema central no contexto brasileiro nos anos de1980 e 1990 com o advento das reformas

educacionais ocorridas no país. Foi neste momento que o discurso sobre a qualidade na educação integrou-se no discurso das políticas

educacionais. Os resultados dessas políticas são avaliados através de dimensões técnicas por meio de estatísticas de desempenho escolar,

que de maneira crescente vêm sendo alardeadas pelas diversas esferas governamentais.

Uma das características das atuais políticas educacionais no País é a ênfase na produção de informação estatística,

utilizando os recursos da informática e os dados resultantes das frequentes testagens padronizadas de desempenho

(testagens que também caracterizam essas políticas). [...]Mais ainda, são produzidas no interior da própria máquina

administrativa interessada em seus resultados e podem ter consequências imediatas para seus redutores.

(CARVALHO, 2001, p.243)

A compreensão teórico-conceitual do termo qualidade sofre uma evolução do entendimento conceitual no Brasil. Oliveira & Araújo

(2005), diz que do ponto de vista histórico, existem três significados acerca desta qualidade:

É muito difícil, mesmo entre especialistas, chegar-se a uma noção do que seja qualidade de ensino. A análise aqui

apresentada está fundamentada na percepção de que, no Brasil, a qualidade de ensino foi percebida de três formas
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distintas. Na primeira, a qualidade determinada pela oferta insuficiente; na segunda, a qualidade percebida pelas

disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental; e na terceira, por meio da generalização de sistemas de

avaliação baseados em testes padronizados. (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005, p. 6)

No percurso da história da educação brasileira, o termo “qualidade” está associado à oferta de oportunidades de escolarização. Em um

primeiro momento, atrelou-se qualidade em função da quantidade, visto que a oferta de vagas se mostrava insuficiente para a demanda de

alunos. Nessa época, a política educacional erigida para fazer frente à demanda por escolarização era a de construir prédios escolares. A

classe política dava ênfase à construção de escolas para toda a população, sem que fosse dada a ênfase necessária na questão da qualidade a

ser oferecida (OLIVEIRA, 2007).

No segundo momento, a ideia de qualidade estava relacionada à de fluxo escolar, que era definido pelo número de alunos que progridem

ou não dentro de determinado sistema de ensino. Ou seja, havia uma relação direta entre qualidade e a relação de alunos aprovados dentro

do sistema escolar. Nesse momento, há uma visão reducionista do processo de ensino, restringindo o sentido de qualidade a dados como

taxas de promoção, repetência, evasão e distorção idade-série. De fato, o foco não estava de fato na questão da qualidade, e sim na

regularização do fluxo para atender à lógica neoliberal da economia que tinha como meta a diminuição dos gastos do Estado (OLIVEIRA,

2007).

E no momento atual, a ideia de qualidade está associada à avaliação de desempenho, mediante testes em larga escala[ii]. Estes testes

traduzem-se em parâmetros mensuráveis, comparativos e criação de rankings, produzindo uma competitividade dentro dos sistemas

educacionais, desconsiderando todo um contexto sociocultural onde cada unidade de ensino está inserida.

Silva (2008) corrobora com Oliveira e Araújo quando faz uma análise da qualidade enquanto resultado das provas afirmando que:

Não raro, a definição da qualidade em função apenas da eficiência obtida e aferida a partir do desempenho

escolar, discriminado em determinados produtos e resultados, parece sugerir que comparações entre entes

diferentes – como, por exemplo, uma escola pública de periferia e uma escola particular de elite - poderiam

e até deveriam ser feitas quase a despeito do contexto em que se inserem ou dos pressupostos ou critérios

que os animam. (SILVA, 2008, p. 23).

Na ótica de Cury (2010), há várias situações que afetam diretamente a qualidade da educação, dentre elas estão: a) falta de professores; b)

qualificação de professores, especialmente de docentes preparados para lecionar no ensino fundamental e médio; c) desmotivação de

professores, em face do piso salarial; d) alteração constante do quadro de docentes, sob precários regimes contratuais; e) infraestrutura dos

prédios escolares; f) material didático-pedagógico insuficiente, inadequado ou sem condições de utilização, inclusive por falta de

instalação de rede elétrica nos prédios escolares; g) aumento no número de alunos por sala, sem expansão da rede ou melhoria das

instalações e equipamentos e até mesmo de aquisição de carteiras escolares; h) passagem de um sistema de ensino de elite para um sistema

de ensino de massas, que implica aumento quantitativo de professores e alunos e dificuldade em trabalhar com grupo de alunos não

homogeneizados e com perfil sociocultural diverso.

Uma análise nesses termos tende facilmente a se deslocar de um âmbito político e ligado ao interesse público para uma discussão de

caráter pretensamente técnico e restrito, comumente pautada pela definição dos meios, recursos e metodologias que favorecem uma

determinada concepção de qualidade previamente estipulada.

1. RELAÇÃO ENTRE O PDE-ESCOLA E A EVOLUÇÃO DO IDEB NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MACEIÓ.

A busca pela qualidade se tornou o foco na prioridade das políticas públicas educacionais nas últimas décadas. Em decorrência deste

momento surge o planejamento escolar como um importante mecanismo de organização e direcionamento das ações educacionais. Com o

discurso da necessidade de empreender maior eficiência e eficácia ao contexto educacional, principalmente através de políticas

descentralizadoras, surge o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), um dos principais Programas do Fundo de Fortalecimento

da Escola (Fundescola)[iii] derivado de um acordo de financiamento entre secretarias de educação municipais, estaduais, Ministério da
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Educação (MEC) e Banco Mundial (BM).

O PDE-Escola é um dos Programas que surge ainda no governo Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002), cujo objetivo era prestar

assistência técnica e financeira exclusivamente às escolas de municípios e estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com

algumas modificações, o Fundescola e o PDE-Escola continuaram em vigor no governo Lula (2003 – 2010). Mas foi só em 2007 que o

PDE-Escola foi ampliado para todas as regiões do Brasil, passando a compor a gama de programas e projetos que compõe o Plano de

Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo foco se situa justamente no atendimento da Educação Básica como um todo, em oposição às

políticas focalizadas no Ensino Fundamental, desenvolvidas no governo de Fernando Henrique.

O PDE-Escola é considerado o núcleo do programa FUNDESCOLA/MEC no âmbito das escolas públicas, constituindo um programa que

tem sua ênfase na gestão da escola e foco no aluno (TOSCHI, FONSECA, E OLIVEIRA, 2004). Este programa tem como uma de suas

metas o fortalecimento da gestão, com a possibilidade de conseguir eficiência no processo educativo, bem como o entrelaçamento com a

comunidade escolar.

De acordo com as fontes oficiais, em 2008, o PDE-Escola:

Era destinado exclusivamente às unidades escolares de ensino fundamental localizadas nas chamadas "Zonas de

Atendimento Prioritário" (ZAPs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estas zonas eram escolhidas entre

aquelas com baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e abrangiam um número restrito de escolas e

municípios (em média, 3.800 escolas e 450 municípios, entre 2000 e 2007). Em 2006, após a divulgação dos

resultados da primeira rodada do IDEB (relativo ao período 2005), o Ministério da Educação entendeu que seria

necessário criar um mecanismo que envolvesse diretamente as escolas com os IDEBs mais críticos, optando-se então

pela adoção do PDE Escola junto àquele público específico. (BRASIL, 2008)

Nessa perspectiva, o alvo é diminuir as desigualdades entre as escolas das diferentes regiões e sistemas educacionais (estadual, municipal e

distrito federal), bem como elevar a qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras, que podem ser constatadas pelo Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O IDEB não é somente um indicador de qualidade, mas um aferidor das ações do PDE-Escola. Ambas as políticas se articulam dentro do

contexto da escola. Nesse sentido, o IDEB está essencialmente interligado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo

é implantar e articular ações para melhoria da qualidade da Educação. Esta interligação ocorre porque o IDEB é um indicador regulador,

que se constitui como um instrumento de avaliação dos sistemas de ensino brasileiro, e que apresenta caráter centralizador no sentido de

garantir o controle, o financiamento e a avaliação da educação. Para o MEC, o IDEB é o indicador que verifica o cumprimento das metas

fixadas pelo “Pacto de Adesão do Compromisso Todos pela Educação”.

Apesar da implantação do IDEB ter sido em 2005, somente em 2007, foi regulamentado efetivamente através do Decreto de nº 6.094/2007,

que estabeleceu o “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, o qual contém 28 diretrizes que integrarão ao Plano de Metas. No

capitulo III, artigo 3º, do Plano de Metas trata sobre o IDEB: Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso Todos pela Educação.

Assim, um indicador de desenvolvimento educacional deveria combinar tanto informações de desempenho em exames padronizados como

informações sobre fluxo escolar. E isto está claro no:

Art. 3º A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente,com base no IDEB, calculado e divulgado

periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos,

constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação

Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil).

Após a formulação, proposição e efetiva aplicação do IDEB, o INEP (2009b) construiu uma projeção de metas a serem alcançadas a cada

dois anos, portanto, para os anos de aplicação da Prova Brasil e de publicação do IDEB, quais sejam, os anos impares.
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Tabela 1 - IDEB e Projeções para o BRASIL

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Ideb 3.6 4.0 4.4 4.7 0 00 00 00 00
Meta 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8

Fonte: SAEB e Censo Escolar

O indicador do tipo IDEB, tem objetivo medir cada instituição de ensino, cidade, estado, para estabelecer um indicador nacional. O mesmo

visa traçar metas de desempenho bianuais para cada escola e cada rede até 2022.

Para que ocorresse a implantação do PDE-Escola em Maceió, aconteceram em 2009, vários encontros de formação para os técnicos da

Secretaria de Educação do Estado de Alagoas e seus municípios, com o objetivo capacitá-los para serem multiplicadores da Metodologia

do Programa, para o exercício de 2009/2010.

Segundo o MEC, primeiro ano de implantação do IDEB (2005), o Brasil alcançou apenas 3,8 pontos na escala para os anos iniciais do

ensino fundamental, supondo-se, de acordo com as metas estabelecidas, a existência de uma precária situação educacional. As metas para

Maceió se encontram na tabela abaixo.

Tabela 2: IDEB - Metas para Maceió para os anos iniciais do Ensino Fundamental

Ideb Observado Metas Projetadas

Anos 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011

Maceió 3.1 3.6 3.8 3.8 3.2 3.5 4.0 Fonte: INEP

No início de 2008, o MEC divulgou o nome de escolas que haviam sido selecionadas, com base nos índices do IDEB 2005, para a

participação no Programa PDE-Escola, bem como os valores a serem recebidos pelas escolas que executassem o Programa. Nessa direção

o MEC realizou a primeira formação na Metodologia do PDE-Escola. Esta formação seria para representantes das secretarias municipais e

estaduais, núcleos regionais da educação e alguns diretores de escolas das escolas municipais selecionadas. A mesma seria conduzida por

profissionais do MEC[iv], e teve como objetivo subsidiar os técnicos das secretarias e profissionais das escolas para a implementação do

Programa que, oficialmente, chegava ao Estado de Alagoas. Em Maceió esta formação ocorreu no ano de 2009.

Dentro do Plano do PDE-Escola, cada unidade deverá traçar suas metas para superar as suas dificuldades, tendo em vista um diagnostico

realizado previamente pela equipe escolar previamente.

O quadro de escolas da Rede Municipal, nos anos de recorte da pesquisa, se configurava da seguinte maneira:

Tabela 3: Número de Escolas por Etapa de Ensino - Rede Municipal em Maceió

Ano
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total

2007 67 1 68 90 1 91 0 0 0

2009 58 1 59 93 1 94 0 0 0

2011 49 1 50 93 1 94 0 0 0

Fonte: INEP
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Pode-se observar que o total de escolas por Etapas de Ensino na Rede Municipal de Maceió (Educação Infantil e Ensino Fundamental),

configurou-se da seguinte forma: Em 2007 foram 159 escolas, em 2009 foram 153 e em 2011 totalizou em 144 unidades de ensino. Houve

um acréscimo de unidades escolares no Ensino Fundamental e um decréscimo em relação à Educação Infantil. Este decréscimo se deu por

ter sido aberta unidades de ensino de Educação Infantil sem nenhuma estrutura física, o que inviabilizou e demonstrou precarização no

funcionamento das mesmas, resultando assim no fechamento de algumas escolas.

Em relação aos dados do IDEB nos anos de 2005 a 2011, se apresentam de acordo com o quadro abaixo:

Tabela 4- IDEB: Resultados e Metas de Maceió

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2021

IDEB Projetado (Brasil) 3,8 3.9 4.2 4.6 4.9 6

Meta Projetada p/Maceió 0 3.2 3.5 4.0 4.2 5.4

Índice alcançadopor Maceió 3.1 3.6 3.8 4,0 0 0

Fonte:INEP

A trajetória da relação IDEB e PDE-Escola

em Maceió, começou em 2005, quando

setenta escolas de Maceió participaram deste

primeiro levantamento de dados. Como a

média para o IDEB era de 3.1. Quarenta e
duas destas, obtiveram médias acima da

meta, três ficaram na meta e vinte e seis
ficaram abaixo da meta. Estas escolas que

obtiveram os seus índices abaixo da meta

foram o alvo do PDE-Escola.

Em relação à Média Nacional de 2005 (3,8), sessenta e uma escolas ficaram abaixo da meta. E em relação à média da Cidade (3,1), vinte e

seis ficaram abaixo desta meta.

Para própria organização do PDE-Escola, o MEC classificou as escolas por Classes A, B e C.

As escolas classificadas em CLASSE A, são as consideradas prioritárias com base no IDEB de 2005 de até 2,7 para as séries iniciais e até

2,8 para os anos finais.

Para Maceió, foram selecionadas inicialmente 19 escolas na categoria de CLASSE A em 2007 referentes ao IDEB de 2005. As mesmas só

receberam o recurso PDE-Escola em dezembro de 2009. Tendo em vista que estas escolas receberam os recursos no final de 2009, teremos

para analise o ano de 2011.

Tabela 5- Análise das escolas que não receberam os recursos do PDE-Escola nos anos de 2007 e só receberam o recurso em dezembro de 2009.

2007 2009 2011
IDEB 2005/ Escolas consideradas

abaixo da média 00 00 00

Acima da meta projetada para Maceió 9 8 5
Abaixo da meta projetada para Maceió 7 7 10

Fonte: INEP

Três escolas não apresentaram o índice entre 2007; em 2009 e 2011quatro escolas não apresentaram índice.

Embora as escolas só tivessem recebido o recurso em dezembro de 2009, entretanto pode-se observar que:
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• Nove escolas elevaram o índice em 2007;

• Oito escolas elevaram o índice em 2009.

Em 2011, mesmo recebendo os recursos:

• Dez escolas ficaram abaixo da media projetada.

• Cinco evoluíram no seu índice;

As escolas de Classe B foram consideradas prioritárias com base no IDEB de 2007: IDEB até 3,0 para anos iniciais e até 2,8 para anos

finais.

Em Maceió, oito (8) escolas estavam na lista de prioridades da Classe B com base no IDEB de 2007, entretanto não receberam os recursos

para executarem os seus planos naquele período, só em dezembro de 2011. Por isso faremos um comparativo no sentido de verificar se o

recebimento do recurso financeiro em 2011 contribuiu para a elevação do Índice.

Tabela 6 - Escolas priorizadas da Classe B: participaram do programa entre2008 e 2010, mas não receberam recursos naquele período.

2009 2011
Não obteve índice 04 04
Ultrapassou as meta 01 03
Diminuiu o índice 01 01
Permaneceu na Média 02 00

Fonte: INEP

As escolas caracterizadas como Classe C[v] são as escolas consideradas não prioritárias, porém com IDEB de 2007 abaixo da média

nacional: IDEB abaixo de 4,2 para anos iniciais e abaixo de 3,8 para anos finais. Para Maceió foram contempladas 32 escolas.

Os recursos do PDE-Escola foram destinados em dezembro de 2009, portanto para sabermos se a aplicação dos mesmos surtiu resultados,

teremos que tomar como base o registro de 2011.

Tabela 7: Comparativo dos Índices de 2007 a 2011.

Comparativo dos índices de 2007 a 2011
Elevaram seus índices 17
Diminuíram os seus índices 10
Não possui o índice 01
Repetiram os índices de 2007 04

Fonte: INEP

De acordo com a análise, ao compararmos os índices de 2007 ao de 2011, observou-se que:

• As escolas de CLASSE C, por si mesmas já têm uma dinâmica de crescimento nos seus índices. Verificamos que 17 escolas

elevaram os seus índices.

Fizemos um comparativo da evolução das escolas de 2007 em relação a 2009 e o que observamos em 2009 foram:

• Vinte escolas evoluíram, ou seja, três a mais que em 2011.

• Sete em 2009 diminuíram os índices em relação a dez de 2011.

Vemos que o recebimento do recurso do PDE-Escola não teve influência direta nas escolas tidas como Classe C, pois a mesma já

apresentava sinais de evolução em seus dados.

O que fica evidente é que embora o PDE-Escola não tenha influenciado nos resultados do IDEB, esses mesmos resultados de acordo com o

MEC mostram as deficiências das unidades escolares.

O que se percebeu em relação à cidade de Maceió é que apesar das escolas terem feito o seu planejamento estratégico, o aumento no IDEB
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não estavam associadas a aplicação do recurso PDE-Escola, pois as unidades de ensino não receberam os recursos do PDE-Escola em

tempo hábil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto educacional o PDE-Escola se apresenta como uma importante ferramenta para resolver as mazelas da qualidade da educação e

em 2021 atingirmos o IDEB. Dessa forma, o problema da educação é tratado de forma isolado, desconsiderando-se os condicionantes

sociais determinantes, transferindo para a escola a responsabilidade de melhorar a educação, haja vista as exigências requeridas pela

própria dinâmica dos aspectos burocráticos procedente da implementação do PDE-Escola, que foi discutida ao longo da análise.

Entretanto, a rede municipal de ensino da cidade de Maceió, nos anos iniciais do ensino fundamental (4ª série / 5º ano), em 2005, o IDEB

observado foi de 3.1. Nos anos de 2007 e 2009 a meta estabelecida foi ultrapassada. Já em 2011, onde a meta projetada foi de 4.0, a cidade

não alcançou, repetindo o mesmo índice de 2009 que foi de 3.8. Ao verificar a meta de 2011, houve um decréscimo como ocorreu nos anos

iniciais do Fundamental, a meta projetada foi de 2.8 e a observada foi de 2.3. É importante destacar que todos os índices de Maceió estão

abaixo das médias nacionais. E quando se analisa as médias das unidades é onde se percebe este grande distanciamento.

Ao analisar os dados das escolas da cidade de Maceió, uma pergunta precisa ser respondida: Para que serve o recurso do PDE-Escola?

A pesquisa mostra que o recurso não influenciou na elevação do Índice das escolas de Maceió. Ou seja, não cumpriu o seu objetivo.

Considera-se, o que se pode investigar em outro momento, é se o simples fato das unidades escolares que ingressaram no programa terem

feito o Plano de ações e colocado em prática esse plano, contribuiu para o aumento do IDEB.

A questão da qualidade atrelada ao IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação brasileira e ao recurso PDE-Escola, não

consegue responder se o sistema de ensino melhorou ou não. A organização da escola por meio do planejamento estratégico, e o

recebimento de recursos para o seu interior, ou até mesmo, se utilizar do espaço da coletividade para definir como a escola deverá utilizar

os recursos, não garantirá a qualidade do ensino e nem aumentará os índices de aprovação. O problema se encontra na estrutura desta

sociedade capitalista, que estabelece para sua manutenção, certa forma de planejamento, à organização e ao controle.
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