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RESUMO 

 
Este é um estudo sobre as estratégias de políticas educacionais definidas e executadas com 
base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O objetivo é 
compreender o processo de legitimação das estatísticas oficiais via resultados do IDEB nas 
escolas da rede municipal de ensino de Mossoró, RN, assim como identificar se as estratégias 
a partir desses resultados colaboram para a eficácia escolar nos anos finais do ensino 
fundamental. Se trata de uma investigação com abordagem do tipo qualitativa, a partir de um 
trabalho de campo em três escolas  que participaram das quatro edições do IDEB, nos anos de 
2005, 2007 e 2009. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas e análise documental. O aporte 
teórico vem da sociologia das formas simbólicas e de autores tais como Durkheim, Weber e 
Bourdieu. 
 
Palavras-chave: POLÍTICA EDUCACIONAL; IDEB; ESTATÍSTICAS OFICIAIS. 

RESUMEN 

Se trata de un estudio sobre las estrategias de política educativa definidos e implementados 
con base en los resultados del Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB). El 
objetivo es entender el proceso de legitimación de las estadísticas oficiales a través de los 
resultados IDEB en la enseñanza de las escuelas municipales Mossoró, RN, e identificar las 
estrategias de estos resultados colaborar para la eficacia escolar en los últimos años de 
educación primaria. Si se trata de una investigación de un enfoque cualitativo, basado en el 
trabajo de campo en tres escuelas que participaron en las tres ediciones del IDEB, en 2005, 
2007 y 2009. Se utilizó entrevistas semi-estructuradas y análisis documental. La contribución 
teórica proviene de la sociología de las formas simbólicas y autores como Durkheim, Weber y 
Bourdieu. 
Palabras clave: POLÍTICA EDUCATIVA; IDEB, LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo é, no sentido mais amplo, sobre a política educacional do 

município de Mossoró, RN. Investiga-se as estratégias dessa política definidas e 

implementadas com bases nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), assim como os modos como estas estratégias colaboram para a eficácia do ensino nos 

anos finais do ensino fundamental da rede municipal.  Correlativo a isso, será preciso também  
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descrever como ocorre o processo de legitimação das estatísticas oficiais nas escolas públicas 

municipais.  

O IDEB faz parte de uma política do Ministério de Educação (MEC) desenvolvida 

em função do baixo desempenho apresentado pela educação básica brasileira. Elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o IDEB mostra como 

se encontram as condições de ensino no Brasil. Com esse índice, os sistemas municipais e 

estaduais têm metas de qualidade a atingir. O mesmo vale para o sistema federal de ensino. A 

meta a ser alcançada até 2021 é a obtenção de seis de média, considerando o resultado obtido 

pelos países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico, que ficaram entre os 20 mais bem colocados do mundo (cf. BRASIL, 2007). 

De acordo com o MEC, a utilização do IDEB é uma tentativa de articular de forma 

integrada avaliação, financiamento e gestão. Isto é, a partir dos resultados obtidos no IDEB é 

traçada uma política de investimentos e de gestão escolar voltada a manter ou recuperar a 

oferta de educação de qualidade. A finalidade do IDEB é verificar se a escola possui 

elementos estruturados para fornecer uma educação de qualidade. 

Para Sofia L. Vieira (2009), o IDEB é importante como indicador de qualidade da 

educação. Entretanto, ainda segundo a autora, não há garantia de sua utilização, nem 

compromissos de melhorias. A expectativa com relação ao IDEB é que este instaure uma 

política de responsabilização e de prestação de contas dos sistemas educacionais e das 

escolas. Percebe-se, então, a necessidade dos sistemas de ensino e das escolas analisarem e 

discutirem os dados estatísticos das avaliações externas, como forma de construírem a sua 

prática com vista ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

O interesse pelo estudo teve sua origem em observações empíricas realizadas nas 

reuniões e encontros pedagógicos promovidos pela Gerência Executiva de Educação do 

município de Mossoró, RN, onde exercendo a função de supervisora pedagógica  percebia que 

nas exposições e discussões  há uma preocupação central com os resultados obtidos pelas 

escolas municipais na Prova Brasil e com as taxas de aprovação, reprovação e abandono que 

produzem os dados do censo escolar e que, juntos, geram o IDEB do município e de cada 

escola. Isso evidencia o destaque que o IDEB tem no contexto atual. 

Dessa preocupação centrada nos indicadores de qualidade dos resultados revelados 

pelas pesquisas do INEP, através dos relatórios de desempenho, que os coordenadores da  
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Gerência Executiva de Educação apresentavam,  surgiu a necessidade de uma compreensão da 

forma como estes resultados são utilizados. Assim, pretende-se responder à seguinte pergunta 

de partida: a partir dos resultados do IDEB, que estratégias de política educacional são 

definidas e executadas para o ensino fundamental, nos anos finais, na rede municipal de 

Mossoró, RN? 

Tal questão, por sua vez, dá origem a algumas outras questões subsidiárias que 

nortearão o desenvolvimento da pesquisa. São elas: 

● Que análises as escolas fazem dos dados do IDEB? 

● Que propostas educativas têm sido desenvolvidas nas escolas a partir das 

estratégias da política educacional do município? 

● Como as estratégias se voltam para a eficácia do ensino nos anos finais do ensino 

fundamental oferecido nas escolas? 

O IDEB, a partir de uma metodologia estatística definida, gera um conjunto de 

informações sobre as escolas. As redes e escolas são coagidas à participação. Tais 

informações produzem políticas educacionais que visam enfrentar as eventuais deficiências 

identificadas pelos dados do IDEB. 

Em razão disso, há que se compreender dois aspectos do mesmo problema: as 

estratégias de política educacional definidas e executadas para o ensino fundamental, nos anos 

finais, na rede municipal de Mossoró, RN, a partir dos resultados do IDEB; a forma como os 

resultados do IDEB, por meio de políticas públicas, são utilizados e legitimados nas escolas. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A compreensão do processo de legitimação que as estatísticas oficiais assumem na 

condução de políticas públicas no município de Mossoró, RN, a partir do uso que as escolas 

fazem dos resultados do IDEB, constitui o núcleo analítico deste trabalho. Dessa forma, do 

ponto de vista teórico, o estudo se fundamentará em obras de Emile Durkheim, Max Weber e 

Pierre Bourdieu para o desvelamento das relações de poder que marcam os processos de 

legitimação das estatísticas oficiais, e, ainda, nos estudos de Vieira (2009) e Torres (1996) 

para compreensão das políticas públicas de educação e as avaliações externas. 

De acordo com Bourdieu, num “estado de campo” em que se vê poder em toda parte, 

é preciso percebê-lo “onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, 

portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível” que só pode ser 

exercido com a participação dos que não querem saber dele ou o exercem. Esse é um poder de 



4 
 

construção da realidade que tende a estabelecer o sentido do mundo social (BOURDIEU, 

2010, p. 7 e 9). Para o autor, são os símbolos enquanto instrumentos de integração, de 

conhecimento e de comunicação que possibilitam “o consensus acerca do sentido do mundo 

social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social”. (BOURDIEU, 

2010, p. 10).  É o poder simbólico que legitima a ordem estabelecida, ou seja, dá legitimidade 

a quem o possui. A alquimia social do poder simbólico se dá pelo reconhecimento, quer dizer, 

pelo fato de ser ignorado como arbitrário.  

Bourdieu, definindo o poder simbólico, afirma que “o poder simbólico, poder 

subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e 

legitimada, das outras formas de poder” (Bourdieu, 2010, p. 15). 

Max Weber (2000, p. 141) afirma que “o Estado [...] é uma relação de dominação de 

homens sobre homens, apoiada no meio de coação legítima (quer dizer considerada legítima)” 

(2000, p. 526), e aponta três tipos puros de dominação legítima: a) de caráter racional 

(dominação legal) – baseia-se na crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de 

mando dos que são nomeados para exercer a dominação; b) de caráter tradicional (dominação 

tradicional) – baseia-se na crença cotidiana na santidade das tradições vigentes e na 

legitimidade dos que representam a autoridade dessas tradições; c) de caráter carismático 

(dominação carismática) – baseia-se na veneração da santidade, do poder heróico ou do 

caráter exemplar de uma pessoa e das ordens emanadas por esta. 

É necessário esclarecer que a dominação para Weber é definida como “a 

probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de 

determinado grupo de pessoas. Não significa, portanto, toda espécie de exercer poder ou 

influência sobre outras pessoas” (WEBER, 2000, p. 139). 

Por serem produzidas a partir de procedimentos científicos, as estatísticas assumem 

importante papel entre as técnicas de governo, apoiando-se na premissa de que na 

modernidade saber e poder precisam está associados, pois “os Estados passam, pelo acúmulo 

de informações, a mensurar o poder de que dispõem, recorrendo para tanto, entre outras 

coisas, à produção de estatísticas oficiais” (GIL, 2007, p. 21). 

Para Gil (2007), as estatísticas desde o século XIX, são muito bem aceitas pelas 

elites intelectuais. Isso se deve à “crença compartilhada de que estas apresentariam uma 

descrição neutra e objetiva da realidade, assegurada pela universalidade dos números e 

capaz, de indicar com imparcialidade as políticas adequadas”. Entretanto, a neutralidade que 

atribuem as estatísticas não existe, tendo em vista que estas são produzidas para fins 

específicos e por apresentar apenas números mostram aspectos parciais da sociedade. A 
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legitimidade dos dados estatísticos está no fato destes serem supostamente seguros (cf. GIL, 

2007, p. 22, grifos da autora). 

No Brasil, os resultados de avaliações externas, como indicadores da qualidade da 

educação oferecida nas escolas, foram instituídos após a efetivação das políticas neoliberais, 

nas décadas de 1980 e 1990, cujas características de descentralização, desregulação, 

participação mínima do Estado, privatização, investimentos do capital internacional (cf. 

AKKARI, 2011), foram bastante significativas, pois o Estado, atendendo à lógica do mercado, 

assume novas características e passa a intervir na área educacional conforme diretrizes de 

órgãos internacionais tais como o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional. Entre as reformas propostas por estes 

órgãos para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares, surge a 

descentralização, caracterizada por autonomia financeira e administrativa para as escolas, que 

passam a ser responsáveis por seus resultados, a convocação para a participação dos pais e da 

comunidade nos assuntos escolares e o ajuste da legislação educacional no sentido da 

desregulamentação dos métodos de gestão e das instituições educacionais, garantindo ao 

governo central maior controle e poder de intervenção sobre os níveis de ensino através dos 

sistemas nacionais de avaliação (TORRES, 1996). 

As avaliações externas, além de fornecer dados estatísticos oficiais sobre a qualidade 

de ensino do país, procuram identificar as condições internas e externas que interferem no 

processo de ensino e aprendizagem, por meio da aplicação de questionários respondidos por 

alunos, professores e diretores, e por meio da coleta de informações sobre as condições físicas 

da escola e dos recursos de que ela dispõe. 

Aqui no Brasil criado em 1990,o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

brasileira (SAEB), para atender as necessidades de regulação e controle do Estado sobre a 

educação do país. Conforme portaria nº 931, de 21 de março de 2005, do Ministério de 

Educação, esse sistema passou a ser composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB), cujo objetivo é “avaliar a qualidade, equidade e a eficiência da 

educação brasileira”, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida 

como Prova Brasil, com os objetivos de “avaliar a qualidade do ensino ministrado em cada 

unidade escolar, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule a 

melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação brasileira e adequados a controles 

sociais de seus resultados e, ainda, concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução 

das desigualdades e a democratização da gestão de ensino público em consonância com as 

metas e diretrizes da educação nacional” (BRASIL, 2005). 
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São esses dois processos, o SAEB e a Prova Brasil, associados ao censo escolar que 

constituem hoje a base de definição dos resultados do IDEB. 

Percebemos então, a necessidade dos sistemas de ensino e das escolas analisarem e 

discutirem os dados estatísticos das avaliações externas, como forma de através desses 

processos construir sua prática com vista o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.                

Sobre essa possibilidade, Fernandes (2009) ressalta ser necessário que as escolas 

criem mecanismo para analisar e discutir os resultados dessas avaliações e os de seus alunos 

para que a partir das conseqüências, reformulem suas políticas de ensino e de avaliação. 

 

As escolas não devem ficar indiferentes aos resultados das avaliações 
externas, quaisquer que eles sejam, pois de certo modo, é uma forma de se 
verem no espelho e decidirem se têm que fazer alguma coisa acerca da 
imagem, que é refletida. (FERNANDES, 2009, p.157)  
 

Nessa perspectiva, é preciso proporcionar uma mudança nas práticas educacionais e 

ressignificar à compreensão que se tem da avaliação externa e das informações por ela 

fornecidas. Os diretores, professores e alunos deveriam buscar desenvolver novas atitudes e 

formas de intervenção na escola, compreendendo seus pontos fracos a escola tem condições 

de intervir para melhorar sua qualidade segundo a sua realidade. Fernandes (2009, p.162) 

acrescenta que “não se pode dispensar uma intervenção consistente e devidamente planejada 

em nível de política educativa”. 

 
INTENÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para a realização dessa pesquisa, a metodologia que se mais adequa é a do tipo 

qualitativa, visto que, de acordo com as observações de Bogdan & Biklen (1994), a pesquisa 

qualitativa é caracterizada pela inserção do investigador no ambiente a ser estudado, com a 

preocupação de relacionar os dados fornecidos pelos sujeitos às circunstâncias histórico-

sociais nas quais foram construídos, ou seja, ao contexto a que eles pertencem.  

A pesquisa empírica se iniciou, com a seleção das escolas que serviram de campo 

investigativo. Para isso, foi feito um contato inicial com a Gerente Executiva de Educação e 

Desportos do município, cuja receptividade nos deixou a vontade para a apresentação do 

nosso projeto investigativo e a mesma facilitou o acesso as informações necessárias. O nosso 

contato posterior foi com o setor de Planejamento e Avaliação, para obtenção da relação 

nominal das escolas e com o setor de Políticas Pedagógicas para obtenção dos endereços das 

mesmas e o nome dos respectivos gestores.  
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Considerando que a Rede Municipal de Ensino do município de Mossoró, apresenta 

um universo de 65 escolas de Ensino Fundamental, deste total apenas 17 escolas ofertam o 

Ensino Fundamental até os anos finais, sendo que 12 estão localizadas na Zona Urbana e 5 na 

Zona Rural, utilizamos então como critério de escolha as escolas que participaram das 3 (três) 

edições do Ideb, 2005, 2007 e 2009. Dessa forma, foram selecionadas 7 escolas da Zona 

Urbana em virtude de ser entre estas que se encontravam as escolas de ensino fundamental 

completo que atendiam ao nosso critério. Foram então escolhidas todas as escolas que 

participaram das 3 edições do Ideb anteriormente citadas, e em cada escola as entrevistas são 

realizadas com o gestor, o supervisor pedagógico e um professor.  

O corpus empírico da investigação se constitui dos seguintes documentos oficiais: 

Plano Municipal de Educação, Planejamento Estratégico e a Lei Nº 2.717, de 27 de dezembro 

de 2010 que Institui a política de Responsabilidade Educacional no município de Mossoró, 

estes documentos foram obtidos na Gerência Executiva de Educação - GEED e  ainda das 

propostas que são elaboradas pelas escolas investigadas: Projeto político pedagógico e Mapa 

educacional. Estes documentos estão sendo analisados em seu conteúdo por uma base 

conceitual definida a partir dos objetivos propostos e dos fundamentos teóricos do projeto de 

pesquisa 

A construção dos dados está sendo feita a partir de um trabalho de campo, partindo 

inicialmente de uma pesquisa documental para identificar as estratégias da política 

educacional que estão sendo desenvolvidas na rede municipal de ensino, a partir os resultados 

do IDEB, e as propostas educacionais que a escolas elaboram com base nessas estratégias, 

utilizamos também entrevistas semi-estruturadas. Será necessário descrever se as propostas 

das escolas municipais estão associadas às diretrizes que emanam da política pública de 

educação municipal com vistas à eficácia de ensino nos anos finais do ensino fundamental. 

Para a análise dos dados o aporte teórico será da sociologia das formas simbólicas e 

de autores tais como Durkheim, Weber e Bourdieu. 

 

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Partindo da investigação das estratégias de políticas educacionais definidas e 

executadas com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), pretende-se, como já mencionado, verificar de que maneira estas estratégias 

colaboram para a eficácia do ensino nos anos finais do ensino fundamental da rede municipal 

de Mossoró, RN. Trata-se, então, de desvelar como ocorre o processo de legitimação que as 
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estatísticas oficiais assumem na condução de políticas públicas educacionais. 

Alguns aspectos são significativos na investigação: o poder simbólico legitima as 

estatísticas oficiais e contribui para a reprodução da ordem social vigente; o Estado se apóia 

na legitimidade de seu poder para manter a sua dominação e na crença na legitimidade, parte 

do princípio da obediência. 
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