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RESUMO 
 
 
Este artigo objetivou conhecer a prática pedagógica do professor do 5º ano em uma escola do campo 
localizada na mata sul do estado de Pernambuco em relação à preparação dos educandos para aplicação 
da Prova Brasil. De acordo com a literatura estudada, a Prova Brasil consiste em um processo avaliativo 
a nível nacional com vistas a dar um diagnóstico sobre o nível geral de alfabetização nas escolas 
públicas. Nesse sentido, partiu-se das seguintes indagações: Como o professor desenvolve com os 
educandos as habilidades necessárias para realização da Prova Brasil? Como se dá a prática pedagógica 
em sala de aula? O percurso teórico metodológico dessa pesquisa ancorou-se em autores como: Piaget 
(1970); Freire (2005); Oliveira (2011); Romanelli (2007); Saviani (2008); André (1995); Morin (2007); 
Libâneo (2002). Esse estudo revelou que as políticas públicas em prol da educação devem levar em 
consideração as especificidades de cada região, não podem ser pensada de forma global, homogênea. 
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ABSTRACT 

 
 
This article aimed to know the teacher's pedagogic practice in the 5th year in a school countryside in 
relation to the preparation of students for the application of Brazil Exam. According to the literature 
studied, Brazil Exam consists in an evaluation process at national level in order to give a diagnosis on 
the general level of literacy in public schools. Accordingly, we decided the following questions: How 
does the teacher develops students with the skills necessary to realization the Brazil Exam? How is the 
teaching practice in the classroom? The theoretical approach of this research methodology was anchored 
by authors such as Piaget (1970), Freire (2005), Oliveira (2011); Romanelli (2007); Saviani (2008), 
Andrew (1995), Morin (2007); Libâneo (2002). This study revealed that public policy in favor of 
education must take into account the specificities of each region cannot be thought homogeneously. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 



          De acordo com dados colhidos no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o sistema de avaliação da educação básica possui avaliações 

complementares dentre as quais podemos citar a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC), conforme as informações do portal do INEP: 

 

... é aplicada censitariamente alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público, 
nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que 
tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Nesse estrato, a prova 
recebe o nome de Prova Brasil e oferece resultados por escola, município, Unidade da 
Federação e país que também são utilizados no cálculo do Ideb. 

 

          A Prova Brasil de acordo com as colocações de Oliveira (2011), teve sua implementação pelo 

INEP em 2005, a metodologia utilizada é considerada pela autora semelhante a do Sistema Nacional de 

avaliação da educação básica (SAEB) com testes de Língua Portuguesa e Matemática sendo focalizados 

principalmente a leitura e resolução de problemas. 

          Sua criação originou-se a partir da reformulação do SAEB em 2005, pela portaria ministerial nº 

921 de 21 de março, resultando na composição de dois processos avaliativos que foram Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), a qual 

é chamada de Prova Brasil, sendo esta criada com o objetivo de fornecer aos gestores informações sobre 

a realidade de suas escolas (OLIVEIRA, 2011), portanto, visando melhoria na qualidade do ensino.  

        Seguindo essas reflexões, a ocorrência de um processo avaliativo do estado em relação à sociedade 

resulta da reforma dos Estados Nacionais, ocorrida após a crise de 1929 (grande depressão) e 1970 

(crise do petróleo), portanto, na visão da autora, a reforma dos estados é vista como uma tentativa de 

afirmação do sistema capitalista em desenvolvimento, que provocou mudanças na maneira de o Estado 

regular a sociedade em seus diversos setores, partindo da doutrina neoliberal, busca através da 

avaliação, a qualidade na administração pública.  

          A autora refere-se que esse período teve início na década de 1980 e, ao citar (NEAVE, 2001) a 

mesma traz o Estado com a configuração de “Estado avaliador”, nesse sentido, é pontuado: “Este 

modelo estatal é assim caracterizado pelo crescente uso que faz das avaliações em diversos setores, 

inclusive no educacional, como um mecanismo chave na condução de seus empreendimentos”. 

(OLIVEIRA 2011, p. 29) 

          Sobre a reforma dos Estados Nacionais, Silva (2011) entende que esta teve como objetivo a 

instauração de uma administração pública sob o modelo gerencial, ou seja, ao invés de o controle estatal 

tomar por base os processos, a sua concentração firma-se nos resultados, nesse sentido, encontramos em 

Silva (2011. p. 02): “As políticas públicas implantadas, a partir de então, buscaram o fortalecimento do 



Estado regulador e avaliador em detrimento do Estado-executor, o que não significa necessariamente 

menos Estado, mas mudanças no padrão de regulação estatal”. 

          Percebe-se, portanto, que o processo avaliativo tem sido utilizado como estratégia resultante da 

reforma dos Estados Nacionais com vistas à qualidade na administração pública, e no que concerne ao 

âmbito educacional, esse processo pode ser visto como um meio de controle nas mãos do Estado com o 

objetivo de proporcionar melhoria da qualidade da educação em prol do desenvolvimento econômico. 

Nesse sentido, foi criado no Brasil conforme Oliveira (2011), o Sistema Nacional de avaliação da 

educação básica (SAEB) sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) que é uma autarquia do Ministério da Educação (MEC). 

          A política avaliativa com o monitoramento estatal traz consequências que repercutem diretamente 

na prática pedagógica nas escolas, conforme nos pontua: (OLIVEIRA, 2011 p. 16/17): “... a autonomia 

pedagógica das redes escolares acaba sendo cerceada, pois é o poder central que determina os objetivos, 

a missão e o nível de qualidade que devem ser alcançados de maneira a atender às demandas do 

mercado competitivo internacional”. 

           Nesse sentido, Libâneo (2002) refere-se que a visão educacional em uma sociedade diverge de 

acordo com os grupos sociais existentes na mesma, assim, a atividade docente tem a ver com o “para 

quê” educar, ou seja, a que grupo social destina-se a educação. Diante desse cenário, percebe-se, 

portanto que a prática pedagógica do professor vive o dilema entre o que é posto e determinado pelo 

poder central e a necessária autonomia pedagógica.  

          Ao tratar sobre a escola e o ensino no Brasil, Romanelli (2007, p. 23) destaca: “As instituições 

educativas nascidas da necessidade de as gerações mais velhas transmitirem às mais novas os resultados 

de sua experiência e, também, com o objetivo de preservar e recriar esses produtos, sofrem todavia, na 

cultura transplantada, uma minimização de suas funções”. 

           Essa autora refere-se aos entraves condicionantes que a educação escolar brasileira tem esbarrado 

ao longo da sua história, partindo da colonização das terras, estratificação da sociedade com o 

consequente controle do poder político e o modelo importado da cultura letrada, alheio a realidade 

brasileira. Assim, autores como (ROMANELLI, 2007; FREIRE, 2005) entendem que devido à 

exploração econômica característica da colonização brasileira, a educação tem sido conduzida por 

tendências não democráticas. 

          A escola nas sociedades democráticas, segundo Bonnewitz (2003), configura-se como um 

instrumento de igualdade social, com garantia de liberdade e ascensão social, no entanto, de acordo com 

Romanelli (2007, p. 23) a mesma tem sido utilizada “... mais para fazer comunicados do que para fazer 

comunicação e este papel é desempenhado tanto mais eficazmente, quanto mais o que se pretende com a 

ação escolar é formar o espírito ilustrado, não o espírito criador”. 



          Essas reflexões revelam questões estruturais nas quais são fundamentadas as sociedades, e que 

refletem o modelo educacional das mesmas, conforme as colocações de Piaget (1970, p. 79): “... todas as 

formas de pesquisas que dizem respeito à sociedade, por mais variadas que sejam, conduzem a 

estruturalismos”. Essa linha de pensamento leva ao entendimento de que o contexto geral da sociedade 

traduz a base na qual a mesma foi fundada.  

          Ao tratar a educação, Freire (2005) defende a integração do homem ao seu contexto e a 

consequente conscientização de sua condição, a importância dessa integração deve-se ao fato de que a 

educação não pode ser pensada de forma globalizada, tratando os educandos de forma homogênea, deve-

se, portanto, respeitar as especificidades culturais.    

          A relevância desse estudo concentra-se na importância da educação para crescimento do nível 

educacional no país, entendendo que educadores e sociedade em geral têm o dever de contribuir com a 

iniciativa do governo que em seu discurso oficial propõe através da Prova Brasil, a melhoria no ensino 

público, busca-se, portanto, revelar situações específicas vivenciadas por docentes e educandos de uma 

determinada região, que podem contribuir para o aperfeiçoamento desse processo avaliativo. 

          O objetivo desse estudo é verificar como ocorre à prática pedagógica do professor em relação à 

preparação dos educandos para realização da Prova Brasil. 

 

Percurso Metodólógico 

 

         Para se atingir o objetivo de conhecer a prática pedagógica do (a) professor (a) do 5º ano em uma 

escola do campo em relação à preparação dos educandos para aplicação da Prova Brasil, esse estudo de 

campo foi eleito como uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, essa afirmação baseia-se nas 

colocações de André (1995), por entender que a abordagem qualitativa compreende uma visão holística 

da situação em questão, considerando todos os seus componentes. 

          Os sujeitos da pesquisa foram uma professora e os alunos do 5º ano do ensino fundamental e 

também uma professora de uma classe multisseriada, sendo pré-III (educação infantil) e 1º ano do ensino 

fundamental de uma das escolas do campo localizada na Mata Sul do Estado de Pernambuco. 

          Utilizou-se como instrumentos de coleta de dados, entrevista semi-estruturada e observação da 

prática pedagógica. As observações tiveram como foco, a prática pedagógica da professora do 5º ano do 

ensino fundamental, seguindo-se de entrevista semi-estruturada e individual direcionada a professora do 

5º ano e a professora de classe multisseriada (pré-III e 1º ano). 

          As entrevistas tiveram como objetivo colher dados sobre a opinião das professoras no que 

concerne à realização da Prova Brasil, procurando identificar as dificuldades e benefícios visualizados 



pelas mesmas no que se refere ao desenvolvimento das habilidades exigidas dos educandos para 

realização desse processo avaliativo.  

          Foi utilizado recursos de mídia como máquina fotográfica e MP3, o uso desses recursos se 

justifica para obtenção de maior precisão na sistematização dos dados colhidos. Segue-se então a 

apresentação dos dados da pesquisa que revelam a realidade vivenciada por uma professora do 5º ano do 

ensino fundamental no tocante a preparação dos educandos para realização da Prova Brasil. 

 

Concepções sobre a avaliação através da Prova Brasil e suas implicações para a prática 

pedagógica na escola do Campo 

 

          Sobre a Prova Brasil, conforme discutido anteriormente, esta fora criada com o intuito de melhorar 

a qualidade da educação, no entanto, apesar das intenções de melhoria da qualidade educacional, essa 

política avaliativa assume a função de controle através da aferição da qualidade, devendo-se atentar para 

a possibilidade de indução dos resultados, conforme nos pontua Dittrich: (2007, p.74) “a avaliação como 

Política Educacional, passando a assumir uma dupla função, a de indução de qualidade e a de aferição de 

qualidade”. 

          Ao tratar a indução da qualidade no resultado da avaliação, tomamos como exemplo a fala da 

professora: 

 

Eu peguei um 5º ano com 21 (vinte e um) alunos onde só tinha 3 (três) ou 4 (quatro) 
alunos lendo, esse ano tive que alfabetizar, ensinar as quatro operações, ainda vem 
história, geografia, e ainda tem o Saeb e a Prova Brasil que tive que trabalhar o ano 
inteiro as habilidades, os alunos não tinham o costume de trabalhar com múltipla 
escolha.( professora do 5º ano do ensino fundamental) 
 

          Conforme o relato acima é possível perceber a indução no resultado da avaliação no ato de 

conduzir para um caminho pré-determinado, a real situação do ensino, utilizando a ação de mecanizar o 

aprendizado do aluno no 5º ano com o intuito de desenvolver habilidades que apesar da faixa etária, ele 

não tem condições de dominar, visto que o aprendizado deve dar-se de forma gradual, respeitando a 

estrutura humana, esta afirmação toma por base os ensinamentos de Piaget (1970, p. 53): 

 

Os elementos estruturais são essencialmente certas relações de ordem (ordem dos 
movimentos e um reflexo, nos de um hábito, nas conexões entre meios e os fins 
perseguidos), os encaixamentos (subordinação de um esquema simples, como pegar, a 
um outro mais complexo, como atirar) e as correspondências (nas assimilações 
recognitivas, etc.). 

           



          As considerações acima se referem à estruturação psicológica do ser humano, a aprendizagem, 

portanto não poderá dar-se de forma desconexa, visando apenas um objetivo imediato, ao contrário, é 

preciso respeitar as etapas de desenvolvimento do ser humano, a educação, portanto, necessita ter uma 

continuidade conforme pontua Saviani (2008, p. 269): 

 

Parece que as nossas iniciativas em educação pecam por uma extrema descontinuidade 
e isso, a meu ver, entra em contradição com uma das características que se insere na 
natureza e especificidade da educação, que é a existência de um trabalho que tenha 
continuidade, que dure tempo suficiente para provocar um resultado irreversível. 
 
 

          Tomando por base a alfabetização, Saviani (2008) entende que esta não se dá apenas no início da 

aprendizagem, mas se estende para além do primeiro ano, portanto, devido aos altos índices de fracasso 

ao final do primeiro ano, foi organizado o currículo escolar por ciclos, o ensino sob o sistema de ciclos o 

qual é adotado na região em que a escola em estudo se localiza, não permite a reprovação da criança nos 

primeiros três anos do ensino fundamental, conforme pontua Perrenoud (2000) citado por Franco, 

Fernandes e Bonamino (2008, p. 174) “o ciclo de aprendizagem acaba, em princípio, com a reprovação” 

a experiência concreta demonstra que as crianças estão chegando ao quarto e quinto ano, sem saber ler, 

conforme a fala da professora: 

 

São três anos que o aluno se acostuma a ser promovido. Acho que você já teve a 
disciplina que diz que a criança está preparada para aprender ler até os 06 (seis) anos 
de idade, depois desse período, tudo se torna mais lento, mais difícil. Eu tenho um 
aluno que tem 13 (treze) anos e eu não sei quantos anos ele já vem sendo reprovado, 
não consegui nenhuma evolução, do jeito que peguei, estou deixando, não evoluiu. 
(professora do 5º ano do ensino fundamental) 
 
 

         Este relato faz surgir indagações sobre as possíveis causas da situação descrita, no entanto, foi 

eleito o currículo escolar sob o modelo de ciclos como um dos possíveis fatores responsáveis pela 

situação acima descrita que faz o aluno chegar ao 4º e 5º ano do ensino fundamental sem conseguir ler, 

pois o professor das séries iniciais desse nível de ensino não pode reprovar o aluno que não conseguiu 

evoluir no campo da alfabetização ao longo do ano. Esse ato de não reprovar o educando dá-se em 

virtude das exigências do próprio modelo curricular. De acordo com Franco, Fernandes e Bonamino 

(2008), sobre a temática de ciclos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 

9.394 de 20/12/1996, é enfatizado o tema da promoção dos alunos, no entendimento desses autores, 

existe um consenso sobre a necessidade de se promover educação básica de nível médio a população, 

nesse sentido, é pontuado: (FRANCO, FERNANDES E BONAMINO, 2008, p. 174): “... a legislação 

busca abrir diversos espaços, inclusive a diferentes modalidades de organização do ensino.” Sobre essa 



questão, é citado Perrenoud (2000) que compartilha a ideia de que para que a reorganização do ensino 

tenha realmente valor, é necessário que esta abra a possibilidade de um melhor aprendizado, 

principalmente no que diz respeito aos alunos em dificuldade. Consideremos a experiência vivenciada 

pela professora do 5º ano, conforme o relato que segue: 

 
Estou com uma questão muito séria, tenho vinte e um alunos, mas apenas doze têm 
condições de passar de ano. Não adianta eu pegar vinte, dezoito ou quinze e colocá-los 
para o sexto ano. Não adianta nada você dar um alto índice de aprovação, mas sem 
qualidade, do sexto ao nono ano o professor não para para alfabetizar alunos, não 
para! A escola vai achar ruim, mas eu não gosto de passar aluno que não sabe por que 
leva o meu nome e o nome da escola. O professor do 6º ano vai perguntar: _ Você 
estudou com quem no ano passado? Eles não pensam nos anos anteriores ao 5º ano 
não! (professora do 5º ano do ensino fundamental) 
 
 

            Percebe-se na fala da professora, o dilema no qual é colocado o trabalho docente no sistema 

educacional vigente em nosso país, demonstrando que a questão da reprovação do aluno é uma questão 

em aberto.  

          Sobre essas questões educacionais, Saviani (2008) entende que o país padece pela ausência de 

políticas que priorizem a educação, essa carência educacional pode ser resumida em uma frase, 

Saviani, (2008, p. 267): “O primeiro desafio pode ser denominado globalmente de ausência de um 

sistema de educação”.  

          O mesmo defende um sistema educacional que se organize nacionalmente, garantindo o acesso, 

a permanência e a conclusão do ensino fundamental, no entanto, percebe-se que esta é uma realidade 

que tem grandes desafios a ser enfrentada, essa afirmativa se justifica em virtude das condições 

socioculturais na qual vive grande parte da população decorrente da má distribuição de renda, 

especialmente a população rural, conforme seguem as falas da professora: 

 

Um dia chegou uma mãe brava: “_ Eu vou muito deixar de colocar o meu filho para 
limpar as bananas de “fulano”, para poder estudar! para vocês é bom! Vocês têm o de 
vocês todo mês, eu não tenho não. (professora do 5º ano do ensino fundamental) 
 
 
 Você não pode bater contra a realidade dos outros, e isso influi na cabeça da criança, 
ela coloca na cabeça que o pai não precisou estudar e não morreu de fome. (professora 
do 5º ano do ensino fundamental) 

 
 

Tenho um aluno que diz que não vê a hora de completar dezoito anos para ir embora 
cortar cana. A família colocou na cabeça dele que não precisa estudar. (professora do 
5º ano do ensino fundamental) 
 
 



         Esses relatos revelam um quadro que precisa ser considerado na elaboração de políticas públicas 

que venha a favorecer a educação no país, visto que normalmente essas políticas são aplicadas a nível 

nacional tratando os educandos de forma homogênea, nesse sentido Libâneo (2002, p. 06) pontua: “... 

não existe o aluno em geral, mas o aluno vivendo em uma sociedade determinada, que faz parte de um 

grupo social e cultura determinado, sendo que essas circunstâncias interferem na sua capacidade de 

aprender, nos seus valores e atitudes, nas suas linguagens e nas suas motivações”. Percebe-se nas 

colocações do autor, que a questão sociocultural exerce grande influência na aprendizagem. 

         Portanto, no entendimento de Oliveira (2011) a avaliação através da Prova Brasil tem servido 

mais para a competição entre escolas e elaboração de rankings do que para melhoria da qualidade do 

ensino, essa afirmação é justificada pela autora em virtude do estabelecimento pelo governo de metas 

para as escolas e redes de ensino a serem alcançadas através de notas, portanto, o que deveria ser um 

mecanismo de melhoria com vistas ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico que pudesse superar 

desigualdades nas condições de ensino, assume uma posição de competição para o alcance de notas. A 

esse respeito, consideremos a opinião de algumas professoras sobre a Prova Brasil: 

 
É um nível só para o país inteiro, o nível que eles colocam é para um aluno que 
começou a ler no primeiro ano, mas uma turma como a minha, que tive que alfabetizar 
esse ano, você acha que tenho condições de ter um bom rendimento? (professora do 5º 
ano do ensino fundamental)  
 
 
A preparação tem que começar no 1º ano, eles devem ser alfabetizados realmente no 
1º ano para melhorar o resultado da prova Brasil e Saeb porque se isso não mudar, no 
5º ano não consegue. (professora do 5º ano do ensino fundamental) 
 
 
Eu tive com uma turma do 5º ano no ano anterior e eles não sabiam ler, não sabiam 
fazer o nome, foram 6 (seis) meses alfabetizando, preparando para a Prova Brasil e as 
vezes você se vê desmotivado pois quando chega para alguém que está no comando e 
diz: _Olha, minha turma está lendo mas eles não estão preparados para a Prova Brasil, 
a pessoa diz: _ Não quero saber, eu quero saber da Prova Brasil, se eles vão conseguir 
atingir a média ou não. (professora do 1º ano do ensino fundamental) 
 
 
Não se importam com a situação, hoje a educação trata os alunos como números. 
Animais! Entende! Que é por cabeça!  Só quer resultado. (professora do l° ano do 
ensino fundamental) 
 
 

          Esses relatos vêm evidenciar certas condições a que está submetida à educação no país, uma 

situação passível de um estudo detalhado por parte de pesquisadores, principalmente da comunidade 

educacional, visto que diante da evolução própria deste século, não se concebe uma educação voltada 

para estatísticas que não condizem com a realidade. 



          Portanto, tomando por base o discurso oficial do governo que objetiva melhoria na educação, 

percebe-se a necessidade por parte da sociedade em conjunto com os educadores de um olhar voltado 

para questões que possam auxiliar a realmente atingir esse objetivo o qual será revertido para o bem da 

humanidade e o consequente desenvolvimento do país.  

          Nesse sentido, é necessária uma organização estratégica que possa diagnosticar problemas e 

estudar possíveis soluções para agir coerentemente conforme nos ensina Morrin (2007, p. 79):  

 

A ação é estratégia. A palavra estratégia não designa um programa predeterminado 

que basta aplicar ne variatur no tempo. A estratégia permite, a partir de uma decisão 

inicial, prever certos números de cenários para a ação, cenários que poderão ser 

modificados segundo as informação que vão chegar no curso da ação e segundo os 

acasos que vão se suceder e perturbar a ação. 

 

          A partir dos ensinamentos de Morim (2007), é possível compreender que uma ação conjunta do 

governo e sociedade tem o poder de transformar a realidade vigente, para isso, é necessário sair do 

individualismo e preocupar-se um pouco mais com o outro. 

 

Conclusões 

 

          Esse estudo revelou que a avaliação em larga escala como pode ser considerada a avaliação 

através da Prova Brasil carece de ajustes para que possa realmente medir o nível de alfabetização das 

escolas. As condições socioeconômicas e culturais podem ser apontadas como principais entraves para 

que se possa efetivar um ensino e consequentemente uma avaliação de forma homogeneizada, em 

virtude das desigualdades que apresentam. 

          São questões que precisam ser estudadas, o poder central ao elaborar políticas em prol da 

educação deve levar em consideração as condições de trabalho dos docentes e a realidade vivenciada por 

ambos, ou seja, docentes e educandos.  

          Outra questão revelada que pode ser considerada relevante de estudo na elaboração de políticas de 

avaliação é o currículo escolar por ciclos. Esse modelo de currículo impede a reprovação do aluno nas 

séries iniciais do ensino fundamental fazendo-o chegar ao terceiro e quarto ano sem saber ler, é preciso 

também considerar a questão da dificuldade de aprendizagem, condições de trabalho dos docentes assim 

como o processo de formação inicial e continuada. 



          São questões passíveis de preocupação a comunidade educacional e a sociedade em geral, pois 

para se alcançar a melhoria na qualidade do ensino, é necessário se pensar uma educação de qualidade 

desde os seus primórdios, ou seja, desde os anos iniciais. 

           Nesse sentido, reforçamos a necessidade de um estudo criterioso para elaboração de avaliações 

como a Prova Brasil, esse estudo deverá ser realizado por região, considerando principalmente as 

condições socioeconômicas e culturais, assim como também a revisão do currículo por ciclos no ensino 

fundamental para aplicação de políticas públicas que venham favorecer a educação, considerando que a 

avaliação deverá ser utilizada como um instrumento na aprendizagem e não como instrumento de 

competição ou punição. 
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