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Resumo

O presente artigo teve como objetivo analisar os resultados da Prova Brasil de Matemática em duas
escolas da Rede Municipal de Educação de Aracaju segundo a escala de proficiência do SAEB. A Prova
Brasil é uma das Avaliações Oficiais do Governo Federal que pretende diagnosticar a qualidade da
Educação Básica. Utilizamos como fonte documental os decretos que rege essa avaliação, os relatórios
disponibilizados no sitio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) de todas as
escolas selecionadas e entrevistas com os seus respectivos coordenadores. Nesta perspectiva, a análise
documental foi realizada com base na fundamentação teórica da avaliação da aprendizagem e a dos
resultados segundo os instrumentos produzidos pelo INEP. Deste modo, concluímos que seus resultados
em Matemática revelam que os alunos chegam ao fim do ano letivo sem dominar os conhecimentos
básicos.
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Abstract:

This article aims to analyze the results of the Test of Mathematics Brazil in two schools of the Municipal
Education Aracaju according to proficiency scale SAEB. Proof Brazil is one of Reviews Official Federal
Government intends to diagnose the quality of basic education. Used as a source document decrees
governing this assessment, the reports available on the site of the National Institute of Studies and
Research (NISR) of all schools selected and interviews with their respective coordinators. n this
perspective, the documentary analysis was performed based on the theoretical foundation learning
evaluation and by the means of the results produced by NISR. Thus, we conclude that their results in
mathematics show that students reach the end of the school year without mastering basic skills.
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de avaliações foram implantados no Brasil na década de 1990, evidenciando em seus
diagnósticos uma educação básica deficitária na qual os alunos não conseguem transpor para o dia a dia o
que aprendem e o que é ensinado na escola. São alunos com baixo rendimento no que se refere a
“formação de leitores competentes e para utilização do instrumental matemático na resolução de
problemas” (CHIAPPA, 2010, p. 25), seja ele da capital ou do interior. Conforme os resultados são
apresentados no decorrer deste artigo, os alunos apresentaram certas competências e habilidades, mas
também mostram as inconstâncias do sistema educacional.

O resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) “confirmou as diferenças e desigualdades
regionais” (CHIAPPA, 2010, p. 26) e trouxe consigo vários debates e muitas reflexões a serem realizadas.
E por ser amostral não apresentava o real resultado dos municípios e das escolas individualmente. Mesmo
gerando certo desconforto nos profissionais da educação, que o via como meio de vigilância por parte do
governo, possibilitava um diagnóstico e monitoramento do sistema educacional além de servirem para a
criação de políticas e programas a partir dos resultados.

Devido ao SAEB ser uma avaliação amostral e não apresentar diagnóstico para municípios e escolas,
fez-se necessário a criação de uma expansão desse sistema. Assim, através da Portaria nº 931, de março
de 2005, institui-se o Sistema Nacional de Educação, apresentando-se sob a forma de dois outros
processos com fins específicos: ANEB[iii] (ou SAEB) e a ANRESC[iv] (Prova Brasil).

O SAEB continuou em operação e manteve seus objetivos, suas características e sendo amostral. Contudo,
a Prova Brasil de caráter universal metodologicamente ofereceria ao poder público federal, estadual e
municipal informações por meio da prova e questionários o desempenho de rendimento em cada unidade
escolar. Focalizando a atenção nos alunos concluintes de cada ciclo do ensino fundamental, 5º e 9º anos.
Essa avaliação foi instituída pela necessidade de ampliar as informações, incluindo os municípios e as
escolas, gerando relatórios sobre os resultados diretamente das unidades escolares.

A Prova Brasil mantém a mesma metodologia do SAEB, aplicação de provas e questionários. As provas são
de Português, priorizando a capacidade leitora, e Matemática, com foco na articulação lógica dos alunos a
partir da resolução de problemas. Sendo aplicada a cada dois anos e seus resultados são divulgados no
ano posterior à aplicação, o que acreditamos que dificulte os trabalhos de divulgação, o tratamento desses
resultados e o planejamento das equipes das secretarias e gestores das unidades escolares. O INEP é
responsável pela coordenação e aplicação das provas.

Assim sendo, baseando-se em avaliar a qualidade do Ensino Fundamental, contribuir para o
desenvolvimento em todos os níveis educacionais e para uma cultura avaliativa, e oportunizar informações
sistêmicas sobre as unidades escolares, a Prova Brasil se apresenta com uma preocupação em monitorar e
diagnosticar a qualidade da educação escolar. Tais sistemas refletem a preocupação de mapear as redes
de ensino e reforçar os objetivos de controle do poder público, em especial o federal, instaurando a
regulação do sistema educacional e incutindo responsabilidade a essas redes pelo ensino proposto.

Deste modo, este artigo se propõe a analisar os resultados da Prova Brasil de Matemática em duas escolas
da Rede Municipal de Educação de Aracaju segundo a escala de proficiência do Sistema Nacional da
Avaliação da Educação Básica (SAEB). As escolas foram selecionas seguindo os seguintes critérios: possuir
as duas modalidades de Ensino Fundamental Maior e Menor, os 5º anos e 9º anos; ter as três notas do
IDEB em relação a Prova Brasil (2005, 2007 e 2009), alem de possuírem a menor e a maior nota do IDEB
para o 5º ano nas edições anteriores.
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A LOGÍSTICA E APLICAÇÃO DA
PROVA BRASIL NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ARACAJU

No decorrer desta sessão algumas questões foram importantes para apresentar os caminhos da Prova
Brasil: Como essa prova chegava às escolas Quem organizava o processo de aplicação Dúvidas estas que
seguiram caminhos apontados pelos C1 e C2[v] para solucionar os questionamentos levantados durante as
entrevistas realizadas com os coordenadores.

O processo é organizado nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Núcleo de Estudos e
Pesquisas de Avaliação (NEPA) é o responsável pela divulgação da metodologia e logística de aplicação.
Entretanto, a empresa contratada por meio de licitação realiza todo o processo de organização e
treinamento sob a supervisão desse núcleo.

A Prova Brasil foi criada em 2005, para a qual realiza o diagnóstico do desempenho dos alunos, os seus
resultados estão associados ao censo escolar que produz a nota do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) para as unidades escolares. Sua aplicação acontece juntamente com o SAEB,
sendo que os resultados são diferenciados. A prova é a mesma para as duas avaliações, sendo que em
algumas escolas é aplicada a Prova Brasil e em outras o SAEB. A diferença entre os dois sistemas de
avaliação reside no caráter amostral do SAEB, além de destinar-se ao 3º ano do ensino médio. No
entanto, o resultado desta aferição é amostral; já a Prova Brasil por ter caráter censitário inclui em seu
universo as escolas rurais.

Aos municípios que não conseguiram contabilizar 20 alunos matriculados em cada turma dos anos
avaliados, foi concedido o direito de reunir em um único lugar todas as turmas dos 5º e 9º anos para a
sua realização, possibilitando a estes receberem a nota do IDEB, pois o resultado desse índice determina
os recursos financeiros, pedagógicos e assistência técnica do MEC e Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). Nesse caso, o índice é associado ao município e não às unidades escolares, já que as
turmas desta não atingiram o mínimo exigido.

As provas de Língua Portuguesa e Matemática são elaboradas segundo um banco de questões pela equipe
de especialistas do próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
com base na Matriz de Referência de Avaliação (MRA). E esta foi baseada em currículos vigentes do país,
nos livros didáticos, em consultas realizadas a professores das áreas avaliadas e especialistas em
educação e psicologia da aprendizagem. Os itens dessas provas têm como base a Teoria de Resposta ao
Item (TRI) e cada um contempla uma habilidade descrita na MRA.

A cada edição do SAEB e Prova Brasil é realizada uma licitação para a escolha da empresa responsável
pela logística de aplicação das provas e processamento dos dados coletados a partir das provas e
questionários. Na primeira edição participaram cerca de 3.304.350[vi] alunos distribuídos entre mais ou
menos 160 mil turmas de 5º e 9º anos do ensino fundamental, sendo 40.920 escolas públicas.

De acordo com Oliveira (2011), o edital de concorrência Nº 03/2005 referia-se à parte técnica e ao custo a
ser pago por cada aluno participante do processo em todo Brasil. A empresa que apresentou o menor
custo por aluno foi a Fundação CESGRANRIO, sendo este no valor de R$ 10,60. A ela coube a impressão
de todo material utilizado em treinamento (manuais de treinamento) e pela equipe de aplicadores, as
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provas e questionários; o processamento e organização das bases de dados, bem como analisar os
resultados obtidos. Contudo, cada estado tem seu interlocutor que são as Secretarias Estaduais de
Educação. Em Sergipe não é diferente, a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe (SEED-SE) é a
responsável pela orientação e coordenação de todo o processo logístico, pedagógico e treinamento.
Exercendo sua autonomia por meio do NEPA.

Nessa edição, conforme relatório da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, do INEP, disponibilizado às
SEEDs, os processos de logística, aplicação e análise dos resultados foram desgastantes, pois, assoberbou
a equipe da SEED e das escolas, haja vista que as prova do SAEB e Prova Brasil foram aplicadas em
épocas distintas e coincidindo com a conclusão do ano letivo.

Em decorrência de alguns contrapontos na formação dos dados coletados, o INEP teve que reconfigurar os
resultados analisados e postá-los em sua página no ano posterior. Nos relatórios distribuídos às escolas
continham os dados fornecidos pelo Censo Escolar, os resultados das unidades escolares distribuídos em
uma escala de proficiência ou desempenho em Matemática e Português e os resultados gerais em nível
nacional, estadual, municipal e da escola.

Vale ressaltar que a Prova Brasil não avalia os alunos particularmente, mas produz em uma escala de
proficiência em nível de aprendizagem de um determinado grupo de alunos participantes dos exames
referente a cada uma das séries avaliadas das unidades de ensino.

A segunda edição será estabelecida pela portaria Nº 47 (de 3 de maio de 2007). Conforme podemos
observar, a diferença entre esta e a portaria Nº 69 (de 5 de maio de 2005) é a redução de alunos
estipulados por série/ano, de 30 passou para no mínimo 20 alunos. De acordo com o relatório enviado às
escolas sobre a Prova Brasil de 2007, após essa medida, aproximadamente 400 municípios foram
abrangidos por essa avaliação. Conforme esse relatório, cerca de 4.103.126 de alunos, entre escolas
estaduais e municipais, participaram dessa aferição.

Segundo Oliveira (2011), foram aproximadamente 164.604 turmas de 48.730 escolas. Também foi
lançado edital de concorrência para selecionar a empresa que prestaria os serviços na realização da Prova
Brasil (Edital Nº 03/2007) tendo como escolhida um consórcio entre a Fundação CESGRARIO e o Centro de
Seleção e Promoção de Eventos (CESPE). O custo por aluno foi de R$ 13,14 e permaneceram as
metodologias utilizadas na edição de 2005, exceto por uma diferença: as provas do SAEB e da Prova Brasil
seriam aplicadas em conjunto para o 5º e 9º ano do ensino fundamental, até porque ambas fazem uso da
mesma metodologia: utilizam a TRI e a mesma MRA.

Compreendemos o interesse do poder público em produzir resultados sobre as escolas a partir dos exames
dessa aferição, de modo a proporcionar um diagnóstico aos gestores, professores e pesquisadores para
conjuntamente realizarem debates sobre ações destinadas ao trabalho pedagógico. Contudo, não
verificamos a realização de nenhum debate, nem entre as equipes das unidades escolares, nem no âmbito
da Secretaria de Educação do município e muito menos por parte dos professores. Dentre a bibliografia
pesquisada sobre o tema, localizamos um trabalho sobre a Prova Brasil em Aracaju, de Graça (2010), que
faz uma análise comparativa dos resultados da rede municipal na Prova Brasil e do IDEB referentes aos
anos de 2005 e 2007. Além desse, só as notas da mídia, tanto nas televisivas quanto na internet
apresentando as escolas destaques no estado e no município, fazendo uma corrida de rankings entre as
escolas.

Outro ponto a ser destacado é relacionado ao uso dos resultados. Estes não informam as fragilidades a
serem corrigidas e nem os pontos fortes a serem evidenciados. Assim, concordo com Luckesi (2010)
quando aponta a avaliação do rendimento escolar como termômetro de qualidade devendo tomar como
“base seus aspectos essências e, como objetivo final, uma tomada de decisão que direcione o
aprendizado, e consequentemente, o desenvolvimento do educando” (LUCKESI, 2010, p. 95). Mas, ainda
não foram tomadas decisões nesses direcionamentos.
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Observamos, também, uma preocupação do INEP relacionada com a logística do processo de aplicação e
diagnóstico dos resultados. Como é um órgão ligado ao MEC e atua na pesquisa sobre educação, poderia
realizar um estudo referente à análise dos resultados segundo uma visão pedagógica e montar ações que
busquem encaminhamentos pedagógicos. Sei que há diversas ações sendo desenvolvidas pelo PAR na
perspectiva de melhorar a qualidade da educação, mas há também um “passar de bola” em que não se
assumem responsabilidades por essa prática de proporcionar um debate sobre ações ligadas diretamente
às análises pedagógicas. Essa responsabilidade não diz respeito só aos órgãos federais, mas também ao
estadual, ao municipal e às escolas.

A terceira aferição aconteceu em 2009 sob os cuidados do consórcio CONSULPLAN e AVALIA. O custo por
aluno apresentado na concorrência de licitação foi de R$ 8,00, menor que dos anos anteriores. No entanto,
o número de alunos aumentou para 4.134.610 participantes devido a inserção das escolas das zonas
rurais segundo a Portaria Nº 87, de 7 de maio, desse mesmo ano. Esse acréscimo pode ser atribuído ao
fato de que os municípios que não participaram das edições anteriores, portanto não foram beneficiados,
fossem incluídos na lista dos beneficiados com os recursos financeiros, técnicos e pedagógicos do MEC e
FNDE por meio da nota do IDEB.

Conforme os anos anteriores, as escolas receberam seus relatórios sobre o desempenho dos alunos, no
entanto, somente em agosto de 2011. Acreditamos que esse atraso tenha sido motivado pela
reformulação da apresentação dos relatórios. Estes vieram com uma roupagem mais didática,
apresentando gráfico das notas anteriores do IDEB e a projeção para 2011, além de expor a distribuição
de proficiência em tabelas e não em gráficos como os antecedentes. Mas, ainda, não foi dessa vez que
apresentaram sugestões de encaminhamentos sobre o diagnóstico pedagógico.

A última avaliação ocorreu de 7 a 18 de novembro de 2011e foi instituída pela Portaria Nº 149, de 16 de
junho, daquele ano, e apresentou os seguintes objetivos específicos, constante da Seção II, artigo 2 e
§1º:

I. Aplicar instrumentos (provas e questionários) nas escolas da rede pública de
ensino das zonas urbana e rural, que possuam pelo menos 20 estudantes
matriculados nos 5º e 9º anos do ensino fundamental regular que estejam
organizadas no regime de 09 anos, e nas 4ª e 8ª séries do ensino fundamental
regular de 08 anos;

II. Fornecer informações sobre as unidades escolares, que sejam úteis aos
gestores da rede a qual pertençam às escolas avaliadas (D.O.U., 2011, p. 24-25).

Não houve alteração nos objetivos e metodologias. A edição de 2011 teve a novidade de incluir em sua
aplicação cerca de 328 municípios que não participaram das edições anteriores, por isso não tinha nota do
IDEB e não recebiam o apoio financeiro, técnico e pedagógico do MEC e FNDE. Tais municípios não
possuíam turmas com mínimo de 20 alunos, conforme consta nos objetivos específicos das portarias que
regulamentaram essa avaliação. Assim, foi-lhes concedido o direito de reunir todas as turmas do 5º ano
das escolas, destes municípios, para a aplicação da Prova Brasil, de modo que possibilitou as escolas da
zona urbana e rural a participar desse processo.

Deste modo, os 328 municípios tiveram a nota da Prova Brasil para calcular o IDEB, mediante a adesão
após assinatura de termo de compromisso entre INEP, UNDIME e o município participante.

A empresa que ganhou a concorrência de licitação foi o CESPE, da Universidade de Brasília. Após o contato
da empresa com a SEED-SE, foram contatados os gestores municipais de educação para solicitá-los como
parceiros do processo de aplicação de modo a informar os gestores das unidades escolares e sua equipe
administrativa por meio de sensibilização sobre os objetivos dessa avaliação. Também foi realizada a
seleção dos aplicadores, dando preferência àqueles que já participaram de outras edições e de preferência
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que fossem professores, pois estes conhecem o público alvo da aferição, já que não é um concurso e os
alunos sejam tratados como tais, no entanto, lembramos que os alunos não são obrigados a participar dos
exames. Mas, mesmo assim, os organizadores solicitam aos coordenadores e professores orientem seus
alunos participem da prova, respondam os questionários e sigam as instruções conforme a orientação do
aplicador.

Nessa última edição, Sergipe foi dividido em 25 polos, sendo 4 alocados em Aracaju e outros distribuídos
entre os municípios de modo a manter uma logística eficiente de atendimento e manutenção. À frente de
cada polo, havia um multiplicador responsável por coordenar o processo de aplicação e dar suporte aos
aplicadores. Houve treinamento para os multiplicadores e aplicadores, estes últimos eram os responsáveis
por contatar as escolas e agendar os dias e horários de aplicação. É assinado um termo de sigilo sobre as
informações coletadas durante o processo pelos aplicadores.

As instruções para a realização das provas pelos alunos são as seguintes: 25 minutos para cada bloco
(cada disciplina tem dois blocos), com intervalo de 10 minutos após cada bloco para preencher o gabarito
e 20 minutos para preencher o questionário do aluno, perfazendo um total de 2 horas e 40 minutos
aproximadamente.

Em 2011 participaram da prova 59.149 alunos em todo estado, divididos em 1.936 turmas, sendo 800
turmas da rede estadual, 1.019 nas redes municipais e 117 da rede privada. Só em Aracaju foram 13.435
alunos incluindo as três redes de ensino.

OS RESULTADOS DA PROVA BRASIL
DE MATEMÁTICA

O IDEB é um índice de qualidade da educação que combina informações sobre o desempenho escolar nas
avaliações externas (Prova Brasil e SAEB) com os dados fornecidos sobre o fluxo escolar (aprovação,
reprovação e evasão). Este indicador foi desenvolvido para analisar o produto entre o rendimento e o
desempenho escolar. Rendimento entendido como o tempo de permanência na escola para concluir uma
série/ano.

Além dessa análise, o indicador serve de base para verificar o cumprimento das metas estipuladas no
Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, relacionado à melhoria da qualidade da Educação
Básica. A proposta é alcançar, em termos de Brasil, a média 6,0 até 2022. Essa meta foi proposta para
que o Brasil atinja a nível internacional a media dos países desenvolvidos em relação ao desempenho e
rendimento escolar. A data foi proposta para a comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil.
Assim, cada estado, município e escola terão sua nota desde que tenha participado da Prova Brasil. Os
resultados do IDEB podem ser verificados no quadro a seguir:

QUADRO 1: IDEB NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E DAS ESCOLAS E1 E E2

5º ANO 9º ANO

BRASIL
2005 3,8 3,5
2007 4,2 3,8
2009 4,6 4,0

SERGIPE
2005 3,0 3,0
2007 3,4 3,4
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2009 3,8 3,8

ARACAJU
2005 2,9 2,5
2007 3,3 3,1
2009 3,5 3,1

E1
2005 4,5 3,4
2007 - 3,1
2009 4,2 2,3

E2
2005 2,8 2,2
2007 2,6 2,7
2009 2,9 3,2

Fonte: Construído a partir dos dados contidos nos relatórios fornecidos às escolas pelo INEP[vii] entre os
anos de 2005 e 2009.

Verificamos na primeira seleção das escolas a diferença entre as notas do 5º e do 9º anos: as notas do 5º
ano são maiores que as do 9º ano. Ao questionar os coordenadores C1 e C2, eles disseram que tais
resultados são provavelmente devidos à aproximação que o professor do 5º ano tem com os alunos,
estando presente todos os dias e isso transmite certo aconchego. O coordenador C1 completou sua fala
com a ressalva que os alunos das séries iniciais estavam na escola desde o 1º ano, portanto, sendo
acompanhado pelos professores da casa, e os alunos das séries finais também viriam de outras unidades
escolares, e isso poderia contribuir com o decréscimo da nota. Já o coordenador C2 apresenta a
dependência como grande vilão desse resultado. Os estudantes acreditam que por haver esta
oportunidade eles serão aprovados no ano seguinte e em vista disso não se comprometem com sua
aprendizagem.

Consideramos que o fluxo de repetência, evasão e distorção idade-série contribui para essa diferença, já
que estes indicadores fazem parte do cálculo do IDE. Com relação às escolas, podemos observar que as
notas do IDEB de E1 são maiores que as de E2, mas isso não revela os resultados de desempenho dos
alunos porque ambas encontram-se em níveis de proficiência bem próximos na prova de Matemática,
como será apresentado adiante.

Deste modo, os resultados da Prova Brasil necessitam serem compreendidos, analisados e apropriados
pelos gestores, professores e todos aqueles que compõem a equipe técnica da Secretaria, das escolas e
pelas famílias. Oliveira (2011) apresenta um debate sobre a falta de análise pedagógica dos resultados da
Prova Brasil.

Contudo os resultados são apresentados em uma escala de proficiência de 0 a 500 e divido em 12 níveis
(em Matemática) onde os grupos de alunos são alocados em cada nível conforme grau de capacidade e
habilidade que demonstrou ter desenvolvido ao resolver problemas descritos nos itens da prova. Nos
relatórios enviados as unidades seguem duas escalas de proficiência uma para Matemática e outra de
Português para ambas as séries avaliadas.

Mesmo com uma apresentação mais didática, o relatório de 2011 não foi suficiente para motivar os
gestores, professores e Secretaria a trabalharem sobre essas escalas e verificar as deficiências que os
alunos apresentavam, pois cada nível representa determinadas habilidades de aprendizagem que foram
atingidas ou não. Assim, pudemos perceber que os alunos da escola E1, no 5º ano[viii], estavam entre os
níveis 0 e 6 para os anos de 2005 e 2009. Já a escola E2, na mesma série, não possuía a linearidade da
edição anterior, seu nível de proficiência varia entre 0 e 5 em 2005, 0 e 7 em 2007, e 2 a 6 em 2009, e
seu IDEB é menor que da escola E1.

Assim, a nota do IDEB não é fator decisivo para analisar o desempenho dos alunos em Matemática ou
mesmo em Português, pois esse instrumento depende de duas variáveis do desempenho escolar nas
avaliações oficiais (Prova Brasil e SAEB) e o fluxo escolar (aprovação, reprovação e evasão).
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A maior concentração (40%) de alunos da escola E2 está no nível 5 (5º ano) de 2009. Esses alunos
“interpretam e sabem resolver problemas de forma competente”. Conforme esse instrumento, o melhor
nível alcançado foi o 7 em 2007, mas com pequeno percentual de alunos (1,40%) que apresentaram
amadurecimento com os conteúdos trabalhados para o referido ano e alto nível de interpretação de
problemas.

Para os alunos da escola E1, os maiores (46,15%) grupos de alunos encontram-se no nível 3 em 2005, e
desenvolveram habilidades insuficientes de interpretação e resolução de problemas; o outro grupo está
concentrado no nível 2 e apresentam habilidades elementares de interpretação e está abaixo do exigido
para esta série. As notas de desempenho e proficiência do Brasil, Sergipe, Aracaju e das escolas E1 e E2
encontram-se no quadro seguinte.

QUADRO 2: PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS

5 ANO 9 ANO

BRASIL
2005 179,98 237,46
2007 189,14 240,52
2009 199,52 240,29

SERGIPE
2005 172,04 231,33
2007 177,78 230,3
2009 184,31 232,68

ARACAJU
2005 175,21 237,84
2007 181,67 233,49
2009 187,4 233,49

E1
2005 185,92 248,16
2007 - 235,00
2009 194,82 236,54

E2
2005 165,26 217,05
2007 185,95 232,00
2009 173,97 232,00

Fonte: Construído a partir dos dados contidos nos relatórios fornecidos as escolas pelo INEP[ix] entre os
anos de 2005 e 2009.

De acordo com essas notas de proficiência, a escola E1 supera a nota de Sergipe e Aracaju nos dois anos.
Já a escola E2 se aproxima das notas do estado e do município para o 5º ano e superam estes em relação
ao 9º ano. Analisando por outro ângulo as notas do 5º ano, as duas escolas mantêm certa linearidade no
nível 3 (para 2005, 2007, 2009), pois possuem alunos com habilidades insuficientes de interpretação e
compreensão de problemas. No entanto, as mesmas escolas estão no nível 5 (para as mesmas edições)
para o 9º ano e seus alunos possuem habilidades de resolver problemas compatíveis a esta série.

Conforme os instrumentos do INEP (2003a e 2003b) [x] que analisam a qualidade da educação para as
duas séries aferidas entre os níveis 0 a 12 são alocados em cinco estágios de competências e
desenvolvimento de habilidades na resolução de problemas, quais sejam:
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Muito Crítico: Não conseguem transpor para uma linguagem matemática
específica comandos operacionais elementares compatíveis com a 4ª série (Não
identificam uma operação de soma ou subtração envolvida no problema ou não
sabem o significado geométrico de figuras simples). Os alunos neste estágio não
alcançaram o nível 1 da escala do SAEB. Menos de 125 pontos.

Crítico: Desenvolvem algumas habilidades elementares de interpretação de
problemas aquém das exigidas para a 4ª série (Identificam uma operação
envolvida no problema e nomeiam figuras geométricas planas mais conhecidas).
Os alunos neste estágio alcançaram os níveis 1 e 2 da escala do SAEB. Entre 125
e 175 pontos.

Intermediário: Desenvolvem algumas habilidades de interpretação de
problemas, porém insuficientes ao esperado para os alunos da 4ª série
(Identificam, sem grande precisão, até duas operações e alguns elementos
geométricos envolvidos no problema). Os alunos neste estágio alcançaram os
níveis 3 e 4 da escala do SAEB. Entre 175 e 225 pontos.

Adequado: Interpretam e sabem resolver problemas de forma competente.
Apresentam as habilidades compatíveis com a4ª série (Reconhecem e resolvem
operações com números racionais, de soma, subtração, multiplicação e divisão,
bem como elementos e características próprias das figuras geométricas planas).
Os alunos neste estágio alcançaram os níveis 5 ou 6 da escala do SAEB. Entre
225 e 275 pontos.

Avançado: São alunos maduros. Apresentam habilidades de interpretação de
problemas num nível superior ao exigido para a 4ª série (Reconhecem, resolvem
e sabem transpor para situações novas todas as operações com números
racionais envolvidas num problema, bem como elementos e características das
figuras geométricas planas). Os alunos neste estágio alcançaram o nível 7 da
escala do SAEB. Entre 275 e 400 pontos[xi] (INEP, 2003b, p.10).

Segundo essa análise, observamos que Sergipe, Aracaju e as escolas E1 e E2 estão com o
desenvolvimento das competências e habilidades na resolução de problemas em nível “Intermediário” para
o 5º ano, e “Adequado” para o 9º ano. Assim, para resolver as questões de Matemática propostas nestas
aferições para as duas séries, os alunos precisam estar familiarizados “com a prática de formulação,
resolução e análise de soluções para problemas” (MENDES, 2009, p. 74) além da “representação simbólica
que é essencial para a organização do conhecimento matemático escolar e científico gerado na resolução
de problemas” (MENDES, 2009, p. 74).

Assim, não é tão difícil de analisar as deficiências em cada escola. O que necessita é de planejamento e
articulação entre gestores, professores e equipe técnica das unidades para traçar ações que possibilitem
modificar esse panorama. Em cada escola há uma realidade socioeconômica que deve ser levada em
consideração neste momento.

Segundo Oliveira (2011), foi instaurada uma política de responsabilidade com relação à escola e seus
atores. A autora acredita que as avaliações externas em conjunto com as avaliações institucionais abriram
um debate entre as escolas e os órgãos avaliadores, possibilitando um encaminhamento de ações com
relação ao Projeto Político Pedagógico e à inclusão de metas a serem alcançadas para a qualidade
desejada na educação. Não acreditamos que a criação de mais uma avaliação possa fazer o avaliador
externo (Governo Federal) caminhar com as unidades escolares.

Para os professores essa avaliação se apresenta impositiva, o que não deixa de ser verdade, por parte do
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poder público e os organizadores se preocuparam mais com a criação de instrumentos, aplicação e coleta
de dados, mas se isentaram de trabalhar os resultados, de reduzir o espaço de divulgação. Os docentes
precisam ser envolvidos no processo, não como meros espectadores, mas como atores principais. Pois,
eles encontram-se em sala de aula e conhecem as dificuldades dos alunos.

Os resultados da Prova Brasil são de responsabilidade de todos: gestores, professores, equipes
administrativas, pais e alunos. Todos têm que assumir a parte que lhes cabe desse problema,
principalmente no que diz respeito à formação da aprendizagem em Matemática.

Ortigão (2010) apresenta vários passos para trazer a Prova Brasil para a sala de aula. A primeira é
descobrir se todos participaram da avaliação e o porquê da não participação. Essa atitude influenciaria os
resultados e mostraria o “clima disciplinador da escola” (ORTIGÃO, 2010, p. 638). Em segundo lugar,
deixaria claro quais os objetivos e função do IDEB, permitindo a equipe escolar trabalhar para melhorar
essa nota em todos os seus aspectos (fluxo escolar e o desempenho de proficiência). O professor de
Matemática precisa conhecer a escala de proficiência em Matemática, a distribuição dos alunos em seus
níveis e seus significados.

Concordamos com Ortigão (2010) ao dizer que a Prova Brasil não informa de modo claro em seus
instrumentos como podem ser interpretados os resultados. Aqueles que desejam decifrar suas
significações têm que procurar em outros relatórios do INEP sobre o que representa sua organização. Os
quadros aqui apresentados revelaram que os alunos chegam ao final do ano letivo sem dominar os
conhecimentos, habilidades e capacidades básicas em Matemática para os anos avaliados.

As avaliações externas deveriam subsidiar a implementação de políticas educacionais. Sendo assim,
devem-se realizar debates entre as entidades públicas, as secretarias e toda comunidade escolar para
definir a qualidade da educação brasileira. Tanto a Constituição nacional quanto a LDB falam em padrões
mínimos, mas não temos a definição desses padrões, e esses estão relacionados à interpretação de
índices. A busca da qualidade encontra-se a serviço do desenvolvimento econômico do país e sua inserção
no grupo de países desenvolvidos, por isso a corrida para atingir a média 6,0 até 2022.

Compreendemos que só alcançaremos essa qualidade quando os poderes públicos trabalharem mais em
favor da educação. Investir na educação efetiva através dos salários dos professores, na sua formação
continuada, na infraestrutura das escolas, em seus equipamentos, realizar concurso de modo a suprir
todos os campos da educação e das escolas, trabalhar na construção dessa educação, sem fazer dessas
ações uma utopia e sim uma realidade. As ações políticas para a educação são sempre vistas a longo
prazo, e isso quando não se perde em meio aos interesses políticos do favorecimento.

Essa qualidade não é uma realidade inalcançável. Há escolas que desenvolvem trabalhos pedagógicos que
resultam em aprendizagens significativas. Tem escolas que os gestores são sinônimos de boa
administração, gerindo a escola de modo a apresentar resultados positivos não só nas avaliações externas
como nos resultados internos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A busca pela qualidade da educação brasileira perpassa por longos caminhos. Um desses caminhos são as
Avaliações Oficiais utilizados pelo Governo Federal como diagnostico do sistema educacional de modo a ser
igualado ao dos países desenvolvidos.

A logística de aplicação e coleta dos dados é realizada segundo os moldes do ENEM. Verificamos como a
Prova Brasil e SAEB chega a escola e sua organização. Alem de constatar que o número de abrangência de
escolas e alunos vem aumentando de modo a apresentar a consolidação desse sistema de avaliação.

No decorrer da analise e interpretação dos resultados nos foi possível verificar que os objetivos dessas
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avaliações podem ser contrários aos traçados pela Prova Brasil: produzir exclusão e distanciamento entre
escolas através dos rankings e seleção das melhores unidades segundo o IDEB. A nota deste indicador não
revela o real grau de desempenho dos alunos nas escolas públicas. Segundo o quadro 2, as escolas
pesquisadas estão no mesmo nível ou próximos dos alcançados a nível de Brasil, Sergipe e Aracaju. Há
outro agravante: conhecendo o aluno, os resultados podem ser falsos e não apontam a realidade das
escolas posto que alguns assinalassem as respostas dos gabaritos sem ler as questões.

O professor necessita tomar parte da organização de uma educação de qualidade. Assim, se o professor
não expor, discutir e refletir sobre o que pensa, o que faz e o que precisa fazer acerca de três conceitos
básicos como ensinar, aprender e avaliar. Sabendo que tais conceitos devem estar ligados a sua formação
e ação docente, deste modo não poderá estar capacitado para interferir no processo de mudanças do
cenário da Educação Básica Nacional.

[i] Mestra em Educação/UFS, membro do Grupo de Pesquisa História das Disciplinas Escolares: história,
ensino e aprendizagem (GPDEHEA) e Licenciada em Matemática/UFS. amatosao@yahoo.com.br
[ii] Doutoranda em Educação/UFS, membro do Grupo de Pesquisa História das Disciplinas Escolares:
história, ensino e aprendizagem (GPDEHEA) e Licenciada em Matemática/UNIT.
suelycristinas@yahoo.com.br
[iii] Avaliação Nacional da Educação Básica.
[iv] ANRESC: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar.
[v] Usaremos por convenção as denominações de E1 e E2 para as Escolas Municipais selecionadas, C1 e
C2 os coordenadores de modo a preservar suas identidades.
[vi] Dado contido nos Relatórios de Desempenho das Escolas disponibilizados no sítio do INEP.
[vii] O INEP não apresenta o IDEB com esse formato, foi opção minha para analisar as notas de maneira
ampla. N, o entanto, essa instituição apresenta um ranking nacional entre as escolas que alcançaram as
melhores notas no IDEB, esses resultados são apresentados sempre no ano posterior a aplicação da Prova
Brasil e do SAEB.
[viii] De agora em diante ao realizar as análises sobre os resultados, estarei apresentando-os referente à
matemática, que é o foco desta pesquisa.
[ix] O quadro 6 foi elaborado segundo os dados coletados nos relatórios das escolas, e as notas de
proficiências foram configuradas de 0 a 500 para não confundir com a norma utilizada pela escola (0 a
10).
[x] Estes instrumentos foram criados para analisar os resultados do SAEB, mas ainda continuam em vigor
para os resultados da Prova Brasil.
[xi] Para análise dos resultados do 9º ano.
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