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Resumo 

Este artigo trata de resultados parciais de pesquisa que teve como problema saber qual o impacto 
das políticas de avaliação educacional para a melhoria da qualidade da educação, segundo as 
concepções dos sujeitos envolvidos no processo educacional, no contexto da Rede Estadual de 
Pernambuco. Neste artigo, buscamos analisar os objetivos e características do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE) e suas implicações para a melhoria da qualidade da 
educação no ensino médio. Como procedimentos metodológicos, utilizamos a análise documental e 
a análise de entrevistas semiestruturadas com gestores, docentes e técnicos educacionais e escolares 
relacionados com o objeto de estudo. Ao todo foram 15 (quinze) entrevistados. Concluímos que 
existem outras mediações além de fluxo e desempenho que devem ser consideradas no processo de 
avaliação da qualidade da educação no ensino médio, como a profunda diminuição do número de 
matrículas na rede estadual e a possível exclusão que esta questão revela, bem como as alterações 
da prática pedagógica e do currículo que são feitas para que sejam alcançados índices, em função de 
um sistema de responsabilização que inclui sanções e recompensas.  

Palavras-chave: Ensino Médio. Avaliação em larga escala. Fluxo escolar. Qualidade da educação 

 

Abstract 
This article deals with partial research results that had as problem to know the impact of educational 
evaluation policies for the improvement of the quality of education, according to the conceptions of 
the subjects involved in the educational process, in the context of the State Network of Pernambuco. 
In this article, we aim to analyze the objectives and characteristics of the Basic Education 
Assessment System of Pernambuco (SAEPE) and its implications for improving the quality of 
secondary education. As methodological procedures, we used document analysis and the analysis 
of semi-structured interviews with managers, teachers and educational and educational technicians 
related to the object of study. Altogether there were 15 (fifteen) interviewees. We conclude that 
there are other mediations besides flow and performance that should be considered in the process of 
evaluating the quality of education in high school, such as the deep reduction in the number of 
enrollments in the state network and the possible exclusion that this issue reveals, as well as the 
changes Of the pedagogical practice and of the curriculum that are made so that indexes are reached, 
due to a system of accountability that includes sanctions and rewards. 
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Introdução 
 

Este artigo trata de resultados parciais de pesquisa que teve como problema saber qual o 
impacto das políticas de avaliação educacional para a melhoria da qualidade da educação, 
segundo as concepções dos sujeitos envolvidos no processo educacional, no contexto da Rede 
Estadual de Pernambuco. Neste artigo, buscamos analisar os objetivos e características do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE) e suas implicações para 
a qualidade da educação no ensino médio.  

As políticas de avaliação no Brasil e em Pernambuco se inserem em um contexto descrito 
por Cabral Neto (2007), que vem sendo construído através da Reforma do Estado 
desenvolvida desde os anos de 1980 e 1990, em torno do papel do Estado em garantir a 
igualdade de oportunidades e escolaridade obrigatória e gratuita. O conceito de qualidade, 
elemento central nesse percurso, inicialmente tinha como foco a gestão (anos 1980), agora 
assume uma posição mais voltada às aprendizagens dos alunos (anos 1990), se vinculando 
assim às avaliações de rendimento acadêmico. No entanto, a avaliação é colocada como 
ponto central na proposta de nova gestão e de novo papel do Estado, o que impulsionou a 
maioria dos países da América Latina e Caribe a criar os seus próprios sistemas nacionais de 
avaliação da qualidade da educação. Essa centralidade da avaliação está relacionada com a 
criação do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE), 
em 1995, coordenado pela UNESCO. 

A avaliação caracteriza-se ainda, nestas circunstâncias, como uma possível ferramenta 
para delimitar a racionalização orçamentária, na área da educação, diante da necessidade de 
redirecionamento dos investimentos públicos e controle da qualidade do produto gerado por 
esta instituição, fruto da política do “Estado Mínimo”. Segundo Viçoti (2010), as avaliações 
centralizadas contribuíram para o Estado manter o controle da política educacional em 
âmbito nacional, com o controle dos aspectos substantivos do currículo e do desempenho das 
escolas. 

No Brasil, o estabelecimento dos sistemas de avaliação em larga escala teve início na 
década de 1990 por iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e teve sua consolidação a 
partir da criação e implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)1 pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Mais 
tarde, como eixo articulador do Plano de Desempenho da Educação (PDE), foi criado o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)2 em 2007. Segundo o INEP, este 
índice reúne dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo 
escolar e as médias de desempenho nas avaliações nacionais. O indicador é calculado a partir 
dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e as médias de desempenho 
nas avaliações do SAEB: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), mais conhecida como Prova Brasil, e a 
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 

Além das avaliações citadas, o Brasil tem diversos programas que envolvem avaliações 
em larga escala, da educação básica ao ensino superior, como o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
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(ENCCEJA) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O Brasil também 
é integrante do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), realizado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

A crescente adoção das avaliações em larga escala no Brasil, refletiu também nos seus 
Estados, que têm criado índices e sistemas de avaliação próprios, como é o caso de 
Pernambuco, contexto da nossa pesquisa, que criou o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica de Pernambuco (SAEPE) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 
Pernambuco (IDEPE), índice que envolve a média de desempenho no SAEPE e o fluxo 
escolar. O IDEPE é calculado com metodologia análoga à do IDEB. 

A Política Estadual de Educação em Pernambuco envolve, ainda, o Programa de 
Modernização da Gestão Pública (PMGP), implantado em 2008, e desenvolvido em parceria 
com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Gerencial (INDG), com o objetivo de melhorar os indicadores educacionais no Estado, 
sobretudo, o IDEB e o SAEPE, definindo metas a serem alcançadas por cada escola através 
de acordo firmado entre escola e gerência regional de ensino por meio do Termo de 
Compromisso Metas pela Educação. As metas são definidas a partir dos resultados 
alcançados pelo IDEPE. O IDEPE é fator determinante para o recebimento do Bônus de 
Desempenho Educacional (BDE), política de incentivo instituída em 2008. O Estado ainda 
dispõe de um sistema online de monitoramento através de portal na internet – SIEPE (Sistema 
de Informações da Educação de Pernambuco) – que tem como propósito garantir o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Termo de Compromisso. Além disso, estabeleceu 
sua Política de Responsabilidade Educacional em 2007, segundo a qual o Secretário de 
Educação deverá apresentar um relatório anual dos indicadores educacionais na Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa, até 120 (cento e vinte dias) dias após o término de cada 
ano letivo. 

Em 2007, Pernambuco ocupava o 21º lugar no ranking do IDEB no ensino médio, porém, 
em 2013 alcançou o maior crescimento do País no ensino médio, subindo 12 posições em 
relação ao resultado de 2011 e ficando em 4º lugar. No IDEB 2015, o Estado chegou ao 1º 
lugar no ranking, tendo em 2017 caído para o 3º lugar, mas mantendo o alcance da sua meta. 
Essa melhoria nos resultados do Estado tem sido frequentemente relacionada à reforma 
gerencial empreendida no Governo Eduardo Campos, sobretudo no campo educacional, 
responsável por diversas políticas voltadas para a gestão, avaliação e monitoramento 
educacionais. Além da aposta do Estado no ensino de tempo integral. 

Diante de inquietações acerca do “salto” nos resultados nos índices educacionais de 
Pernambuco, especialmente em 2013, tomamos como objeto de estudo o processo de 
avaliação educacional realizado no decorrer dos dois mandatos do Governo Eduardo Campos 
(2007 – 2014) e suas implicações para a qualidade da educação.  

Realizamos a pesquisa tendo como referência metodológica o ciclo da pesquisa de 
Minayo (2002), através de três fases: Fase exploratória da pesquisa – o foco dessa fase foi a 
construção do projeto de investigação, envolvendo os mais diversos questionamentos sobre 
o objeto, analisando as teorias pertinentes ao estudo, prosseguindo à escolha da metodologia 
mais adequada e as questões operacionais para a realização da pesquisa; Trabalho de campo 
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– momento de recorte empírico da construção teórica, envolveu entrevistas, observações, 
levantamentos de material documental, bibliográfico, instrucional, etc. Se constituiu como 
um momento de confirmação ou refutação de hipóteses e construção de teorias e Tratamento 
do material – subdividiu-se em ordenação, classificação e análise propriamente dita dos 
materiais coletados no trabalho de campo. 

Como procedimentos metodológicos, utilizamos a análise documental e a análise de 
entrevistas semiestruturadas com gestores, docentes e técnicos educacionais e escolares 
relacionados com o objeto de estudo. Ao todo foram 15 (quinze) entrevistados. As entrevistas 
semiestruturadas foram realizadas com o Gerente de Avaliação e Monitoramento das 
Políticas Educacionais da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE/PE) a 
Gerente Regional de Ensino e 02 servidoras técnicas administrativa da GRE – Agreste Centro 
Norte; 05 Escolas de Referência em Ensino Médio que fazem parte da mesma GRE, nas quais 
entrevistamos 03 gestoras escolares, 02 coordenadoras e 07 professores (as). No decorrer no 
texto estaremos nos referindo ao Gerente de Avaliação e Monitoramento de Políticas 
Educacionais por GA, a Gerente Regional de Ensino por GR, os técnicos por TE, os gestores 
escolares de G1 a G3, coordenadores pedagógicos por C1 e C2 e professores de P1 a P7. 
 
 
Conceituando Avaliação no Campo das Políticas Públicas 
 

A avaliação é uma categoria pedagógica polêmica e permeada por contradições, como 
abordado por Freitas (2014b). Assim, discutir sobre esta categoria exige aprofundamentos, 
especialmente, acerca do contexto do seu surgimento nos cenários nacional e mundial e 
acerca das diferentes concepções, finalidades e usos que a mesma assume dentro do campo 
das políticas públicas.  

Em tempos de globalização, as avaliações têm se desenhado no cenário mundial como 
uma maneira de alcançar uma equiparação da qualidade dos países em desenvolvimento em 
relação àqueles já desenvolvidos. Dentro dessa luta por um lugar no competitivo mercado 
mundial, a avaliação é colocada como ponto central. Para Pereira, Calderano e Marques 
(2013): 

 
As avaliações surgiram no contexto mundial como uma busca de “equiparação” 
da qualidade com a proposição de metas que já são realidade em países 
desenvolvidos como a Inglaterra e Estados Unidos e que passam a ser a 
perspectiva de países como o Brasil. (Pereira, Calderano e Marques, 2013, p. 33). 
 

Bonamino (2002) reafirma essa ideia ao apontar que, no contexto da valorização da 
educação, a relação qualidade-avaliação ganha força a partir de seu vínculo com a 
reconversão produtiva, bem como com os pré-requisitos de participação de empresas nesse 
grande mercado internacional competitivo.  

É nesse contexto de globalização que, em meados dos anos 60, os Estados Unidos 
divulgam os resultados de uma pesquisa de levantamento que originou o Relatório Coleman. 
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Para Bonamino (2002), esta pesquisa norte-americana se constitui como um dos primeiros 
passos no desenvolvimento da avaliação educacional. 

O Relatório Coleman, divulgado em 1966, foi, provavelmente, uma das mais influentes 
pesquisas de levantamento na área de educação. Para estudar em que medida as diferenças 
de raça, cor, religião, origem geográfica e origem social afetariam as oportunidades de 
educação, o governo americano realizou uma pesquisa a partir de uma amostra de 645 mil 
alunos, distribuídos por cinco níveis de estudos diferentes, e coletou dados sobre as 
características das escolas frequentadas, do corpo docente, dos alunos e suas famílias. 
Através da aplicação de cinco grupos de testes, que objetivavam medir competências verbais 
e não verbais, procurou-se conhecer a variabilidade entre as escolas, de modo a subsidiar a 
implementação de políticas de melhoria escolar. (Bonamino; Franco, 1999, p. 102). 

Bonamino e Franco (ibid) ainda apontam que nos anos que se seguiram ao da pesquisa 
de Coleman, pesquisas semelhantes foram conduzidas na Inglaterra e na França e, nas duas, 
os resultados se aproximaram aos do Relatório Coleman. Esses resultados apontaram que as 
diferenças de desempenho eram explicadas em maior medida pelas variáveis 
socioeconômicas do que pelas intra-escolares. Mostraram, ainda, que o desempenho de 
crianças de menor nível socioeconômico que frequentavam escolas cuja clientela era 
relativamente homogênea era pior do que o de crianças de mesmo nível socioeconômico que 
frequentavam escolas com clientelas mais heterogêneas. 

De acordo com Pereira, Calderano e Marques (2013), o Brasil começa mais tardiamente 
a fortalecer a adoção de avaliações em larga escala, a partir dos anos 90, de acordo com estes 
autores, esse fortalecimento se dá através da criação do SAEB, que atualmente compartilha 
espaço com as avaliações estaduais (SAEPE, SARESP, SIMAVE, etc.), que o 
complementam.  

É evidente, neste quadro, que o SAEB ocupa uma posição muito importante no cenário 
educacional brasileiro e para compreender essa posição do SAEB, e de outras avaliações, se 
faz necessário considerar os diversos conceitos, finalidades e usos que a avaliação, em geral, 
vem assumindo dentro do campo das políticas públicas em curso no país. 

Belloni, Magalhães e Sousa (2007) apresentam uma diferenciação entre avaliação 
educacional e avaliação institucional. Para os autores, avaliação educacional se aplica à 
avaliação de aprendizagem ou de desempenho escolar ou profissional, e ainda à avaliação de 
currículos. Já a avaliação institucional se refere à avaliação de políticas, de planos ou 
projetos e de instituições. 

Em Freitas (2014b), encontramos uma classificação da avaliação da qualidade de ensino 
em três níveis integrados: “avaliação em larga escala em redes de ensino (realizada no país, 
estado ou munícipio); avaliação institucional da escola (feita em cada escola pelo seu 
coletivo); e a avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob responsabilidade do 
professor.” (p. 10). A avaliação de redes de ensino, mas conhecida como avaliação em larga 
escala é realizada no país, estado ou município e se presta como um instrumento de 
acompanhamento geral de redes de ensino. O objetivo é “traçar séries históricas do 
desempenho dos sistemas, que permitam verificar tendências ao longo do tempo, com a 
finalidade de reorientar políticas públicas” (Freitas, 2014b, p. 47). Para este autor, a avaliação 
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em larga escala pode contribuir com informações importantes sobre o desempenho dos 
alunos, dados dos professores, condições de trabalho e funcionamento das escolas de uma 
rede, caso seja realizada com uma metodologia adequada. No entanto, considera também que 
a forma como a avaliação vem sendo conduzida no Brasil parece se distanciar cada vez mais 
desse objetivo pois, ao invés de criar uma articulação entre os três níveis de avaliação, 
contraditoriamente, a avaliação em larga escala vem sendo entendida como um instrumento 
de avaliação da sala de aula e das escolas e, assim, a escola de forma geral passa a ser avaliada 
por uma medida pontual, como o SAEB, por exemplo.  

Ainda segundo Freitas (2014b), a avaliação em larga escala, por ser realizada em nível 
federal ou estadual, se distancia da realidade da escola e, sendo assim, não se pode exigir que 
ela desempenhe o papel dos demais níveis de avaliação, que estão diretamente ligados a cada 
escola e podem, dessa forma, melhor explicar o desempenho destas.  

A avaliação em larga escala é uma política pública, assim, de acordo com Belloni, 
Magalhães e Sousa (2007), é uma ação intencional do Estado junto à sociedade, se 
relacionando diretamente com ela e envolve recursos sociais. Por isso precisa ser avaliada 
levando em consideração sua relevância e adequação às necessidades sociais, além de 
abordar os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade das ações empreendidas. Diante 
dessa importância da avaliação de políticas públicas, como uma forma de orientar possíveis 
melhoras no programa ou política avaliada, um questionamento feito é sobre como se avaliar 
essas políticas. 

Grande parte dos estudos sobre os processos de avaliação de políticas públicas, segundo 
Faria (2005), que são realizados desde a década de 60, têm como epicentro a academia norte-
americana e estão centrados nas questões metodológicas e/ou nas diferentes classificações da 
avaliação. Para este autor, no entanto, há quatro tipos de uso da avaliação: o tipo instrumental, 
que depende da adequada divulgação de seus resultados, de sua inteligibilidade e da 
factibilidade das recomendações eventualmente propostas, e não apenas da qualidade da 
avaliação; o tipo conceitual, geralmente circunscrito aos técnicos locais do programa, a quem 
não é com frequência atribuído um maior poder de decisão; a avaliação como instrumento de 
persuasão, que se dá quando ela é utilizada para mobilizar o apoio para a posição que os 
tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias na política ou programa; o tipo 
de avaliação para o esclarecimento que acarreta impacto sobre as redes de profissionais, 
sobre os formadores de opinião e sobre as advocacy coalitions3, bem como alterações nas 
crenças e na forma de ação das instituições, orientando, dessa maneira, a agenda 
governamental. 

Na perspectiva de Cotta (2001), as tipologias mais usadas pela literatura classificam a 
avaliação de acordo com “seu timing (antes, durante ou depois da implementação da política 
ou programa), da posição do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou 
semi-independente) e da natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processos e 
resultados).” (p. 91). Na concepção de outros autores (Garcia, 2001; Carvalho, 2003; Costa; 
Castanhar, 2003), diante dos diversos objetivos de uma avaliação de política pública, podem-
se distinguir três modalidades de avaliação: avaliação de metas, avaliação de processos e 
avaliação de impacto. 
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A avaliação de metas tem como finalidade medir o grau de êxito que um programa 
alcança. Trata-se, pois, de uma avaliação ex post facto, por pressupor a atribuição de valores 
a um conjunto de metas, definindo-se o êxito do programa em função de que tais metas 
tenham sido cumpridas. Podemos citar como limitações desse tipo de avaliação, de acordo 
com Costa e Castanhar (2003): dificuldade de especificar as metas de forma precisa; seleção 
de metas a serem incluídas no processo de avaliação; mudanças nas metas ao longo da própria 
execução do programa. A avaliação de processo procura encontrar defeitos na elaboração 
dos procedimentos, acompanhar e avaliar a execução dos procedimentos de implantação dos 
programas, identificar obstáculos à sua implementação e gerar dados para sua 
reprogramação, por meio do registro de intercorrências e de atividades. De acordo com 
Carvalho (2003) e Costa e Castanhar (2003), essa avaliação se realiza paralelamente ao 
desenvolvimento do programa, portanto, o uso adequado das informações produzidas permite 
incorporar mudanças ao seu conteúdo. E a avaliação de impacto, de acordo com Carvalho 
(2003), “é aquela que focaliza os efeitos ou impactos produzidos sobre a sociedade e, 
portanto, para além dos beneficiários diretos da intervenção pública, avaliando-se sua 
efetividade social” (p. 186). Nessa avaliação, a finalidade é detectar as mudanças que 
efetivamente ocorreram e em que medida as mudanças ocorreram na direção desejada. Dois 
pressupostos orientam a avaliação de impacto: o primeiro reconhece propósitos de mudança 
social na política em análise e, dessa forma, faz sentido configurar a investigação para 
mensurar seus impactos; o segundo pressuposto é o que estrutura a análise com base em uma 
relação causal entre o programa e a mudança social provocada. Na avaliação de impacto, 
além de constatar a ocorrência de mudança, é preciso estabelecer a relação causa-efeito entre 
as ações de um programa e o resultado final obtido entre essas e a ação pública realizada por 
meio da política, de acordo com autores como Garcia (2001), Carvalho (2003) e Costa e 
Castanhar (2003). Por sua natureza avaliativa ela é considerada ex post facto.  

Diante da explanação feita acerca da avaliação de políticas públicas, podemos afirmar 
que nossa metodologia e objetivos de pesquisa se assemelham a uma avaliação de impacto, 
ou uma avaliação global, ou ainda, uma avaliação para o esclarecimento, a qual realizamos 
após a formulação da política de avaliação investigada, externamente, buscando identificar 
contribuições e fragilidades da política avaliada e qual o seu impacto, na visão dos sujeitos 
envolvidos no processo educacional.  

É importante frisar que não focamos apenas nos objetivos e resultados, uma vez que 
tomamos como fundamento a perspectiva apresentada pelos autores Belloni, Magalhães e 
Sousa (2007), segundo a qual, a avaliação deve ser entendida como um “processo sistemático 
de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma 
contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular o seu 
aperfeiçoamento.” (p. 15).  

Dessa forma, tendo como objeto de estudo o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
de Pernambuco, apresentado no tópico seguinte, fazemos o embate entre o proposto e o 
alcançado, mas não deixando de fora aspectos de sua formulação e implementação, pois 
entendemos que esses também podem apontar elementos explicativos acerca das 
consequências e implicações das políticas investigadas. 
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O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco 
 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE), foi realizado 
pela primeira vez em 2000. Em 2005 foi novamente realizado, no entanto, seus resultados só 
foram consolidados e divulgados em 2007. A partir de 2008, passou a ser realizado 
anualmente. A partir de 2005, o SAEPE passou a utilizar a teoria de “resposta ao item” (TRI) 
e a escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB- INEP/MEC). De acordo 
com Pagman, (2016, p. 267-268), 

 
A Teoria de Resposta ao Item é um modelo matemático que possibilita aferir, se 
não de modo preciso, mas próximo, as habilidades e competências dos indivíduos 
em determinada disciplina. Suas vantagens são relevantes, especialmente porque 
permite fazer comparações entre tempos diferentes, bem como estimativas sobre 
como poderá estar o nível de aprendizagem nos anos subsequentes. Além disso, é 
possível determinar quais são os conteúdos em que os alunos demonstram maior 
dificuldade ou que revelam ter facilidade para o aprendizado. Desse modo, 
realizada a leitura correta dos resultados, poder-se-ia, com base no planejamento 
anual, determinar estratégias para sanar ou minimizar as dificuldades de 
aprendizagem aferidas. Por fim, ainda com essa metodologia é possível comparar 
as médias de proficiência das disciplinas avaliadas entre os níveis de todo o 
sistema educativo, nas diferentes regiões do país. Com tais resultados, os gestores 
teriam um mapeamento mais detalhado sobre todo o processo. 
 

O SAEPE tem por objetivos: produzir informações sobre o grau de domínio dos 
estudantes nas habilidades e competências consideradas essenciais em cada período de 
escolaridade avaliado. Estes são pré-requisitos indispensáveis não apenas para a continuidade 
dos estudos, mas para a vida em sociedade; Monitorar o desempenho dos estudantes ao longo 
do tempo, como forma de avaliar continuamente o projeto pedagógico de cada escola, 
possibilitando a implementação de medidas corretivas, quando necessário; Contribuir 
diretamente para a adaptação das práticas de ensino às necessidades dos alunos, 
diagnosticadas por meio dos instrumentos de avaliação; Associar os resultados da avaliação 
às políticas de incentivo com a intenção de reduzir as desigualdades e elevar o grau de 
eficácia da escola; Compor, em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo 
Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco – IDEPE4. 

O IDEPE leva em consideração tanto os resultados da avaliação do SAEPE, em Língua 
Portuguesa e Matemática, dos alunos das 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e do 3º ano 
do Ensino Médio, como também a média de aprovação dos alunos. Na rede pública estadual, 
os resultados da avaliação do SAEPE e as taxas de aprovação da escola, ao comporem o 
IDEPE, além de servirem de diagnóstico para o sistema de educação de Pernambuco, serão 
o requisito fundamental para o estabelecimento do bônus de desempenho educacional (BDE), 
cujas metas estão descritas no Termo de Compromisso que a escola firma com a Secretaria 



O sistema de avaliação da educação básica de Pernambuco (SAEPE) e qualidade da educação básica 
 

 
317 

de Educação. O objetivo do IDEPE é medir, anualmente, a qualidade da educação de 
Pernambuco. 

As metas a serem alcançadas por cada escola estão definidas no Termo de Compromisso 
e Responsabilidade Metas pela Educação que a escola firma com a Secretaria de Educação 
de Pernambuco. De acordo com Pernambuco (2014d), o Termo de Compromisso estipula 
que a Secretaria de Educação precisa apoiar a escola na elaboração e na implementação de 
sua Proposta Pedagógica, ofertando a infraestrutura necessária e desenvolvendo ações que 
garantam a presença de professores em todas as suas turmas e disciplinas. Por sua vez, a 
equipe gestora fica responsável pela elaboração e execução de seu Plano de Ação, que inclui, 
dentre outros compromissos: 

a) A implantação da matriz curricular e o desenvolvimento integral do currículo; 
b) O cumprimento do calendário escolar com um mínimo de 800 horas anuais, 

distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; 

c) A garantia de acesso e permanência do aluno na escola e o apoio a todas as ações que 
visem ao sucesso escolar; 

d) O preenchimento dos dados solicitados pelo Censo Escolar com informações 
fidedignas e de qualidade. 

De acordo com este documento, as metas são compatíveis com o estágio atual da escola, 
ou seja, escolas que tiveram resultados piores no SAEPE terão uma meta mais baixa do que 
as melhores escolas. Um dos objetivos declarados é que, a longo prazo, as diferenças entre 
as escolas em Pernambuco fiquem cada vez menores, assegurando equidade e igualdade para 
todos os estudantes. A diferença entre o IDEPE utilizado como referência e o esperado é a 
meta para cada disciplina e cada série avaliada. A média dos resultados efetivamente 
alcançados demonstra o percentual obtido em relação a suas metas. Assim, podemos afirmar 
que as metas para cada escola constituem-se no esforço necessário para alcançar o IDEPE 
para cada disciplina, em cada uma das séries avaliadas: 4ª e 8ª do Ensino Fundamental e 3º 
ano do Ensino Médio (Pernambuco, 2014d). De acordo com os entrevistados, essas metas 
são definidas unilateral e verticalmente pelo Governo do Estado de Pernambuco: 

 
Na verdade não é estipulada (meta) por nós, é estipulada por eles. Nós só 
acatamos, os termos já estão prontos, vem de cima (C1). 
Quem diz essa meta é a secretaria, aí o gestor diz sim ou não, mas ele não tem o 
poder de acrescentar ou diminuir essa meta, ele não pode negociar, que não existe 
negociação (P7). 
 

Os entrevistados não sabem especificamente quais as metas que devem ser atingidas no 
decorrer do ano letivo, ainda assim, citaram diversos elementos que compunham esta meta, 
como presença em reuniões, presença de pais na escola, preenchimento do SIEPE dentro do 
prazo determinado, frequência dos alunos e dos professores, entre tantas outras. Segundo os 
professores, a coordenação e a gestão da escola repassam essas metas para eles, mas não 
especificam todas as metas. O mais intrigante, é que o próprio Termo de Compromisso não 
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esclarece que metas são essas. Aliás, no Termo de Compromisso de anos anteriores a 2014 a 
única meta estabelecida fazia referência à nota do IDEPE, ou seja, os únicos elementos que 
a compunham eram fluxo e desempenho no SAEPE. A meta da escola era a meta a ser 
alcançada no IDEPE.  

Na cláusula quarta, que trata das metas pactuadas, o item 4.1, do Termo de 
Compromisso, coloca o seguinte: 

 
4.1. As metas de melhoria da qualidade do ensino, pactuadas por meio deste 
Termo de Compromisso e Responsabilidade, são aferidas por meio do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco – IDEPE, indicador 
composto pela: 
 Avaliação de desempenho dos (as) estudantes em Língua Portuguesa e 
em Matemática, conforme matrizes de referência e escalas de proficiência comuns 
ao Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco – SAEPE e o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e,  
 As taxas de aprovação nas séries da educação básica oferecidas pela 
escola, conforme os procedimentos do Censo Escolar, que apura as taxas anuais 
de aprovação, abandono e reprovação. 
 

O alcance ou não dessas metas dispostas no termo de compromisso é que decide se a 
escola recebe ou não Bônus de Desempenho Educacional (BDE). O BDE se configura como 
um incentivo financeiro para os servidores das escolas que alcançaram a partir de 50% da 
meta estabelecida no termo firmado entre a escola e a SEE. O valor da bonificação varia de 
acordo com o percentual da meta atingido pela escola, levando em conta o salário base do 
servidor e o tempo de serviço na unidade, segundo informações do site da SEE – PE. O BDE 
é regulamentado através da Lei nº 13.486, de 1º de julho de 2008 (Pernambuco, 2008a), do 
Decreto nº 32.300, de 08 de setembro de 2008 (Pernambuco, 2008b), da Lei nº 13.696, de 18 
de dezembro de 2008 (Pernambuco, 2008c) e do Decreto nº 33.711, de 28 de julho de 2009 
(Pernambuco, 2009). Um dos objetivos do BDE, apontado no site da SEE/PE, é a promoção 
da qualidade do ensino e valorização da remuneração dos profissionais da educação, mas não 
faz parte do salário mensal dos servidores. Significa uma remuneração paga em parcela única, 
cujo valor anual não é de conhecimento dos servidores e gera uma expectativa de um décimo 
quarto salário. 

O Governo do Estado de Pernambuco reserva um valor corresponde à soma de todos os 
salários-base dos funcionários lotados nas escolas estaduais e Gerências Regionais de 
Educação, excetuando o pessoal terceirizado. Todo esse montante será distribuído entre os 
que alcançarem a partir de 50% de suas metas. O valor máximo que um funcionário ganhará 
poderá ser de mais de uma remuneração, dependendo do número de escolas que atingirem 
mais de 50% de sua meta. 

Para o servidor, o bônus será proporcional ao: 
i. Cumprimento da Meta: A escola ou GRE deverá ter atingido, no mínimo, 50% da 
meta projetada para o período. O valor a ser recebido será proporcional ao percentual 
realizado da meta, até atingir o máximo de 100%. 
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ii. Exercício mínimo: Para ter direito ao bônus, o servidor deverá ter permanecido em 
efetivo exercício por, no mínimo, seis meses no ano letivo de referência para a concessão 
da premiação. 
No que se refere ao monitoramento, através do Portal Educação em Rede5 (Sistema de 

Informações da Educação em Pernambuco – SIEPE), todas as escolas estão sendo 
monitoradas para garantir o comprometimento e alcance das metas. Através do SIEPE é 
possível se ter o controle do registro, consolidação, medição e análise das informações 
referentes à frequência dos alunos e professores; aulas previstas e ministradas; 
desenvolvimento do currículo; as causas das faltas e ausência; e a idade e série que os alunos 
estão matriculados. 

Além das políticas citadas, o Estado instituiu sua própria Política de 
“Responsabilização” Educacional, através da Lei 13.273 de 20076 – Lei de Responsabilidade 
Educacional do Estado de Pernambuco, que previa sanções, caso o secretário de educação 
não apresentasse, em até 120 dias após o término do ano letivo, na Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa, um relatório anual que contenha os indicadores educacionais. 
Esta lei foi alterada pela Lei nº 15.3627, de 2 de setembro de 2014 e o artigo que previa 
sanções foi revogado. De acordo com a nova lei o Secretário de Educação deve apresentar, 
até o mês de agosto de cada ano, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, um 
relatório que contenha os indicadores educacionais referentes aos últimos quatro anos 
(Pernambuco, 2014a). 

É importante pontuar que enquanto Pernambuco instituiu sua Lei de Responsabilidade 
Educacional desde 2007, em nível nacional existe uma Lei de Responsabilidade Educacional 
está tramitando no Congresso desde 2006, trata-se do PL 7420/20068, de autoria da deputada 
Raquel Teixeira, do PSDB. 
 
 
O SAEPE e Fluxo Escolar 
 

O SAEPE tem um site9 próprio, desenvolvido pelo CAEd/UFJF, onde é possível 
encontrar cadernos pedagógicos, matrizes de referência, guias de elaboração de itens, entre 
outras ferramentas. Além disso, nesse site é possível acessar os resultados do SAEPE por 
aluno10, por escola ou pela rede de ensino, nas disciplinas de Português e Matemática, e do 
IDEPE por escola. No entanto, os resultados disponíveis são referentes apenas a alguns anos. 
Em relação ao IDEPE são disponibilizados os resultados apenas dos anos de 2008 e 2009, 
para o SAEPE encontramos os resultados dos anos de 2013 e 2014 apenas. Já no Portal 
SIEPE, é possível acessar resultados de outros anos para o IDEPE. 

Como forma de ilustrar melhor a evolução do desempenho e do fluxo escolar do ensino 
médio de Pernambuco, seguem os dois gráficos abaixo, com números sobre a taxa de 
aprovação no ensino médio e com números da Prova Brasil em Pernambuco: 
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Gráfico 1. Taxa de Aprovação para os três anos do Ensino Médio em Pernambuco. 

 
Fonte: IDEB/INEP (2013) 

 
Gráfico 2. Notas do 3º ano na Prova Brasil em Pernambuco. 

 
Fonte: IDEB/INEP (2013) 
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externas à escola, são elementos fundamentais tanto para a gestão educacional, quanto para 
a organização da própria escola, visto que os resultados dessas avaliações favorecem o 
diagnóstico das escolas e a elaboração de ações para a melhoria dos resultados. O trecho a 
seguir exemplifica essa compreensão: 

61,1% 60,8%

70,3%

73,8%

79,5%

71,1% 69,9%

75,4%

79,9%

85,4%

74,2% 74,0%

78,9%
81,8%

88,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

2005 2007 2009 2011 2013

Ta
xa
 d
e 
A
p
ro
va
çã
o
 (
%
)

Ano

Taxa de Aprovação

1º ano 2º ano 3º ano

240,18
237,19

246,96 246,51

255,74

242,99

247,81 248,69 248,18

259,44

235

240

245

250

255

260

265

2005 2007 2009 2011 2013

N
o
ta
 P
ro
va
 B
ra
si
l

Ano

Notas do 3º ano na Prova Brasil

Português Matemática



O sistema de avaliação da educação básica de Pernambuco (SAEPE) e qualidade da educação básica 
 

 
321 

 
Então toda essa mobilização, toda essa preocupação com avaliação externa, em 
âmbito nacional e estadual, eu acho de grande valia pra tomada de decisão, [...], 
mas pra que a escola possa se preparar pedagogicamente, possa refazer o seu 
planejamento pedagógico, haja visto que, a 10 ou 15 anos atrás as escolas elas 
não dispunham de tantos instrumentos que pudessem mostrar resultados, não é, 
e que pudesse servir como norte para a tomada de decisão do ponto de vista 
pedagógico. Então era como planejar no escuro, eram planejamentos hipotéticos, 
que a gente não sabia pra qual clientela a gente estava planejando. Hoje a gente 
planeja para estudantes que estão precisando melhorar em tais habilidades e tais 
competências. Outros precisam melhorar em tais habilidades e tais competências. 
Então, realmente, né, trouxe pra gente uma ferramenta muito importante, que são 
essas avaliações externas. [...] Essa avaliação principalmente é pra que ele esteja 
de posse de instrumentos e resultados que possa beneficia-lo no seu fazer 
pedagógico, então esse é o nosso principal objetivo em relação as avaliações 
externas (GA). 
 

Apesar disso, os gestores entrevistados consideram que as avaliações externas possuem 
alguns aspectos negativos que devem ser corrigidos, sobretudo o fato de que existe um 
nivelamento das questões abordadas nas provas que desconsideram as diferenças entre as 
regiões, por um lado e, por outro lado, a resistência dos professores em relação a essas 
avaliações externas. Em relação à primeira questão, podemos exemplificar através do trecho 
a seguir: “[...]o nivelamento das questões para as diversas regiões do país, onde as condições 
pedagógicas, sociais e econômicas e as disparidades culturais também são fatores que 
interferem nesses resultados, nesta amostragem (G2)”. Em relação à segunda questão, os 
gestores anunciam como solução à resistência dos professores o investimento em formação 
continuada para mudar essa situação, como exemplificamos através do trecho abaixo: 

 
E pra você também desmistificar essa questão de avaliação tanto interna como 
externa não é algo de um dia pra noite, né, é toda uma preparação, é todo um 
estudo, uma quebra de paradigma, é muita formação continuada. Tem que 
realmente chegar no professor essas informações. Por que avaliação no decorrer 
de muito tempo foi tida como arma muito poderosa, sobretudo pelo professor, né, 
dentro de sala de aula. E vir uma avaliação de fora, vir um agente externo pra 
me avaliar, pra avaliar o meu aluno, automaticamente o professor percebe que 
tá avaliando também o professor e tá avaliando, sobretudo, o ensino. Então não 
foi fácil e não é fácil ganhar cada dia um professor desse (GA). 
 

Já entre os docentes entrevistados, há uma desconfiança inicial com as avaliações 
externas pelo fato de que identificam que nas avaliações de sala de aula as notas são bem 
inferiores às das avaliações externas, como podemos exemplificar a partir do trecho abaixo: 

 
Eu acho bom, por que a prova abrange conteúdos que os meninos viram. O 
contraste que eu não entendo muito é que os alunos dentro da escola têm nota 
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baixa e na externa a nota é alta, sobe, sabe. Não digo negativo, só não consigo 
entender muito. E até mesmo por que tem algumas questões bem fáceis, eu acho 
fácil demais, então acredito que é por isso que os alunos consigam passar. São 
questões bem mais fáceis do que as trabalhadas em sala de aula. Eles passam 
mais, estão mais fáceis, mesmo a nível nacional, eu acho que essa prova é 
elaborada bem mais fácil (P2). 
 

Além disso, os docentes entrevistados consideram que as avaliações externas têm como 
objetivo ranquear as redes de ensino, as escolas e os alunos e que, por outro lado, as 
avaliações externas estão relacionadas a uma gestão por resultados, baseada na 
responsabilização ou accountability, fundada em mecanismos de sanções e bonificações 
atrelados aos resultados. Os trechos abaixo exemplificam essas duas questões: 

 
Privilegia essa avaliação objetiva e ela visa atender alguns objetivos, por 
exemplo, mapear, notificar mesmo o aluno, quantificar por nota os alunos e as 
vezes até alguns de dar prioridade a algumas áreas específicas. Mas, mais com 
esse objetivo de quantificar mesmo, não vejo tantos outros objetivos sendo 
atendidos não. [...] Alguns escolas são bem sucedidas, não sei se vejo tantos 
pontos positivos não, mas elas gastam grande parte do seu tempo didático 
focando nessas [disciplinas avaliadas], ao invés de um ensino mais abrangente, 
focando nesse tipo de avaliação [externa] e aquelas que tem uma nota menor às 
vezes cai no ostracismo, ficam mal vistas, e são mal vistas, veja, não tem uma 
política voltada para as escolas que tiveram realmente uma nota menor, por 
exemplo, mais recursos ou investir nos profissionais que trabalham nessa escola, 
seria uma ideia, mas que não se vê. E é um problema ainda que dedica-se muito 
tempo, talvez algum tempo que fosse dedicado pra as artes, outras atividades, e 
além do mais tem o risco de algumas escolas maquiarem, né, ou seja, privilegia-
se esse lado e se esquece, digamos, que a escola tem um lado social muito forte 
(P1).  
Avaliação é mais como uma medida de números e uma medida punitiva, então 
assim, se você não fizer tal atividade, se você não fizer tal prova, você não vai ter 
tal nota. Então, é como uma forma de punir e para medir os números. Ela não é 
obrigatória, mas acaba se tornando porque a gente precisa desse resultado para 
atingir metas. Não funciona muito bem com a realidade (P4). 
 

Em relação ao fluxo escolar, a questão é bem mais complexa. As EREMs, especialmente, 
não convivem com esse problema, pelo menos não do ponto de vista da inclusão. Estão 
excluídos desta escola todos os alunos que possuem uma distorção idade-série ou serão 
excluídos da mesma aqueles que não se adaptarem. Também estão excluídos todos os alunos 
que precisam trabalhar e estudar. Além disso, a implantação das EREMs acarretaram um 
efeito que precisa ser verificado através de novas pesquisas. Uma técnica-administrativa 
entrevistada, no trecho abaixo, aborda o fato de que cada escola de tempo parcial que atendia 
2 mil alunos, quando transformada em EREM passa a atender cerca de um quarto desses 
alunos. Pra onde estão indo esses alunos que não vão ser atendidos por essa escola? 
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No Estado tem muita escola de referência, então essas escolas não estão 
recebendo esses alunos que estão fora da idade, essa distorção, então ela 
diminuiu. Eu acho que nós temos muitos alunos fora da escola. [...] Aquela escola, 
eu trabalhei lá, ela tinha mais de 2 mil alunos, hoje ela tem uma faixa de 500 ou 
600 alunos. Então me diga, onde estão estes 1.500 alunos? Estão trabalhando, eu 
digo isso porque eu conheço a clientela da região, eu moro lá e eu trabalhei lá. 
Os alunos que a gente tinha era o seguinte: Os meninos trabalhavam de manhã, 
estudavam de tarde. Estudavam de manhã, trabalhavam de tarde. À noite, nem se 
fala, trabalhavam o dia todo. Então, não são oferecidas vagas no regular nesta 
escola, porque no integral não pode ter regular. Quem vai para o integral é 
aquele aluno que não precisa trabalhar, tem uma família estruturada, pai e mãe, 
mas aquele que tá com 15 ou 16 anos e precisa trabalhar? Não tem como saber 
o quantitativo dos alunos que estão fora. Nós temos municípios com uma única 
escola estadual e é de referência. Então, onde estão esses alunos? O EJA é 
oferecido a partir de 18 anos, quem terminou o nono ano com 15 anos, quando 
forem voltar é depois de casado, de filhos (TE1). 
 

Os números do fluxo escolar no Ensino Médio no Estado de Pernambuco vêm indicando 
que a relação entre o crescimento do número de aprovações e a diminuição do número de 
reprovações e evasões, ou seja, a melhoria do fluxo escolar, são definidoras dos resultados 
positivos do ensino médio estadual, tanto no IDEPE, quanto no IDEB.  

 

Gráfico 3. Fluxo Escolar no Ensino Médio de Pernambuco 

 
Fonte: Censo Escolar 

 

Por outro lado, a taxa de matrículas no Ensino Médio da Rede Estadual de Pernambuco 
teve uma grande diminuição, conforme podemos analisar no gráfico abaixo: 
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Gráfico 4. Matrículas no Ensino Médio da Rede Estadual de Pernambuco 

 
Fonte: Censo Escolar 

 

É fácil notar que o número de matrículas diminuiu bastante a partir do ano de 2007 para 
o ensino médio (integral e regular), cerca de 41 mil matrículas a menos. Coincidentemente 
este foi o primeiro ano do Governo Eduardo Campos, momento em que tivemos um 
crescimento vertiginoso das escolas de referência, em jornadas integrais e semi-integrais, e 
das escolas técnicas estaduais. No gráfico seguinte verificamos que as matrículas na EJA 
também diminuíram a partir de 2008.  

 

Gráfico 5. Matrículas na EJA da Rede Estadual. 

 
Fonte: Censo Escolar 
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Já no gráfico seguinte podemos comprovar o quantitativo de escolas regulares, de 

referência e escolas técnicas no estado no período de 2011 a 2014. De acordo com o balanço 
da educação no estado, tendo 2012 como ano de referência, as EREM’s eram 13 no ano de 
2006, atualmente são 300. 

 
Gráfico 6. Quantitativo de Escolas Estaduais em Pernambuco (2011-2014). 

 
Fonte: Pernambuco (2014c) 

 
Não é menor a questão do fluxo escolar na definição das políticas para a educação no 

Brasil. De acordo com Carvalho (2001, p. 232),  
 
Algumas das principais políticas para a educação no País, hoje, centram-se sobre 
a “correção do fluxo escolar”, isto é, a diminuição dos índices de evasão e 
repetência, assim como diversas práticas de “aceleração”, de forma a permitir a 
passagem dos alunos pelo ensino fundamental em um tempo mais curto. Os 
resultados dessas políticas são avaliados a partir de estatísticas de desempenho 
escolar – as taxas de evasão, repetência e aprovação –, cujas contagens mais 
recentes vêm sendo alardeadas pelos governos federal e do estado de São Paulo 
como grandes vitórias de sua política educacional. 
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Inclusive, na meta 7 do Plano Nacional de Educação 2014-2017 (Brasil, 2014, p. 7), a 
meta é: “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, como 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 
para o IDEB” (Brasil, 2014, p. 7). De acordo com Gesqui (2016, p. 95), esta meta, 

 
[...] é a que apresenta a maior quantidade de estratégias, em um total de, trinta e 
seis (36), em que cada uma possibilita o estabelecimento de diversas hipóteses 
quanto a sua contribuição para o cumprimento das metas IDEB prevista e, 
consequentemente, para a melhoria da qualidade da educação, uma vez que 
abarcam questões relacionadas ao currículo, à gestão de recursos, ao uso de novas 
tecnologias, ao atendimento a clientelas diferenciadas entre outros. 
 

No entanto, Carvalho (2001) chama atenção para o fato de que é preciso observar a 
questão do fluxo escolar de uma forma mais crítica, pois, para o autor: 

 
Menores índices de retenção significam exatamente isso: menor número de 
crianças está sendo reprovada. O fluxo escolar certamente está sendo corrigido, o 
que representa economia para o sistema, mas não necessariamente escolas 
melhores para todos. Essas estatísticas só podem ser tomadas como sinônimos de 
“racionalidade e eficiência”, se esses conceitos forem desligados do processo 
ensino-aprendizagem e referidos apenas à permanência das crianças na escola e à 
regularização do fluxo escolar” (p. 249). 
 

Os trechos de entrevistas dos professores indicam justamente uma desconfiança dos 
mesmos em relação aos números apresentados pelas avaliações externas, em relação aos 
números com que lidam na sala de aula. Além disso, denunciam que se sentem pressionados 
a aprovar e a garantir um bom resultado para a escola e a rede de ensino, com medo de 
punições. Por outro lado, os gestores entrevistados informam que o principal objetivo é 
atingir as metas e garantir uma boa colocação no cenário nacional. Um outro objetivo não 
abordado, poderia ser, no entanto, o apresentado por Carvalho (2001): economia para o 
sistema. 
 
 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco – IDEPE 
 

Como destacado no tópico anterior, o SAEPE, juntamente com as taxas de aprovação 
dos estudantes, verificadas a partir do Censo Escolar, constituem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – IDEPE, que é considerado o indicador de 
qualidade da educação pública estadual. Conforme informações do Portal Educação em 
Rede, o IDEPE permite diagnosticar e avaliar a evolução de cada escola, ano a ano, sendo 
composto por dois componentes, considerados os mais importantes na educação: 

i. Média do desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, resultante 
dos testes elaborados no SAEPE. O SAEPE possui escala de proficiência igual à do 
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Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB. O desempenho dos 
estudantes é verificado no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e 
no 3º ano do Ensino Médio, através das provas do SAEPE. 
ii. Taxa de aprovação em cada uma das séries da educação básica oferecidas pela escola, 
conforme os procedimentos do Censo Escolar, que apura os índices anuais de aprovação, 
reprovação e abandono. 
O IDEPE é a multiplicação desses dois componentes, a média de proficiência do SAEPE 

e as taxas de aprovação, conforme Equação 1 disponível em Ferraz e Bruns (2010). 
𝐼𝐷𝐸𝑃𝐸 𝑆𝐴𝐸𝑃𝐸 x 𝐼𝐹       (1) 

A composição desses dois elementos tem um importante papel para a qualidade da 
educação, de acordo com as informações do Portal em Rede, uma vez que permite analisar 
se as escolas estão aprovando de forma irresponsável, por exemplo, selecionando os melhores 
alunos e focando no ensino apenas destes. 

 
Escolas que selecionam, que preferem os melhores alunos, deixando de lado os 
que possuem baixo rendimento, não possuirão um IDEPE extremamente alto. Se 
por um lado a escola poderá ter melhores notas no SAEPE, por outro ela perderá 
pontos devido à baixa taxa de aprovação. (PERNAMBUCO, 2014b). 
 

O trecho de entrevista com o gestor abaixo explica melhor essa lógica da gestão no 
estado de Pernambuco:  

 
[...] quando a gente une esses dois elementos, o fluxo que vai me dizer se essa 
escola tá reprovando muito ou não, ou tá aprovando ou não, e quando eu junto 
esse fluxo com o resultado das avaliações, que a gente chama proficiência, e aí 
eu tenho dois elementos muito interessantes. Bem, se a escola tá aprovando muito, 
mas a proficiência dela tá baixa, então ela tá aprovando sem responsabilidade. 
Se a escola tá aprovando pouco e a proficiência dela é alta, eu tô dizendo que ela 
tá aprovando os bons e não tá vendo aqueles que precisam de apoio e maior 
atenção. Então são dois elementos muito interessantes (GA). 
 

No entanto, tanto os gestores escolares, quanto os docentes, consideram que o IDEPE, 
ao considerar apenas fluxo e desempenho, desconsidera questões fundamentais para 
integrarem a avaliação realizada como o trabalho realizado por toda equipe da escola. 

 
Por exemplo, eu tive um média [...], mas, meus professores participaram de 
formação? Não, então essa média não cairia. Meu professor participou de 
formação, essa média poderia subir um décimo. Aí veja, poderia se considerar, 
por exemplo, a estrutura, coisas elementares que a gente comentou no início, eu 
tenho educador de apoio? Eu tenho um sócio, um Psicólogo? Então, veja só, eu 
tenho meninos aqui, muito meninos, com problemas domésticos, vamos dizer 
assim, porém que interferem diretamente, um menino que sofre violência em casa, 
como ele chega aqui? Então tudo isso, se a escola tivesse todas essas ferramentas 
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a nota poderia ser mantida, mas se ela não tivesse a média poderia ser ampliada 
um décimo que fosse, porque a escola já fez muito com pouco (G1). 
 

Para o Gerente de Avaliação, a Gerente Regional de Ensino, as Gestoras das escolas e 
uma das Coordenadoras entrevistadas, os resultados atingidos ano a ano são positivos, 
considerando o aumento alcançado na média de cada escola de 2008 a 2014. “Crescemos. 
Isso é fato, por que contra números, não há argumentos. Os resultados estão aí” (G3, grifos 
nossos).  

Na série histórica traçada no gráfico 7 é possível verificar os resultados alcançados pelo 
Estado no IDEPE, desde 2008, quando foram divulgados os primeiros resultados, até 2014, 
última aplicação. Vale ressaltar que o resultado apresentado faz referência, de uma forma 
geral, a todos os níveis de ensino ofertados (Fundamental – Anos Iniciais, Fundamental – 
Anos Finais e Ensino Médio). 

 
Gráfico 7. Resultado geral do IDEPE para todos os níveis de ensino (2008 – 2014). 

 
Fonte: Relatório 2014 – Lei de Responsabilidade Educacional (Pernambuco, 2014c). 

 
Na rede pública estadual, o resultado do IDEPE é requisito fundamental para o 

estabelecimento do Bônus de Desempenho Educacional – BDE, para as escolas e GRE’s, 
calculado a partir das metas estabelecidas no Termo de Compromisso firmado entre a 
secretária de educação e a gestão de cada escola. 

Concordamos com Gesqui (2016) que o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), ao 
estabelecer, por força da lei, o IDEB como conceito de qualidade da educação básica 
nacional, “[...] desestimula – ao menos durante sua vigência – a necessária continuidade do 
debate acadêmico e legal sobre o conceito de qualidade da educação nacional” (p. 93). Para 
o autor, além disso, “[...] a busca exacerbada pelo cumprimento das metas, no caso expressas 
nos indicadores estatísticos, estabelecidas pelas avaliações externas em larga escala alterou 
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significativamente o currículo e, consequentemente as práticas escolares” (Gesqui, 2016, p. 
95). Para Darling-Hammond e Ascher (2006), as alterações nas práticas escolares estão 
fazendo com que os alunos aprendam menos: 

 
Ainda que o objetivo seja tornar os professores responsáveis pela qualidade da 
aprendizagem, determinados métodos voltados a este fim restringem as práticas 
escolares de tal forma que, na verdade, fazem com que os alunos aprendam menos. 
Em razão de tais complicações, não é de surpreender que os gestores de sistemas 
de ensino tenham frequentemente recorrido à estratégia aparentemente mais fácil 
– o monitoramento dos estudantes por via de notas em testes –, e tenham até, 
eventualmente, ligado suas decisões fundamentais (promoções, graduações, 
premiações ou sanções de professores e escolas) aos resultados desses testes, 
provavelmente como meio de alcançar certa responsabilidade (p. 9-10). 
 

Esse fenômeno, de acordo com Carvalho (2001), do ponto de vista do discurso oficial, 
significa deslocar o formal ao real, através do uso de “estatísticas de aprovação para 
representar frente à população um conteúdo do qual elas são uma aproximação muito 
precária: a qualidade do processo de ensino-aprendizagem” (p. 249). Esse discurso oficial, 
de acordo com Mesko, Silva e Piolli (2016), está fundamentado nas orientações dos 
organismos internacionais, que relacionam a “qualidade da educação” com pressupostos 
quantitativos e de ranqueamentos, baseados nos resultados das avaliações externas e que 
produzem mudanças no trabalho docente: 

 
Na prática, seguiram-se as “orientações” dos organismos internacionais (Banco 
Mundial e FMI) para quem da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 
(UNESCO, 2010), na qual a “qualidade da educação” fundamenta-se em 
pressupostos essencialmente quantitativos e de ranqueamentos com base nos 
resultados das avaliações externas que produzem mudanças no trabalho docente. 
Programas de avaliação externa, como o PISA, o IDEB e o IDESP são estimulados 
pelas agências multilaterais no sentido de atender a uma agenda mundializada de 
acordo com os interesses do capital” (Mesko, Silva E Piolli, 2016, p. 157-158). 
 

Freitas (2014a) chama atenção para o fato de que essa nova posição da avaliação 
fortaleceu o alinhamento da escola a concepções didáticas que julgávamos superadas, 
baseando-se na 

 
[...] imitação da organização do trabalho da iniciativa privada, onde o controle do 
processo recebe atenção privilegiada a partir da padronização e automação das 
atividades, tornando o trabalhador um apêndice substituível da máquina e seu 
desempenho monitorado por indicadores de qualidade que, se atingidos, 
autorizam recompensas definidas e contingentes aos índices (recompensas sociais 
e financeiras)” (Freitas, 2014a, p. 1093). 
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Considerando esses elementos, Carvalho (2001) retoma o economista francês Besson 
(1995) para esclarecer que há um fetichismo estatístico, ou seja, uma confusão entre o índice 
e a realidade. Mas, para o autor, a reação dos gestores escolares e dos professores, como 
resposta à confusão estabelecida pela administração central, considerando esse fetichismo 
estatístico, é a de garantir, a todo custo, baixos índices de reprovação entre os alunos. Além 
disso, Carvalho (2001) chama atenção para o fato de que devemos considerar que os índices 
nos falam apenas remotamente sobre a qualidade de ensino e, mesmo assim, por mio de 
muitas mediações. 
 
 
Conclusões 
 

No que diz respeito ao desempenho, as principais estratégias de melhoria são o 
treinamento e o monitoramento. Anualmente, a SEE/PE oferece um curso online sobre 
avaliação externa e apropriação dos resultados do SAEPE; oferta ainda, quinzenalmente, 
formação continuada com os professores de Português e Matemática, encontros que, 
inclusive, já fazem parte do calendário escolar do Estado. Então, esses professores ou estão 
em formação na gerência ou na escola. Já no âmbito da escola, são promovidos aulões e aulas 
extras de reforço, para Português e Matemática, além daquelas já previstas na grade de 
horários. O foco dessas ações – formação continuada, aulões e reforço – são os descritores 
da matriz de referência do SAEPE. Nota-se na fala dos entrevistados que não existe um 
interesse pelo IDEB, o que realmente movimenta a escola são as avaliações em nível estadual. 
Provavelmente, se deve ao fato destas envolverem incentivos financeiros caso tenham os 
resultados esperados alcançados. 

Os professores são convocados para reuniões periódicas, onde são discutidos os 
resultados dos alunos abaixo da média e é pensado qual será o trabalho de intervenção que 
poderá ser realizado com esse aluno; os coordenadores pedagógicos são responsáveis por 
fazer um levantamento dos resultados de cada aluno, a cada bimestre; na sequência 
apresentam esses dados aos professores, que são questionados sobre os fatores internos e 
externos que estão contribuindo para aquele resultado negativo do aluno e quais as 
intervenções que serão realizadas para a melhoria do resultado. Apenas em uma das escolas 
visitadas esse acompanhamento por unidade é realizado com os professores de todas as 
disciplinas, nas demais, apenas para os professores de Português e Matemática. 

Além desse monitoramento realizado na escola, os professores ainda têm o trabalho de 
preenchimento online dos diários de frequência e planejamento de aulas. Como existe 
precariedade na internet ofertada nas escolas, os professores acabam realizando dois 
trabalhos, um manual (na escola) e o online (em casa). 

Dessa forma, o que se percebe é uma pressão sobre os professores diante do desempenho 
dos alunos, os professores são cobrados, inclusive, por elementos que não tangem à sua 
responsabilidade, como fatores externos à sala de aula e que podem interferir no desempenho. 
Todo esse trabalho desenvolvido pelo professor vem intensificando o seu trabalho com o 
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aumento das tarefas que são atribuídas à eles. Também temos diversos casos de adoecimentos 
devido ao trabalho (depressão, Síndrome de Burnot, LER, entre outros). 

De uma forma geral, falta transparência em relação às políticas que são implantadas no 
Estado, uma vez que que nenhum dos envolvidos no processo educacional sabe quais metas 
precisam ser alcançadas e essas também não são especificadas no termo de compromisso, tão 
pouco sabem quais os cálculos que geram os resultados do IDEPE e do BDE, o que gera 
grande ansiedade e insatisfação a cada ano na espera do resultado do bônus. Nem mesmo 
encontramos documentos que orientem essas políticas, documentos que deveriam ser 
disponibilizados publicamente para toda a sociedade. 

Também não parece haver diálogo entre SEE e escolas no sentido de ouvir a avaliação 
dos professores sobre as políticas implantadas no Estado. Dessa maneira, os professores se 
sentem ignorados, desmotivados, cansados de tanto lutar, falar e não serem ouvidos. Em 
contraposição, são pressionados a correr atrás de um objetivo que não reflete a realidade da 
escola e não melhora a qualidade da educação. Para eles, a Escola de Referência é apenas um 
nome, uma denominação, usada pelo Governo como marketing, mas que na realidade não 
são ofertadas condições mínimas de trabalho. Essa forma de fazer a educação no Estado se 
mostra na contramão de uma proposta de gestão e educação participativa e democrática. 
 
 
Notas 
 
1. Portaria no 931, de 21 de março de 2005 e Portaria no 482, de 7 de Junho de 2013. 

2. Nota Técnica Índice de Desenvolvimento da Educação básica – IDEB. 

3. Muito sinteticamente, é possível dizer que a perspectiva analítica das advocacy coalitions está interessada em explicar 
os padrões de mudança nas políticas públicas em um mundo cada vez mais interdependente e marcado pela incerteza. 
(Faria, 2003, p. 24). 

4. http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/WebModuleSme/itemMenuPaginaConteudoUsuarioAction.do?actionType=most
rar&idPaginaItemMenuConteudo=5911, acesso em 21 de junho de 2017. 

5. http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/  

6. http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13273&complemento=0&ano=2007&tipo=&ur
l= Acesso em nov. de 2015. 

7. http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15362&complemento=0&ano=2014&tipo=&ur
l= Acesso em nov. de 2015. 

8. http://camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332457, acesso em 22 de junho de 2017. 

9. http://www.saepe.caedufjf.net/saepe-inst/  

10. Para isso, exige login e senha. 
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