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Resumo
No Brasil, estudiosos identificam três momentos que imprimiram significados distintos ao discurso da qualidade da educação. Até os anos 1980, este
estava associado à garantia do acesso à escola. Nos anos de 1980, a preocupação era assegurar a permanência na escola. A partir de 1990 o foco é a
avaliação da capacidade cognitiva dos estudantes por meio de testes de larga escala. Para analisar como o conceito de qualidade da educação se fez
presente no processo de constituição da rede municipal de ensino de Aracaju e como este se configura em tempo de avaliação em larga escala foi
desenvolvido o presente estudo. Para tanto, investiga o processo de constituição da rede e, como esta se configura no contexto das avaliações externas,
especificamente no que tange ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. Espera-se com este estudo ampliar o debate sobre a qualidade
da educação municipal de Aracaju.
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Abstract
In Brazil, scholars identify three distinct moments which printed the speech quality of education meanings. Until the 1980s, this was associated with
ensuring access to school. In the 1980s, the concern was staying in school. Since 1990 the focus is on assessing the cognitive ability of students through
full-scale testing. To analyze how the concept of quality of education was present in the constitution of the municipal school of Aracaju process and how it
sets up in time to large-scale evaluation this study was developed. To do so, investigates the process of setting up the network and how this is configured
in external reviews, specifically with respect to the Index of Basic Education Development - Ideb. It is hoped that this study broaden the debate about
the quality of education city of Aracaju.
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1. Introdução
A partir da Constituição Federal de 1988 e de todo aparato legal que lhe deu sustentação, o direito a educação para todos os brasileiros (Art. 205),
ganhou centralidade, revelando o entendimento de que a exclusão da escola para significativas parcelas da população constitui impedimento para que a
sociedade encontre resposta às necessidades de desenvolvimento econômico e de integração social.
Há nessas políticas consenso quanto à necessidade de assegurar uma educação e um sistema de ensino de qualidade. Contudo, não há um conceito
capaz de resumir a qualidade em educação a um único atributo.

A obtenção de consenso nessa área será sempre provisória, pois a qualidade é um consenso socialmente construído. Depende do contexto,
fundamenta-se em direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades que também são determinados historicamente, sendo, portanto
resultado de processos que, em uma sociedade democrática, supõem constantes negociações e contínuas revisões. (CAMPOS, 2000, p. 112).

GUSMÃO (2010) identificou três momentos que imprimiram significados distintos ao discurso da qualidade na educação brasileira.

O primeiro deles, dominante até os anos 1980, associava a pauta da qualidade à retórica da democratização da escolarização. Como já foi dito, qualidade
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significava universalização do acesso à escola. A percepção predominante – segundo Casassus (2007a), não só no Brasil - era que um país era mais
avançado educacionalmente quanto maiores suas taxas de matrícula. Nos anos 1980, passou a vigorar o segundo significado que circulou simbolicamente
como representação da qualidade: a permanência. Não bastava entrar na escola, era preciso permanecer nela. Internacionalmente, o parâmetro para
afirmar-se que um país oferecia melhor educação que outro era dado pelo tempo de permanência no sistema escolar e pelas taxas de conclusão.
(GUSMÃO, 2010, p.38)

A referida autora identifica como terceiro significado atribuído historicamente à qualidade no Brasil “a capacidade cognitiva dos estudantes indicada pelos
resultados de aprendizagem medidos pelos testes de larga escala tem sido apreendida atualmente como o principal significado de qualidade da
educação”. (2010, p.38). Tal perspectiva norteou a definição de sistemas de avaliação desenvolvidos a partir da década de 1990 em diferentes partes do
mundo e também no Brasil. Exemplo disso foi a criação do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes – Pisa e do Sistema de Avaliação da
Educação Básica - Saeb (1990).
Por viabilizar a aquisição de informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre o desempenho dos alunos ao longo dos anos, a avaliação em larga
escala fornece a governos e instituições as ferramentas para que possam adotar medidas voltadas a sanear as dificuldades apresentadas e promover a
melhoria da qualidade da educação.
É neste contexto que se situa o presente trabalho que tem como finalidade analisar como o conceito de qualidade da educação se fez presente no
processo de constituição da rede municipal de ensino de Aracaju e como este se configura em tempo de avaliação em larga escala com destaque para o
seu desempenho nas avaliações externas, especificamente no que tange ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -Ideb.
As analises produzidas estão embasadas na produção acadêmica a respeito da avaliação em larga escala, nos trabalhos produzidos sobre e pela rede
municipal e nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep, relativos ao município de Aracaju.
Espera-se com este artigo ampliar o debate sobre a qualidade da educação municipal de Aracaju, subsidiando o sistema escolar na análise dos resultados
do Ideb.

2. Perspectivas de construção da qualidade da educação na rede municipal de ensino de Aracaju

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2010, Aracaju, capital do Estado de Sergipe possui uma área de 182 km²,
uma população de 571.149 habitantes e uma densidade demográfica da ordem de 3.140 hab/km². Tem como base de sua economia o setor de serviços
e a indústria e junto com as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Canindé de São Francisco, Estância e Laranjeiras, responde por 58,0% do PIB de
Sergipe (IBGE, Censo 2010).
No processo de constituição da rede municipal de ensino de Aracaju, três momentos vão se revelar marcantes: o primeiro no governo de José Conrado
de Araújo (1959-1963), o segundo no governo de Jackson Barreto de Lima (1986 – 1988) e o terceiro na gestão de Marcelo Deda Chagas (2001-2006) e
Edvaldo Nogueira (2006-2012). Uma marca comum a todos eles encontra-se na percepção de que não bastava ampliar o atendimento por meio da
construção de escolas, mas principalmente de qualificar a prática pedagógica e imprimir ações voltadas a melhoria das condições de vida da população.
Em alguns casos, antecipando-se à legislação e às políticas implementadas em âmbito nacional.

2.1. José Conrado de Araújo e os primeiros passos para assegurar uma educação de qualidade

Na década de 1950 já se observa fluxos migratórios para a Capital, provocado por um lado pela expansão da pecuária que gerou muito desemprego no
campo e por outro pelas possibilidades de emprego que a cidade oferecia. Tal fato desencadeou preocupações com o planejamento do espaço urbano
como forma de adequar a cidade a esse novo momento. É um período também marcado pelo retorno das eleições para prefeito e verifica-se um
predomínio de políticos de feição populista, mais próximos dos trabalhadores urbanos. Nesse cenário José Conrado de Araújo chegou à Prefeitura
Municipal de Aracaju 2.
A frente do poder publico municipal, procurou imprimir uma gestão mais técnica e voltada ao atendimento das necessidades da população. Para tanto,
promoveu em 1959 o Simpósio sobre os Problemas Aracajuano, reunindo técnicos de diversas áreas para elaborar propostas que se transformaram em
política de governo. As necessidades educacionais, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo, foram objeto de preocupação e de propostas
direcionadas ao seu atendimento ou minimização.
Até o final da década de 1950 a rede municipal de ensino era constituída por um jardim de infância, vinte e nove escolas isoladas de ensino primário
elementar e por um Grupo Escolar, o Getúlio Vargas. Destas, apenas 13 funcionavam em prédios próprios.
A frente do poder público municipal, Conrado deu início ao processo de constituição da rede de ensino municipal com a construção de 19 prédios
próprios, sendo 15 “escolas isoladas”, (localizadas em bairros distantes do centro da cidade e contando apenas com uma única sala de aula em
conformidade com o modelo da escola rural), três grupos escolares (dois resultantes da ampliação de escolas isoladas) e um Ginásio no mais populoso
bairro de Aracaju, o Siqueira Campos . Por conseguinte ampliou a matricula atendendo inclusive ao ensino médio. Promoveu ainda ações voltadas à
elevação da qualidade do ensino, a exemplo da intensificação das atividades de inspeção escolar e orientação educacional e da qualificação e atualização
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do corpo docente. Nessa gestão foi também construída a primeira biblioteca do município, a “Clodomir Silva”, também localizada no bairro Siqueira
Campos.
Para atender a demanda de matrícula, em 1961 a rede municipal contava, com 77 professores, chegando ao final da gestão a 124 professores. A carga
horária de trabalho era de um turno e a remuneração superior à dos professores da rede estadual. Em sua gestão, Conrado em conformidade com a
política salarial vigente no país, concedeu três reajustes e promoveu a reclassificação de cargos, propiciando uma pequena melhoria salarial dos
professores. Visando qualificar os professores e elevar a qualidade do ensino, promoveu Cursos Preparatórios para Professores Leigos e fez funcionar os
serviços de Inspeção Escolar e de Orientação Educacional.
GRAÇA et.al. (1996) destaca que ao final do governo Conrado, a rede municipal contava com 35 escolas isoladas, 3 grupos escolares, 1 jardim de
Infância e 1 Ginásio, redundando em uma significativa expansão da matricula, passando de 1.522 alunos em 1956 para 6000 no final da sua gestão.
Ainda assim, manteve o 3º turno - horário especial em que as aulas iniciavam as 11h00 e estendia até às 15h00.3
Em que pese à identificação desse governante com a problemática educacional as ações por ele empreendidas podem estar associadas à criação do
Fundo Nacional do Ensino Primário &61485; FNEP (1945) que possibilitou a qualificação de pessoal e a destinação de recursos para a construção de
escolas, fato que possibilitou a expansão do ensino elementar em todo o país.

2.2 A educação municipal de Aracaju no contexto da redemocratização

Outro momento marcante da vida sergipana e aracajuana com impacto na concepção da qualidade da educação municipal iniciou-se nos anos de 1980
com o processo de redemocratização do país e restabelecimento das eleições diretas nos municípios, momento em que a oposição elegeu cerca de 72%
dos prefeitos.
Em Aracaju foi eleito Jackson Barreto de Lima (1986 – 1988) pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. Em sua posse declarou a
prioridade ao social como forma de restaurar a cidadania e garantir a participação popular. Político empreendedor realizou muitas obras públicas voltadas
à melhoria das condições de vida da população aracajuana, mas os acordos que fez para chegar ao poder impossibilitou a implementação de toda a sua
política. Dois anos depois de assumir a prefeitura foi afastado sob acusação de corrupção num processo tumultuado que mobilizou a população.
Ao assumir a administração municipal o prefeito Jackson Barreto realizou o Congresso Municipal de Educação (1986), como forma de envolver os
professores na definição da política educacional da rede. Na sequência foi realizado o encontro de Prioridades para o 1º grau, hoje ensino fundamental,
que discutiu a priorização desse nível de ensino resgatando a divida social acumulada durante muito tempo com a sociedade e redefiniu os critérios de
distribuição dos recursos orçamentários assegurando o ingresso de cerca de 11 mil crianças que ainda se encontravam afastadas das escolas em Aracaju.
A perspectiva da democratização foi entendida nessa gestão como garantia do acesso e permanência do aluno numa escola de qualidade, que lhe
facultasse a apreensão do conhecimento socialmente produzido e viabilizasse sua inserção na sociedade na perspectiva de formação permanente do
cidadão. Para assegurar esse processo realizou concurso público para professores (1986)4 , instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Aracaju (Lei n.
2.582, de 8 de janeiro de 1988), promulgou o Estatuto do Magistério (1988), institucionalizou o Programa Horas de Estudo (Lei 1.350/88, art. 71) 5,
regulamentou e realizou eleição para direção das escolas municipais (1988) e criou o Conselho de Professores (Decreto 28/86 de 31 de março de 1986)
transformado posteriormente em Conselho Escolar (Lei nº 1638/1990).
Contrariando interesses de segmentos que estabeleciam convênio com a rede para oferta de educação e que, via de regra, não seguiam a orientação
pedagógica e administrativa que norteava a política educacional do município, reconstruiu a rede de ensino, dotando-a de 11 escolas, das quais nove de
ensino fundamental com mais de oito salas de aula e obedecendo as mais modernas normas o que deu novo impulso à educação municipal de Aracaju.
Em maio de 1988 esse governante foi destituído do cargo sob a acusação de corrupção, ainda assim, nos dois anos em que governou o município sua
gestão foi profícua em ações voltadas à democratização da educação, constituição do sistema de ensino, da rede de escolas e de valorização do
magistério.

2.3. Marcelo Déda e Edvaldo Nogueira terceiro momento da construção da qualidade da educação de Aracaju

O terceiro fator desencadeador da preocupação com a qualidade da educação teve início ainda na década de 1990, mas ganhou forma mais sistemática
nos anos 2000. Nesse período, mobilizando importantes lideranças políticas e sindicais o Partido dos Trabalhadores - PT, a exemplo do que acontecia em
outros estados e municípios brasileiros conquistou a prefeitura de Aracaju. Teve como candidato sua principal liderança, Marcelo Deda, político jovem,
que a frente do executivo municipal levantou bandeiras de participação popular e inclusão social.
A eficiência empreendida a administração possibilitou que Aracaju conquistasse o título de capital com a melhor qualidade de vida conforme pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas, lhe rendeu a reeleição à prefeitura no primeiro turno, com 71,38% dos votos válidos e o credenciou a pleitear a eleição ao
governo do Estado em 2006. Sua vitória foi vista como a possibilidade de promover mudanças no cenário político sergipano, por anos nas mãos de
políticos tradicionais.
Coerente com seu ideário político procurou realizar uma administração partilhada com as principais lideranças do magistério. Dentre as ações voltadas à
valorização do magistério encontra-se a aprovação do Plano de Carreira (Lei nº 51 de 28/12/2001) e a realização de concursos públicos para provimento
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de cargo no magistério.
A formação continuada também foi estimulada nesta gestão. Em 2005 o Programa Hora de Estudo foi reestruturado em um processo que incluiu a
reforma da estrutura física do Cemarh e a instalação do Núcleo de Tecnologia Educacional, destinadas a capacitar professores e funcionários da rede
municipal. Dentre as ações de formação continuada destaca-se a premiação aos docentes que mais participassem do programa Hora de Estudo,
viabilizando a participação destes em eventos de caráter educacional; desenvolvimento do projeto “O Autor vai ao Professor”, iniciativa que visava
aproximar os docentes de autores sergipanos e de suas obras; realização das ‘Semanas Temáticas’, com abordagem de assuntos do interesse social
sobre os quais a escola não pode estar alheia; e implementação das ‘Quintas de Ampliação’ que tem por finalidade promover a formação continuada dos
Educadores Assistentes – profissionais que educam e cuidam das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Tais ações foram fundamentais para aumentar a
frequência dos professores no Programa, ainda que não haja estudos mais sistemáticos sobre o programa.
Visando prestar contas à população do trabalho desenvolvido pelas escolas e propiciar a troca de experiência entre os professores foi instituído o
Encontro Cultural e Pedagógico, que se encontra em sua 10ª edição. Este evento divulga experiências pedagógicas exitosas desenvolvidas nas escolas,
como forma de valorizar o estudo, o empenho e a criatividade dos que integram a escola, elevando-lhes a autoestima e revelando talentos.
Na gestão de Marcelo Déda foram construídas 12 unidades de Educação Infantil e 6 escolas de pequeno porte de Ensino Fundamental. Foi também
responsável por transferir oito escolas de Educação Infantil da Secretária de Ação Social para a Secretária de Educação (Decreto nº 027/2004). Na
administração de Edvaldo Nogueira além de promover a readequação do atendimento prestado pelas escolas para atender às necessidades educacionais
da população, também foram construídas unidades de Educação Infantil dentro dos mais modernos padrões recomendados a faixa etária atendida.
Se a preocupação de Jose Conrado de Araújo foi ampliar o atendimento educacional para um maior número de bairros por meio de escolas isoladas e
Jackson Barreto priorizou a construção de escolas de médio porte, dotadas de toda infraestrutura para assegurar uma educação de qualidade a todos os
anos do ensino fundamental, a preocupação de Marcelo Déda e Edvaldo Nogueira foi a de constituir espaços estruturados para ampliar a cobertura à
Educação Infantil.
Certamente outros administradores também empreenderam ações pontuais voltadas à criação de condições para um tratamento mais profissional às
questões educacionais, mas para efeito desse estudo interessou aqueles cuja atuação se revelou mais incisiva tanto no sentido de assegurar o acesso
quanto as condições para elevação da qualidade do atendimento prestado à população.

3. A avaliação externa e seu impacto na rede municipal de ensino de Aracaju

3.1. Contexto político que ensejou de avaliação
Para viabilizar os preceitos da qualidade da educação, definidos na legislação, o governo federal implementou os sistemas nacionais de avaliação em
larga escala, em todos os níveis e modalidades.
Por sistema de avaliação em larga escala, entende-se um conjunto de informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre o desempenho dos
alunos, informando o que populações e subpopulações de alunos em diferentes níveis sabem em um determinado momento. Os resultados possibilitam
acompanhar sua evolução ao longo dos anos e aos governos e instituições a adoção de medidas voltadas a sanear as dificuldades apresentadas,
assegurando assim a elevação da qualidade da educação.
Com tal finalidade foi criado o Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb (1990), o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem (1998), o Exame
Nacional de Cursos - Provão (1995) posteriormente transformado em Exame Nacional de Desempenho de Estudantes- Enade (2004) e que passou a
integrar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. Todos esses exames são realizados pelo Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos – INEP. Procedeu-se também a mudanças no Censo Escolar, que passou a coletar dados por aluno e não mais por escola, possibilitando
assim traçar um perfil mais fidedigno da realidade educacional brasileira.
Com a finalidade de diagnosticar em que medida a escola e os sistemas de ensino estão estruturados para fornecer uma educação de qualidade foi criado
em 1990 o Saeb, constituído pela Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb (que inclui alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do
Ensino Médio das redes públicas e privadas de ensino) e pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc ou Prova Brasil (direcionado a todos os
alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio da rede pública). Em ambos são utilizadas Matrizes de Referência organizadas
por descritores que associam determinados conteúdos curriculares a operações mentais que devem ter sido desenvolvidas pelos alunos no processo de
aprendizagem.
No caso da Prova Brasil os resultados são apresentados em uma escala de desempenho por disciplina. Na escala de Língua Portuguesa existe nove níveis
para explicar o desempenho dos alunos e na escala de Matemática são doze os níveis em uma escala que varia de 25 em 25 pontos. Esta escala permite
às escolas e aos sistemas de ensino identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos e traçar metas voltadas a superação destas.
Ao longo dos seus treze anos de institucionalização o Saeb foi sendo aperfeiçoado em termos técnicos e metodológicos. A partir de 2007 o sistema foi
reavaliado e houve a inserção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –Ideb, que reúne em um só indicador de qualidade da educação as
médias de desempenho na Prova Brasil e o fluxo escolar (índices de aprovação, reprovação e evasão), este último obtido no Censo Escolar. Daí
resultando uma média por escola, município, estado e país que varia em uma escala de 0 a 10 mas tem na média 6 a meta a ser atingida até 2021. Além
das provas, alunos, professores das séries/ano avaliadas e a direção das escolas respondem a questionários que coletam informações sobre a escola,
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formação docente e contexto social, econômico e cultural dos alunos.
Além de fornecerem diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, baliza a política de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos)
do MEC e evita que os sistemas de ensino direcionem suas ações para apenas um desses aspectos.
A primeira edição do Ideb aconteceu em 2007 e com base nesse resultado foi possível estipular metas a serem atingidas por cada escola, município,
Estado e até o país.
Apesar das críticas feitas ao processo de avaliação em larga escala, dentre outros por: desconsiderar a influencia de fatores intra e extraescolares no
desempenho dos alunos, de não levar em consideração as disparidades regionais assumindo um caráter estritamente instrumental a presença de
indicadores de qualidade podem se constituir em importantes instrumentos para que a escola e os sistemas avaliem as ações empreendidas em relação à
educação.

3.3. Analise dos dados
Aqui cabe uma breve caracterização da rede municipal de ensino de Aracaju. Atualmente a rede conta com 73 unidades escolares, das quais 41 são de
Ensino Fundamental e 32 de Educação Infantil. Das 41 escolas de Ensino Fundamental, 22 oferecem apenas o primeiro ciclo do Ensino Fundamental e as
demais o Ensino Fundamental completo. Além das escolas regulares, ainda dispõe de um Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento para Deficiente
Visual – Cap e unidades do Programa Brasil Alfabetizado. Todas as escolas municipais estão localizadas em bairros da periferia da cidade atendendo,
portanto, alunos de classes populares.
Isto posto, cabe situar o desempenho da rede no Ideb e as medidas adotadas no sentido de analisar e de buscar alternativas para reverter as fragilidades
detectadas.
Desde 2005 a rede municipal tem participado efetivamente das avaliações em larga escala produzidas pelo Saeb sob a coordenação do Inep. Uma análise
das notas obtidas pelos alunos da 4ª e 8ª séries ou do 5º e 9º anos do ensino fundamental nas três edições após a sua regulamentação, a saber: 2007,
2009 e 2011 é revelador da fragilidade dos processos educativos desenvolvidos na rede e da necessidade de adoção de medidas voltadas à promoção da
qualidade da educação municipal de Aracaju.
Das 34 escolas dos anos iniciais do ensino fundamental que obtiveram Ideb no período estudado, 19 em 2007, 18 em 2009 e 12 em 2011 apresentaram
índices iguais ou superiores à meta estabelecida pelo Inep. Uma analise preliminar desses dados revela que os índices de aproveitamento dos alunos vêm
apresentando um declínio, requerendo uma investigação mais apurada sobre os fatores intra e extraescolares que os está desencadeando.
Uma analise do índice obtido pelas escolas no período de 2007 a 2011 revela que dez escolas tem apresentado um rendimento superior à meta
estabelecida pelo INEP6 ; uma escola teve índice elevado, caiu e voltou a crescer 7; uma escola obteve índice baixo em duas edições e apresentou
crescimento 8. Este bloco de escolas representam 35% da rede o que implica dizer que as ações direcionadas a elas devem focar na preocupação em
manter esse índice ou elevá-lo.
Outro bloco de escolas apresenta aproveitamento crítico e requerem um tratamento mais cuidadoso. São escolas que: tiveram índice acima da meta e
apresentam declínio, ao todo seis escolas encontram-se nessa situação 9; obteve índice baixo, elevou e voltou a cair, apenas uma escola encontra-se
nessa situação10 ; obtiveram índice elevado ou igual em duas versões e apresentaram declínio em 2011, é o caso de cinco escolas 11 ; mantiveram-se
sempre abaixo da meta estabelecida, caso de sete escolas 12.
Nas três edições do Ideb, as escolas dos anos finais do ensino fundamental tiveram as seguintes participações: 20 escolas em 2007, 18 em 2009 e 16
em 2011, o que revela um decréscimo no número de alunos matriculados na rede, ao menos em alguns bairros.
Analisando os dados por ano pode-se constatar que em 2007 apenas seis escolas obtiveram Ideb índice superior ou igual à meta estabelecida pelo INEP o
que representa um aproveitamento de 30%. Este número que foi elevado para nove em 2009 - o que representa uma melhoria no nível de
aproveitamento dos alunos da ordem de 50%, e teve uma queda significativa em 2011, quando apenas quatro das dezesseis escolas participantes
alcançaram a meta, o que representa um aproveitamento de apenas 25%6.
Uma analise do índice obtido pelas escolas no período de 2007 a 2011 revela que apenas uma escola apresentou perspectiva de crescimento nas três
medições. Escolas que vinham apresentando crescimento apresentaram declínio em 2011, o que é preocupante, posto que aliado ao rendimento
observa-se uma redução de matricula na rede.
GRAÇA (2010, p. 493), em sua análise sobre o resultado obtido pela Rede Municipal de Ensino de Aracaju na Prova Brasil 2005, revela que os gestores
da Secretaria Municipal de Educação devem ter ficado atônitos, posto que “as taxas de aprovação vinham apresentando crescimento contínuo,
apontando, portanto, para o entendimento de que a qualidade de ensino oferecida também seguia a mesma linha crescente. Segundo a autora, esse
resultado fez ver a Aracaju e país que não é suficiente apenas atingir considerados níveis de aprovação, mas, assegurar e aferir a qualidade da educação
torna-se uma necessidade e deve estar pautada em parâmetros de comparabilidade entre o esperado e o alcançado, conclui a autora.
Considerando que a legislação define como responsabilidade do secretário da educação e dos diretores de escola a responsabilidade pela melhoria do
índice da rede e da escola a cada medição do Ideb, pode-se inferir que há um hiato a ser preenchido entre os resultados que vem sendo alcançados e a
prática pedagógica que vem se delineando no interior das escolas e que acabam por limitar a avaliação a um mero diagnóstico que não contribui para
assegurar de fato, mudanças no sistema educacional.
Oliveira considera que “os resultados permitem a constatação de que a ampliação do acesso não eliminou as fortes desigualdades regionais e internas
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dos próprios sistemas” (2006, p. 60).
Essa visão é melhor explicitada por Bourdieu e Passeron (1975), para quem a escola em que pese à aparência de neutralidade de que se reveste, está
inserida em um determinado sistema econômico político e social e, portanto, tende a reproduzir de modo eficaz os determinismos sociais ditados pela
classe de origem, assim como os de gênero. Para legitimar a cultura dominante, dissimulando as relações de força que lhe subjazem lança mão da
violência simbólica.
A ação pedagógica, por meio da qual se dá a inculcação dos habitus, concretiza a violência, exercida pelos mandatários dos grupos ou classes que se
impuseram. Quanto mais a instituição responsável por seu exercício for indiferenciada mais se torna eficaz.
Para concretizar a formação do habitus, lança mão da meritocracia ou “ideologia do dom”, como forma de justificar que o sucesso ou fracasso escolar são
resultantes de uma escolha individual, desconsiderando as condições sociais que lhes foi destinada antecipadamente.
Os autores utilizam os termos probabilidade de passagem e probabilidade de êxito para ressaltar o quanto as diferenças culturais podem intervir na vida
e no sucesso escolar de determinada pessoa. Identifica nos exames o instrumento de seleção, classificação, e também a mostrar seu peso e valor no
ambiente escolar e sua supervalorização reforça a falsa estrutura de igualdade social regida pela hierarquia dos êxitos escolares em que a sociedade
contemporânea está baseada.
Ainda assim, retoma-se Oliveira para explicitar que a avaliação é um fato. Diz o autor:

A renúncia a alguma indicação sistêmica de qualidade parece-me mais danosa, posto que deixa submersa a desigualdade existente entre escolas. De
outro lado, não existe alternativa viável de medida de desempenho que se contraponha a este mecanismo. Assim, parece-me razoável assumi-los como
uma fonte válida, ainda que sem desconhecer limites. (2006, p. 61).

Apesar das limitações das avaliações em larga escala se faz necessário refletir e buscar alternativas para superação das fragilidades detectadas no
processo. Neste sentido este artigo buscou localizar as medidas que vem sendo buscadas pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju no sentido de
refletir sobre esses resultados, sendo identificadas: a criação de uma comissão para analisar os dados e propor alternativas para sua superação;
sensibilização dos gestores para importância da avaliação externa; estímulo à participação dos alunos; preparação das escolas para a aplicação da prova
e implementação do Programa Todos pela Educação (2007).

Considerações Finais
O desenvolvimento econômico e social constitui anseio da maioria das nações e para tanto, deve ser buscado através de elaboração de políticas sociais,
econômicas, educacionais, trabalhistas e de geração de emprego e renda. Contudo, estas devem ser avaliadas permanentemente para evitar que aquelas
que apresentem poucos resultados sejam mantidas.
Em se tratando de políticas educacionais estas assumem papel fundamental na promoção do desenvolvimento social, posto que, uma educação de
qualidade à medida que desenvolve a capacidade técnica dos indivíduos possibilita a inserção qualificada destes no mercado de trabalho. Daí porque, o
desenvolvimento de indicadores que transformem a realidade em dados são fundamentais para avaliação da qualidade da educação, evitando gastos
desnecessários, indicando as fragilidades do processo de aprendizagem e subsidiando as tomadas de decisão tanto no âmbito das escolas quanto dos
sistemas.
Com a institucionalização, em nível nacional, do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb e, posteriormente com a criação do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, foram ficando evidentes as lacunas da política educacional implantada na rede municipal de ensino de
Aracaju.
A literatura sobre qualidade de ensino evidencia que espaços escolares bem estruturadas, gestão democrática, professores qualificados e bem
remunerados e tendo à disposição as condições materiais para efetivar o processo de aprendizagem redundariam em sucesso na tarefa educativa.
Satisfeitas algumas dessas condições, seria de se supor que estaria assegurada a qualidade da educação municipal. Contudo, apesar dos avanços
alcançados não é esta a realidade revelada nas avaliações em larga escala que as escolas municipais de Aracaju têm participado. Mudaram os discursos?
Mudaram os mecanismos de conformação?
Ou simplesmente deixamos de considerar outros condicionantes intraescolar e os condicionantes extraescolares que interferem no processo de
aprendizagem dos alunos?

É preciso ter clareza quanto ao impacto desses fatores na aprendizagem dos alunos e que estes, aliados aos resultados das avaliações externas, devem
ser objeto de apreciação dos sistemas e escolas na definição das políticas e propostas educacionais, para que a avaliação se constitua em uma cultura e
não apenas em resultados que chocam ou promovem comemorações nos períodos em que são divulgados para serem esquecidos até a próxima edição
da medição.
Bourdieu e Passeron esclarecem esta questão ao revelar que a reprodução das relações econômicas e sociais se dão por meio da violência simbólica que
se produz muitas vezes nas práticas pedagógicas e que lança mão da meritocracia para justificar o sucesso ou fracasso escolar enquanto uma escolha
individual, desconsiderando as diferenças culturais que interferem no processo.
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No caso da avaliação em larga escala os dados quantitativos analisados revelam que está havendo um declínio do índice de aproveitamento dos alunos, o
que se torna mais grave se considerarmos que a matricula vem reduzindo a cada ano, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. Estas questões
por si só já revelam a necessidade de uma ação mais incisiva e eficaz por parte do sistema e das escolas.
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1.Betisabel Vilar de Jesus Santos, doutoranda em educação pela PUCRS/UNIT. betisabelvilar@ig.com
.br

2 José Conrado de Araújo foi intendente de Boquim e de Salgado, ingressando no PBT no final da década de 40. Fixou residência em Aracaju, quando
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montou uma serraria no bairro Siqueira Campos. Comunicativo e sensível à pobreza distribuía madeira e outros tipos de auxílio às famílias mais
necessitadas. Com isso foi se tornando conhecido e diferenciado pelos moradores da periferia de Aracaju. Concorreu a eleição para prefeito por três
vezes, sendo derrotado em 1951 e 1954 e finalmente eleito em 1958. (Graça, 1996, p.16)
3. Era comum nesse momento a cessão de terreno para construção das escolas por alguns segmentos da educação para educar as crianças pobres do
lugar. A Prefeitura de Aracaju de 59 a 63 ergueu as seguintes escolas na zona urbana da cidade (treze ao todo): Escola Municipal “Manoel Eugênio
Nascimento” - bairro Santos Dumont; Escola Municipal “Joaquim Cardoso de Araújo” - bairro América; Escola Municipal “Otília de Araújo Macedo” - bairro
18 do Forte; Escola Municipal “General Henrique Teixeira Lott” - bairro América; Escola Municipal Poeta “Garcia Rosa” - bairro Bugio; Escola Municipal
“São Francisco” - bairro Getimana; Escola Municipal “Evangelina de Azevedo” - bairro Industrial; Escola Municipal “Santa Isabel” - bairro América; Escola
Municipal “José Sales” - bairro Industrial; Escola Municipal “Santa Joana D’Arc” - bairro Santo Antônio; Escola Municipal “Santos Dumont” - bairro Barro
Vermelho; Escola Municipal “Leonel Brizola”; Escola Municipal “Abílio Hora” - bairro Siqueira Campos. Foi comum nesse momento a cessão de terreno
para construção das escolas por alguns segmentos da educação para educar as crianças pobres do lugar.
4. O concurso público da rede municipal além de antecipar-se à Constituição de 1988, que estabeleceu o concurso como forma de ingresso no serviço
público, contribuiu para imprimir um novo impulso à política educacional da nova gestão.
5. Em 1988, fruto de negociação de pauta salarial com a categoria dos professores, foi implantado o Programa Horas de Estudo (Lei 1.350/88, art. 71),
que consistia em destinar 20 das 40 horas que constituía a carga horária dos professores para promoção da formação continuada desses profissionais.
Por se tratar de ganho de greve, foi entendido em um primeiro momento como redução da jornada de trabalho em sala de aula e por um longo período
enfrentou resistência à sua sistematização. Em 1991 a Secretaria Municipal de Educação passou a coordenar as ações das Horas de Estudo, com a
definição de espaço para sua realização, calendário de encontros e temáticas e formação de grupos de estudo por áreas/disciplinas de atuação, com
destaque para os professores que atuavam na primeira fase do Ensino Fundamental. No ano de 1995, foi inaugurado o Centro Municipal de
Aperfeiçoamento de Recursos Humanos “Professor Fernando Lins de Carvalho” – Cemarh, prédio construído especificamente para atender as demandas
de formação dos professores, bem localizado (próximo de algumas das maiores escolas da rede e bem abastecido em termos de linhas de ônibus), ainda
assim, a implementação do Programa, em que pese todas as mudanças pelas quais vem passando e dos avanços observados, continua enfrentando
resistência de boa parte dos professores.
6. Escolas que têm apresentado crescimento do Ideb em relação à meta estabelecida pelo INEP: Ágape, Carvalho Neto, Jorn. Orlando Dantas, José Carlos
Teixeira, José Conrado de Araujo, Manuel Bonfim, Min. Geraldo B Sobral, Oviedo Teixeira, Prof. Florentino Menezes, Santa Rita de Cássia.
7. Prof. Laonte Gama da Silva.
8. Prof.Alcebíades M V Boas.
9. D Jose V Távora, Elias Montalvão, Major João T de Menezes, Otília de A Macedo, Prof. A da C Melo e Profª Mª T Nunes.
10. Mal. Teixeira Lott.
11. Oscar Nascimento, Pres. Juscelino Kubistchek, Prof. Diomedes S Silva, Profª Letícia S Santana e Sabino Ribeiro.
12. Anísio Teixeira, Dep. Jaime Araujo, Mª da G Menezes, Olga Benário, Pres Vargas, Tenisson Ribeiro e Zalda Gama
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