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RESUMO 

 

A presente dissertação aborda uma temática que tem ocupado espaço proeminente nos debates 

em torno das políticas públicas nacionais: as ações envolvidas no planejamento e gestão da 

aprendizagem com base na trajetória da Prova Brasil. O discurso oficial apresenta a Prova 

Brasil como uma inovação e avanço para a educação brasileira, pois permitiria aos gestores 

públicos, escolares e à sociedade em geral conhecer a qualidade do ensino oferecido em cada 

unidade escolar. Da mesma forma, declara que as informações produzidas seriam utilizadas 

para subsidiar as ações dos dirigentes estaduais e municipais, bem como a dos atores 

escolares, em prol do contínuo aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. Nesse sentido, o 

presente estudo buscou compreender as ações envolvidas no planejamento e gestão da 

aprendizagem da equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão (EMBT), 

Diamantina-MG, na trajetória de participação dessa instituição na Prova Brasil, no período de 

2013 a 2015. Dessa forma, buscamos instituir um direcionamento metodológico a ser 

utilizado na compreensão do objeto, optamos pela pesquisa de abordagem qualitativa, de 

natureza básica, quanto aos objetivos descritiva e aos procedimentos, uma pesquisa 

documental. Considerando o objetivo geral desta pesquisa, percebemos nos documentos 

analisados a grande preocupação da equipe pedagógica em orientar os professores a 

trabalharem atividades e questões avaliativas voltadas às competências. Apesar disso, ficou 

evidente que é pouca a correspondência das competências avaliadas em sala de aula e as 

competências avaliadas pela Prova Brasil. Os resultados da pesquisa revelam que isso foi 

devido ao fato dos instrumentos avaliativos utilizados pelos professores não trazerem em 

todos os seus itens e questões a avaliação de competências, realizando, em maior medida, uma 

avaliação mecânica. Nos instrumentos analisados, as únicas competências percebidas 

correspondem às competências avaliadas pela Prova Brasil, porém, havendo uma maior 

concentração 1) na avaliação de competências de interpretação de texto mais elementares para 

Língua Portuguesa e 2) na avaliação de competências de Matemática ligadas ao cálculo 

utilizando as quatro operações.  

 

Palavras-chave: Planejamento – Gestão da Aprendizagem – Prova Brasil. 



 

ABSTRACT 

 

This master thesis cover a subject that has occupied a prominent space in the debate around 

national public policies: the actions involved in the planning and learning management based 

on the trajectory of Prova Brasil. Moreover, the official discourse has the Prova Brasil as an 

innovation and advancement for Brazilian education, once that it would allow the public and 

school managers and also the society in general to know the teaching quality offered in each 

school. Similarly, it states that the information gathered would be used to subsidize the 

actions of state and local leaders, as well as of school staffs in support of continuous 

improvement of pedagogical work. In this direction, the present study sought to understand 

the actions involved in the planning and management of learning of the teaching staff of the 

Belita Tameirão School (EMBT), Diamantina-MG, the trajectory of participation of this 

institution of the Prova Brasil, from 2013 to 2015. In this way, we seek to establish a 

methodological guidance to be used in understanding the goal; we chose the qualitative 

research, in basic nature, as the descriptive objectives and procedures, a documental research. 

Given the purpose of this work, we realized, on the analysed documents, the major concern of 

the pedagogic team to guide teachers to work activities and evaluative questions related to 

competence. Nevertheless, it became clear that is low correspondence of the competence 

assessed in the classroom and the competence assessed by Prova Brasil. 

The research results show that this was due to the fact that evaluation instruments used by 

teachers do not bring in all their items and questions the assessment of skills, performing, in a 

greater extent, a mechanical evaluation. In the analysed instruments, the only noticed 

competences relate to the appraised competences for the Prova Brasil, however, having a 

larger concentration 1) in the evaluation of competences of text interpretation more 

elementary for Portuguese Language and 2) in the evaluation of competences of Mathematics 

linked to the calculation using the four operations 

 

Keywords: Planning - Administration of the Learning - Prova Brazil.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo buscará compreender as ações envolvidas no planejamento e gestão 

da aprendizagem da equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão (EMBT), 

Diamantina-MG, na trajetória de participação dessa instituição na Prova Brasil, no período de 

2013 a 2015. 

O planejamento escolar é uma ferramenta rica que permite perceber a realidade das 

escolas, suas fragilidades e pontos fortes e, a partir de então, se torna possível delinear meios 

para o desenvolvimento da escola como um todo. É claro que o planejamento como outros 

processos necessita de avaliação, reavaliação e de ajustes a fim de que se alcancem os 

objetivos pretendidos. 

Nesse sentido, é preciso compreender que o planejamento escolar é um processo 

cíclico que precisa de aperfeiçoamento para ter continuidade permitindo o crescimento da 

escola e principalmente dos alunos.  

Para Cervi (2008) planejar está além de prever, é ajustar meios e resultados esperados, 

possibilitando a criação de soluções e a tomada de decisões. É nesse sentido que os resultados 

da Prova Brasil contribuem para o processo de planejar, pois, os resultados quando bem 

utilizados pela equipe gestora como um todo permitem que seja realizada uma reflexão no que 

se refere ao mesmo, bem como a criação de soluções e a tomada de decisões pautadas em 

informações concretas. Assim, inferimos que a Prova Brasil pode ter muito valor no 

planejamento, pois possibilita, por meio de seus resultados, reflexões e mudanças 

relacionadas à melhoria da qualidade escolar. 

A associação entre planejamento e Prova Brasil, abordada neste trabalho, remete a 

examinar resultados e reconstruir objetivos. Então, propõe-se a utilização dos resultados da 

Prova Brasil como meio para promover a reflexão de toda a escola quanto ao planejamento e, 

consequentemente a gestão da aprendizagem. 

A Prova Brasil avalia estudantes frequentes do 3º e 5º anos do Ensino Fundamental 

das escolas públicas, os alunos são selecionados por amostragem e respondem as questões 

sem o auxílio do professor da classe. A Prova Brasil é aplicada a cada dois anos e os 

resultados visam fornecer um parâmetro para guiar a melhoria do ensino, determinando, 

ainda, metas de qualidade a serem atingidas.  

A novidade dessa avaliação está na divulgação dos dados por unidade escolar o que 

permite aos gestores, professores, pais, alunos e comunidade em geral mobilizar se em busca 
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de melhorias na qualidade da educação, tomando como ponto de partida os resultados obtidos 

na avaliação realizada na escola.  

Nesse sentido, inferimos que é possível que a equipe escolar a partir dos resultados 

fornecidos pela Prova Brasil promova um planejamento diferenciado e específico a fim de 

melhorar a qualidade da educação. 

Assim, justificamos a escolha do tema devido ao interesse de compreender as ações 

envolvidas no planejamento e gestão da aprendizagem pela equipe pedagógica na trajetória de 

participação da Escola Municipal Belita Tameirão na Prova Brasil. Em geral, o conhecimento 

sobre a avaliação Prova Brasil limita-se às notas que são atribuídas às escolas e publicadas no 

portal do Inep, sem compreender que tais resultados fornecem dados que podem ser utilizados 

a favor do planejamento escolar. 

Por entender que quanto maior a nota obtida na Prova Brasil, maior será o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), alguns sistemas e escolas passam a se 

preocupar muito mais em atingir maiores índices do que assegurar que a educação aconteça, 

de fato, com qualidade. Sendo o IDEB calculado a partir das taxas de aprovação e das notas 

da Prova Brasil, algumas medidas podem ser tomadas para garantir um aumento deste índice.  

Duas delas são a aprovação indiscriminada dos alunos, a aprovação dos alunos para as 

séries/anos seguintes sem garantir a aprendizagem devida à série/ano anterior, e a atenção 

exacerbada às disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, que são avaliadas pela Prova 

Brasil. Em relação ao desempenho dos alunos na Prova Brasil, não há como sistemas e 

escolas terem o total controle, mesmo que se pretenda maquiar o IDEB aprovando todos os 

alunos, não há como garantir que os alunos que responderam aos testes da Prova Brasil 

alcancem o desempenho esperado.  

Dessa forma, não é difícil imaginar que as escolas que realizam a Prova Brasil acabam 

recebendo mais atenção das Secretarias Municipais de Educação (SME), em relação às 

escolas que não participam de tal avaliação, que o trabalho em sala de aula das disciplinas que 

são avaliadas pela Prova Brasil possa ser favorecido, deixando as demais disciplinas de lado, 

e que escolas e sistemas possam desenvolver ações pautadas especificamente nas 

competências avaliadas pela Prova Brasil, deixando de trabalhar outras competências (das 

mesmas disciplinas avaliadas e de outras disciplinas). 

Como professora da Rede Municipal de Ensino de Diamantina, Minas Gerais, 

inquietações surgiram em relação a função das avaliações externas e seus reflexos na 

qualidade de ensino, mais especificamente no trabalho pedagógico desde a educação infantil 
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até o Ensino Fundamental, pairando a questão: em que essas avaliações colaboram com a 

qualidade do ensino?  

Percebemos a influência que as avaliações externas exercem sobre várias decisões 

dentro da escola, fato que desperta diversas indagações sobre o tema em questão: Teriam 

essas avaliações conduzido a equipe pedagógica da escola a uma nova prática de ensino? As 

avaliações são compatíveis com a realidade da escola e o que ela ensina? De que maneira os 

resultados da Prova Brasil são utilizados no planejamento da Escola Municipal Belita 

Tameirão? 

Com base na discussão proposta, a pergunta norteadora da pesquisa é: quais ações são 

envolvidas no planejamento e gestão da aprendizagem pela equipe pedagógica na trajetória de 

participação da Escola Municipal Belita Tameirão na Prova Brasil?  

O Objetivo geral é compreender as ações envolvidas no planejamento, gestão e 

avaliação da equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão, Diamantina, MG, na 

trajetória de participação dessa instituição na Prova Brasil, no período de 2013 a 2015. 

Os objetivos específicos são: identificar as ações planejadas e desenvolvidas pela 

equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão envolvidas para a participação dessa 

instituição na Prova Brasil, de 2013 a 2015; analisar os procedimentos e atividades nas ações 

planejadas e realizadas pela equipe pedagógica durante a participação dessa instituição na 

Prova Brasil de 2013 a 2015; compreender a relação de influência nas ações planejadas e 

desenvolvidas pela equipe pedagógica da E. M. Belita Tameirão com os resultados obtidos 

pela instituição nas etapas da Prova Brasil de 2013 a 2015. 

Embora os sistemas de avaliação, de modo geral, ao oferecerem resultados por 

instituição participante, colaborem para o estabelecimento de ranking entre as escolas, 

classificando as mesmas numa escala imaginária que vá de péssima (quando há resultado 

insatisfatório) a ótima (quando há resultados que superem as expectativas), Oliveira (2011) 

sinaliza que o fato de se ter resultados por escolas permitiu que os sujeitos da educação 

(equipe escolar e beneficiados pela educação, direta ou indiretamente) passassem a se 

preocupar mais com o desempenho de suas instituições e, com isso, promovessem ações que 

buscassem uma maior qualidade educacional. Para a autora: 

O Saeb e os demais sistemas de avaliação deles decorrentes, geraram informações 

relevantes para gestores públicos, educadores e pesquisadores, estimulando 

inovações na gestão administrativa e pedagógica das escolas. No entanto, 

percebemos que ainda pouco é feito no sentido de analisar pedagógica e 

qualitativamente as informações geradas, no intuito de impulsionar a transformação 

de práticas e ações do cotidiano das instituições de ensino (OLIVEIRA, 2011, p. 

123). 
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Esta citação tem relação direta com a concepção adotada neste trabalho, de que as 

mudanças mais significativas na garantia da qualidade da educação devem partir da sala de 

aula, da realidade mais próxima dos alunos. Pautado nesta concepção, vemos na análise dos 

resultados da Prova Brasil, de suas matrizes de referências e de suas escalas de desempenho 

uma possibilidade de propor mudanças na educação escolar. Com isso, não se defende que o 

desempenho dos alunos em avaliações externas, por si só, seja expressão de qualidade; para 

que o desempenho represente qualidade da educação, este deve acontecer como manifestação 

de uma aprendizagem significativa. Pensando no desenvolvimento da pesquisa as hipóteses 

foram levantadas, a saber: 

- há compreensão de toda equipe pedagógicas sobre as ações desenvolvidas na Escola 

Municipal Belita Tameirão com respeito ao planejamento e a gestão de aprendizagem com 

vista à participação da instituição na Prova Brasil de 2013 a 2015. 

- há pela equipe pedagógica ações de orientação, diagnósticos, planejamento com fins na 

melhor obtenção de resultados da Prova Brasil. 

Para descrever o percurso metodológico adotado na pesquisa, encontramos apoio em 

Gerhardt; Silveira (2009) e em Minayo (2010), essa última que conceitua a metodologia como 

um dos passos da pesquisa, sendo o caminho e o instrumento próprios da abordagem da 

realidade. 

Dessa forma, buscamos instituir um direcionamento metodológico a ser utilizado na 

compreensão do objeto, optamos pela pesquisa de abordagem qualitativa, quanto aos 

objetivos descritiva e aos procedimentos, uma pesquisa documental.  

Gil (2002) corrobora nesse sentido ao afirmar que as pesquisas descritivas são, 

juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais, 

preocupados com a atuação prática e as mais solicitadas por instituições educacionais. 

No seu desenvolvimento os procedimentos adotados consistiram em pesquisa 

documental que foi utilizada para proceder a análise de documentos de fonte primária, sendo: 

relatórios, Projeto Político Pedagógico da escola, regimento da escola, planejamento anual, 

planos de ação estruturados de acordo com os resultados da Prova Brasil realizadas entre 2013 

a 2015, resoluções e orientações emanadas da Secretaria de Estado de Educação e da SRE 

Diamantina no período de 2013 a 2015.  

Essa pesquisa compreende a consulta a livros, monografias, artigos de periódicos, 

entre outras fontes, conforme afirma Marconi; Lakatos (1986, p. 57) a pesquisa bibliográfica 

trata de ser “[...] o levantamento da bibliografia já publicada e que tenha relação com o tema 

de estudo”.  



18 

 

Foram realizados estudos bibliográficos com base em literaturas estruturadas obtidas 

através de livros, artigos científicos, dissertações e teses provenientes de bibliotecas 

convencionais e virtuais. A interlocução será amparada em Afonso (2000); Araújo, Lúzio 

(2005); Bonamino, Batista, Rocha (2006); Castro (2006); Cervi (2008); Franco (1999); 

Fernandes (2005); Luckesi (1996); Oliveira, Rosar (2002); Pilatti (1994; 1995); dentre outros 

que discutem a temática sobre educação.  

O texto está dividido em sessões: 2 Avaliação Externa e em Larga Escala no Brasil; 3 

Procedimentos Metodológicos; 4 Caracterização do Município de Diamantina; 5 As ações da 

Equipe Pedagógica da EMBT e os resultados da Prova Brasil. 
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2 AVALIAÇÃO EXTERNA E EM LARGA ESCALA NO BRASIL 

 

A avaliação educacional passou a ser identificada a partir de duas dimensões: uma 

interna, avaliação da aprendizagem realizada pelo professor como parte do seu fazer 

pedagógico, e a outra externa, avaliação do desempenho escolar, em larga escala, de natureza 

sistêmica, realizada por agente externo à escola. Tanto a avaliação interna como a externa 

precisam estar na pauta das discussões das escolas, para que de fato possam cumprir com o 

seu papel, para obtenção de resultados efetivos de melhoria da aprendizagem dos alunos. 

Penin assim reforça a importância da avaliação interna e externa como alternativa para refletir 

sobre a prática educativa e a necessidade de informar os resultados para todos: 

 

[...] no âmbito interno, possibilita a avaliação como instrumento de ação formativa, 

levando instituições e os professores a refletirem a respeito de suas práticas e de seus 

objetivos e, assim, a melhorar sua ação docente e sua identidade profissional. Por 

outro, em âmbito externo, oferece informações para que tanto os pais quanto a 

sociedade, especialmente os sistemas de ensino, possam efetivar um relacionamento 

produtivo com a instituição escolar. Apurar os usos da avaliação, comparar 

resultados e comportamento de entrada dos alunos em cada situação e 3 contexto 

social e institucional é da maior importância para não homogeneizar processos que 

são de fato diferentes (PENIN, 2009, p. 23-24). 

 

As avaliações em larga escala são sempre externas às instituições escolares avaliadas e 

abrangem todo o sistema de ensino, todas as escolas deste sistema que atendam aos requisitos 

mínimos de participação. São planejadas e executadas por agentes externos às escolas. No 

Brasil, o INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, é responsável pela 

execução das principais avaliações em larga escala (BRASIL, 2011). 

A disseminação da cultura de avaliação se intensifica, e a ênfase dada aos resultados 

educacionais se confirma nas reformas educativas, como se verifica na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), que assegura a avaliação do 

rendimento escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, objetivando a definição e a 

melhoria da qualidade do ensino: 

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:  

[...] 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no Ensino 

Fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;  

[...] 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 

nível de ensino.  
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Essas mudanças na política educacional não se apoiam somente em componentes 

locais, mas se articulam ao contexto internacional em função da influência dos agentes 

financiadores destas mudanças. A Declaração Mundial de Educação para Todos resultantes da 

Conferência de Jomtien, realizada na Tailândia em 1990, teve como organizadores a 

UNESCO, a UNICEF, a PNUD e o Banco Mundial, definiram o Ensino Fundamental como 

prioridade da década e estabeleceram a exigência de melhoria da qualidade da educação, 

relacionando-a com a implementação de sistemas de avaliação do desempenho dos 

estudantes. Segundo a UNESCO (1998): 

  

[...] a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 

aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos programas 

estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma... Daí a 

necessidade de definir, nos programas educacionais, os níveis desejáveis de 

aquisição de conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de desempenho.  
 

 

Esta centralidade reforça a necessidade da definição de um currículo nacional, ou a 

fixação de conteúdos mínimos, o que ocorreu em 1997, com a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) que se constituem em referência para as medidas do 

desempenho nas avaliações. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado a partir da Lei nº 10.172/2001, 

estabeleceu diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, indicando prioridades e metas para a ampliação do financiamento, 

melhoria da gestão da educação, além de mecanismos de acompanhamento e avaliação do 

plano pela Câmara e Senado Federal com criação do Sistema Nacional de Avaliação. O 

principal instrumento para o alcance de metas deste PNE foi o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), composto por um conjunto de normas, programas, instrumentos de 

avaliação e gestão, voltados para a Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Profissional e alfabetização. 

 

2.1 Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de acordo com Castro (1999, p. 

30) consiste em, “avaliar a efetividade dos sistemas de ensino, com enfoque na qualidade, 

eficiência e equidade”, as avaliações do SAEB produzem informações a respeito da realidade 

educacional brasileira. 
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O SAEB é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Seu 

objetivo é realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade 

do ensino que é ofertado. As informações produzidas visam subsidiar a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas na área educacional nas esferas municipal, 

estadual e federal, contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica foi criado em 1988, é 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP/MEC, realizada a cada dois anos. Nesses 20 anos, passou por várias alterações, revisões 

e mudanças. Em 2005 a Portaria Ministerial n° 931, de 21 de março de 2005, alterou o nome 

histórico de SAEB para Exame Amostral do SAEB, sob a denominação de Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), o nome do SAEB foi mantido nas publicações e 

demais materiais de divulgação e aplicação da avaliação BRASIL, (2011). 

É uma avaliação amostral, o resultado não serve para avaliar a qualidade da escola, 

mas possibilita avaliar o desempenho dos sistemas educacionais, das redes municipais, 

estaduais e federais de educação, além do sistema público e privado. Permite, também, a 

comparação de desempenho por estado e por região geográfica; e Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (ANRESC), que é mais extensa e detalhada e tem foco em cada unidade 

escolar, recebendo, em suas divulgações, por seu caráter universal, o nome de Prova Brasil; é 

possível avaliar a qualidade da escola e do nível educacional do município.  

É a primeira iniciativa brasileira no sentido de conhecer mais profundamente os 

problemas e deficiências de seu sistema educacional, para orientar com maior precisão as 

políticas governamentais voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. Além de ser um 

dos mais amplos esforços no sentido de coletar dados sobre a qualidade da educação no país, 

é um dos principais sistemas de avaliação em larga escala da América Latina.  

Concebido com a finalidade de fornecer elementos para apoiar a formulação, a 

reformulação e o monitoramento de políticas voltadas para a melhoria da qualidade da 

educação básica no Brasil, tem como objetivos: oferecer subsídios à formulação, 

reformulação e monitoramento de políticas públicas e programas de intervenção ajustados às 

necessidades diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino avaliadas; identificar os problemas e 

as diferenças regionais do ensino; produzir informações sobre os fatores do contexto 

socioeconômico, cultural e escolar que influenciam o desempenho dos alunos; proporcionar 

aos agentes educacionais e à sociedade uma visão clara dos resultados dos processos de 

ensino e aprendizagem e das condições em que são desenvolvidos; e desenvolver competência 
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técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições 

educacionais de ensino e pesquisa.  

O INEP/MEC que coordena o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica em 

larga escala inovou no ciclo 2007, incluiu os gestores, professores e pais nesse processo 

avaliativo e convidou através de convocações expressas na campanha de divulgação, e 

destinou material específico no seu site. O ciclo de 2007 da Avaliação da Educação Básica 

SAEB/Prova Brasil, disponibiliza várias informações sobre a avaliação, e prioriza atores 

representantes da comunidade escolar: gestores, professores e pais, os quais são de 

fundamental importância no processo ensino/aprendizagem para obtenção de resultados de 

êxitos de uma educação e qualidade. O material disponível no site do INEP/MEC está 

dividido em pastas enfatizando as seguintes temáticas e destinatários: apresentação, temas 

relacionados; documentos (BRASIL, 2011). 

Ressaltamos a importância da avaliação ANRESC (Prova Brasil) para os pais 

avaliarem o nível da escola dos filhos e ajudarem a melhorar a escola foi criada sob a 

constatação de que educação não é responsabilidade apenas do professor e do aluno, mas de 

toda a sociedade, a demanda de meios para avaliar a qualidade da educação que está sendo 

oferecida. O resultado relacionado ao índice de aprovação daquela escola fornece o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB (uma relação entre as notas na Prova Brasil e 

no SAEB e as taxas de aprovação escolar) que norteia as mais importantes políticas de 

melhoria da educação; e do SAEB - que não avalia cada escola, já que a prova é amostral, 

serve para mostrar a qualidade dos sistemas educacionais nos estados, regiões e também no 

Brasil, de maneira geral. Dessa forma, os gestores da Educação poderão interferir para 

reforçar a qualidade, se tornam responsáveis pelo desenvolvimento “ou não” de uma educação 

de qualidade na escola. 

A ideia de responsabilização passou a ser compreendida como um direcionamento 

para os governos democráticos, como forma de prestação de contas a sociedade de modo 

geral. Visto que a responsabilização no processo educacional foi apenas uma das facetas de 

um movimento amplo que se delineava no país. Visto que houve um processo de 

descentralização de poder e responsabilidades. Estas foram distribuídas em âmbito federal, 

estadual e municipal, onde cada um deveria prestar contas acerca de diferentes aspectos à 

sociedade, de ordem fiscal, econômica e educacional. Tal responsabilização é explicitada por 

Lima (2006) por meio do aumento da “autonomia da escola”, como sendo uma “prestação de 

contas” a sociedade acerca dos resultados, expressando a eficiência ou ineficiência da escola 

através dos resultados. 
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2.1.1 Histórico do SAEB 

 

A primeira aplicação do SAEB foi no ano de 1990, as avaliações eram para 1ª, 3ª, 5ª e 

7ª séries do Ensino Fundamental das escolas públicas da rede urbana, os alunos, nesse ano, 

foram avaliados em Português, Matemática e Ciências, e redação para as 5ª e 7ª séries. A 

Edição de 1993 manteve o formato da edição de 1990. 

Em 1995, a nova metodologia de construção da Teoria de Resposta ao Item, a TRI1, 

possibilitando comparação entre os resultados das avaliações e o público avaliado era alunos 

das 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (5º e 9º anos atualmente) e 3ª série do Ensino 

Médio. Adição de uma amostra a rede privada, além da rede pública, e sem avaliação em 

ciências. 

Nos anos entre 1997 e 1999, os alunos das 4ª e 8ª séries avaliados em Português, 

Matemática e Ciências, e alunos da 3ª série do Ensino Médio em História e Geografia 

também. 

Entre os anos de 1990 e 2003, as provas foram aplicadas a um grupo de escolas 

sorteadas em caráter amostral, possibilitando a geração de resultados para o Brasil, região e 

Unidades da Federação. 

Em 2001 o SAEB passou a avaliar apenas as áreas de Português e Matemática e com o 

formato mantido nas edições de 2003, 2005, 2007 e 2009. 

Em 2005, aconteceu a reformulação do SAEB, passando a ser composto por duas 

avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica e a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, conhecida como Prova Brasil. O público alvo da Prova Brasil nesse ano foram 

escolas públicas com no mínimo 30 alunos matriculados nas 4ª e 8º séries, avaliados em 

Português e Matemática. 

No ano de 2007, as escolas públicas rurais que ofertam a 4ª série e que tinham o 

mínimo de 20 estudantes matriculados nesta série passaram a participar da Prova Brasil. A 

partir dessa edição a Prova Brasil passou a ser realizada conjuntamente com a aplicação 

amostral do SAEB, utilizando os mesmos instrumentos. 

                                                           
1 Possibilita a comparação entre os resultados ao longo do tempo e entre séries, pois a unidade de análise passa a 

ser o item da prova e não mais a prova completa, nem o aluno.  

Antes do uso da TRI eram aplicadas provas clássicas sobre conteúdos com 30 questões. Atualmente o uso da 

Teoria de Resposta ao Item associada a uma técnica de balanceamento de conteúdos permite uma amplitude do 

currículo, pois o SAEB utiliza 150 questões em cada disciplina avaliada, embora cada aluno continue 

respondendo entre 30 e 35 questões. Os resultados analisados com o TRI permitem a comparação e a colocação 

dos mesmos em uma escala única de desempenho (INEP, 2009). 
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Em 2009, a 8ª série do Ensino Fundamental das escolas públicas rurais que atendiam 

ao mínimo de alunos matriculados também passaram a ser avaliadas. 

No ano de 2011, participaram da Prova Brasil todas as escolas com pelo menos 20 

alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de escolas públicas, localizadas 

em zona urbana e rural. Para a realização do SAEB foi selecionada uma mostra complementar 

à prova Brasil que incluía a rede privada. 

 

2.1.2 Objetivos do SAEB 

 

O principal objetivo do SAEB e da Prova Brasil é realizar um diagnóstico do sistema 

educacional brasileiro e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do aluno, 

fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado através de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. Nos testes, os estudantes respondem questões 

de Língua Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de 

problemas. Sendo que, o objetivo do INEP, ao apresentar os resultados da Prova Brasil, é que 

esses resultados sejam incorporados pelos professores, diretores, gestores e pela própria 

sociedade, e que promovam o debate e um trabalho pedagógico que subsidie a melhoria da 

qualidade educacional em todo pais. 

O SAEB tem como objetivos gerais: 

 Acompanhamento do sistema educacional, em outras palavras, avaliação das 

competências dos alunos e de como elas evoluem no tempo; 

 Acompanhamento de como o sistema educacional vem se comportando em termos de 

equidade dos resultados educacionais, ou seja, é a avaliação de como os resultados 

educacionais distribuem-se em função da origem social do aluno e como isso vem 

evoluindo no tempo; 

 Apreensão dos fatores escolares que podem explicar resultados escolares, isto é, busca 

de características associadas a escolas e salas de aula efetivas (que promovem bom 

aprendizado médio de seus alunos) e de características de escolas e salas de aula 

promotoras de equidade (que minimizam o impacto da origem familiar dos alunos em 

seus resultados educacionais). 
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2.1.3 A estrutura do SAEB 

 

Para descrever e orientar a elaboração dos itens dos testes do SAEB foram construídas 

Matrizes de Referência, que sistematizam:  

 A elaboração dos testes psicométricos; 

 A estrutura dos cadernos de avaliação; 

 A aplicação de avaliações padronizadas a fim de descrever o que os alunos sabem e 

são capazes de fazer nas disciplinas de Língua Portuguesa (com foco em leitura) e 

Matemática; 

 Coleta de informações sobre fatores escolares e de contexto que possam interferir na 

qualidade do ensino-aprendizagem; 

 Aplicação dos questionários a alunos, diretores e professores; 

 Uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI); 

 Seleção de amostra probabilística, para as avaliações realizadas pela ANEB.  

Os testes do SAEB contêm 169 itens para cada uma das séries e disciplinas avaliadas, 

sendo compostos por itens de múltipla escolha, que segundo Araújo e Lúzio (2005) passam 

por um processo de “validação” da seguinte forma: 

 

 
Depois de elaborados, os itens são submetidos a uma revisão de conteúdo e forma, 

que compreende uma certificação de qualidade dos aspectos teóricos, pedagógicos e 

linguísticos, e a validação empírica, que verifica, por meio de técnicas estatísticas e 

psicométricas, as características de comportamento dos itens após sua aplicação em 

campo (ARAÚJO E LÚZIO, 2005, p.14). 
 

 

Para que seja possível a aplicação dessa grande quantidade de itens, é utilizado o 

delineamento denominado Blocos Incompletos Balanceados (Balanced Incomplete Block) – 

BIB. Segundo Araújo e Lúzio (2005, p.14) este modelo possibilita que o conjunto de questões 

seja dividido em subconjuntos, chamados blocos, cada um composto por 13 itens, totalizando 

13 blocos. “Estes são organizados em grupos de três diferentes combinações. De cada 

combinação resulta um caderno de prova e todas as combinações perfazem 26 cadernos 

diferentes”. Segundo o autor esse método garante que sejam superados fatores que possam 

intervir na resposta aos itens, como cansaço do aluno ou a falta de tempo para completar a 

prova. 

Estes itens são elaborados a partir do referencial curricular mínimo a ser avaliado em 

cada disciplina e série, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos, que 
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por sua vez são embasados nos PCN e sob consulta nacional dos currículos sugeridos pelas 

secretarias estaduais de educação. 

Segundo Araújo e Lúzio (2005, p.15) “buscou-se o que havia de comum entre os 

currículos para a composição da matriz”. Os autores ainda afirmam que o Inep consultou 

professores-regentes nas capitais brasileiras, das redes de ensino municipais, estaduais e 

privadas, com atuação nas 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino 

Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, e, ainda, examinou os livros 

didáticos mais utilizados nessas redes e séries. Em seguida, foram incorporadas análises de 

especialistas nas áreas do conhecimento. 

Os conteúdos, associados às habilidades a serem desenvolvidas em cada ano/série e 

disciplina, foram subdivididos em partes menores, cada uma especificando o que os itens das 

avaliações do SAEB deveriam avaliar. A essas unidades se denominou “descritores”. Por sua 

vez cada descritor dá origem a diferentes itens e a partir das respostas dadas a eles, verifica-se 

o que os alunos sabem e conseguem fazer com os conhecimentos adquiridos. “O descritor é 

uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno 

que traduzem certas competências e habilidades” (MEC, 2007, p. 31). 

 

2.2 Em busca de uma definição para as competências 

  

Segundo Ropé e Tanguy (2002), faz-se necessário um questionamento da noção de 

competências, pois, embora as competências sejam consideradas um fenômeno antigo, elas 

estão sendo incluídas cada vez mais nas atuais discussões sociais e científicas de modo que 

sejam utilizadas em diferentes áreas, estas com interesses e abordagens diversos sobre o tema, 

não permitindo, assim, uma definição conclusiva.  

Na educação, embora seja um campo delimitado, também não é possível encontrar 

uma definição única do termo competências. Para Zabala e Arnau (2010), o surgimento de 

diversas definições se deu devido à necessidade de conceituação, porém, os mesmos autores 

colocam que as definições vigentes se tornam complementares. Já Rey (2002), considera que 

a existência de diversas definições se dá pelo fato de que, na Pedagogia, existem diversos 

discursos, cada um possuidor de perspectivas próprias, e as consequências de se adotar uma 

única definição pode provocar um bloqueio de qualquer pensamento criativo, interferindo 

assim nas ações. Porém, o referido autor coloca que se faz necessário entender cada uma das 

definições existentes – seus usos constantes, suas incertezas, suas contradições – para que se 
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possa encontrar um “espaço comum, um lugar de confronto e de intercâmbio” (REY, 2002, p. 

14).  

Dentre as possíveis definições de competência na educação, podemos destacar três 

como sendo as mais significativas para o desenvolvimento deste trabalho. A primeira a ser 

apresentada é a proposta por Perrenoud (1999), que concorda não haver um consenso na 

definição, mas vai além desta constatação e propõe uma definição sem, contudo, se afastar de 

um dos significados mais corriqueiros: desempenho eficaz.  

Para Perrenoud (1999, p. 7), competência é “uma capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. 

Nesta definição é possível perceber que há um vínculo direto entre competências e 

conhecimento; sem conhecimento não há competência. Porém, as competências não podem 

ser resumidas ao conhecimento que o sujeito possui, assim como não podem se tornar 

sinônimo da ação desempenhada; a competência se manifesta na mobilização do 

conhecimento para a realização da ação. “As competências manifestadas [...] não são, em si, 

conhecimentos; elas utilizam, integram, ou mobilizam tais conhecimentos.” (PERRENOUD, 

1999, p. 8, grifo do autor). 

Outro ponto a ser destacado em relação à definição de Perrenoud (1999) diz respeito à 

relação desta com a eficácia e o desempenho, o que pode significar uma aproximação do 

entendimento de competências com o comportamento observável. Segundo Rey (2002, p. 30), 

“centra-se no comportamento equivale a ignorar [...] os pensamentos do sujeito, já que estes 

não são observáveis de forma objetiva”. Encarar as competências apenas como um 

desempenho eficaz de uma determinada ação em um determinado momento significa opor 

competência e saber, este entendido como “um conjunto organizado de pensamentos” (REY, 

2002, p. 43, grifos do autor). 

Porém, é preciso destacar que, para Perrenoud (1999, p. 20), “o fato de que a 

competência, invisível, só possa ser abordada através de desempenhos observáveis não acaba 

com a questão de sua conceitualização”. Além do mais, a definição de Perrenoud (1999) não 

se restringe ao desempenho eficaz. Como foi dito anteriormente, o autor propõe uma 

definição que não se afaste deste significado, porém, ultrapasse tal compreensão ao incluir na 

definição a utilização de conhecimentos na realização da ação. 

Para Perrenoud (2002a), as competências envolvem a identificação das situações a 

serem controladas e dos problemas a serem resolvidos, as decisões a serem tomadas, os 

saberes mobilizados e explicitados no momento em que a competência se manifesta, o 

pensamento, que organiza o conhecimento e programa a ação, e as orientações éticas relativas 
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à tomada de decisão. A partir de tais análises, Perrenoud (2002a) avança em sua compreensão 

ao redefinir 

 

competência como a aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, 

mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos 

cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, 

esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio (PERRENOUD, 2002a, p. 19). 

 

Zabala e Arnau (2010) também se detiveram na análise das diversas definições de 

competência existentes, analisando definições tanto no mundo do trabalho como na educação. 

Segundo os autores, “o conceito de competência surge de posições basicamente funcionais, 

com relação ao papel que devem cumprir para que as ações humanas sejam o mais eficiente 

possível” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 27).  

Em relação às definições dentro do campo profissional evidenciam que a finalidade 

das competências é a realização de tarefas de forma eficaz, sendo que tais tarefas estão 

relacionadas especificamente às ocupações profissionais com contexto de aplicação 

claramente definidos. Em relação às análises na área da educação, os autores concluem que as 

diversas definições trazem “as principais ideias formuladas na área profissional; no entanto, 

adotando níveis de maior profundidade e extensão no campo de aplicação” (ZABALA; 

ARNAU, 2010, p. 32).  

Diante das análises feitas, os autores propõem uma definição com base nos elementos 

comuns às definições analisadas ao entender competência como a capacidade para realizar 

tarefas ou agir diante de situações diversas de forma eficaz em um determinado momento, 

sendo necessário mobilizar atitudes, habilidades e conhecimentos ao mesmo tempo e de forma 

inter-relacionada. Nesta definição podemos observar a existência de três grandes domínios: 

saber, ser e saber fazer. O saber está diretamente associado ao conhecimento, o ser à atitude e 

o saber fazer às habilidades, sejam elas simples ou complexas, que, por sua vez, dizem 

respeito aos procedimentos necessários para o desenvolvimento da ação. 

 

A competência identificará aquilo que qualquer pessoa necessita para responder aos 

problemas aos quais se deparará ao longo da vida. Portanto, competência consistirá 

na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida mediante ações nas quais se 

mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes 

atitudinais, procedimentais e conceituais (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 37). 

 

Concordando com o posto por Zabala e Arnau (2010), Machado (2010) traz em seus 

estudos sobre competências que para uma pessoa ser considerada competente não basta que 
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esta seja capaz de mobilizar o que se sabe (saber/conhecimento) para realizar o que se deseja 

(ser/atitude), ela deve ser capaz de realizar a ação (saber fazer/procedimento).  

Para Machado (2010, p. 36), “competência é a capacidade que uma pessoa tem para, 

em determinado âmbito, mobilizar os recursos de que dispõe para realizar aquilo que projeta”. 

Nesta definição podemos observar três elementos básicos: pessoalidade, mobilização e 

âmbito. A pessoalidade diz respeito, como se pode perceber, à pessoa; são as pessoas que 

possuem competências, que desejam, projetam, expressam suas vontades, buscam, de forma 

consciente, realizar seus projetos. Sabendo que não há competência sem conhecimento, este é 

construído pelas pessoas, o que reforça a pessoalidade como primeiro elemento constituinte 

das competências. 

 

[...] conhecer é conhecer o significado e o significado é sempre construído pelas 

pessoas, ou seja, o conhecimento é sempre pessoal. [...] são as pessoas e suas buscas 

conscientes, seus projetos, que atribuem ou não valor a determinadas relações, que 

tornam as matérias, as representações apresentadas pelos livros, um material vivo, 

significativo (MACHADO, 2010, p. 27). 

 

Porém, não se pode compreender a pessoalidade como uma característica que se aplica 

aos indivíduos de forma isolada, ou, isolado de seus pares, visto que os indivíduos são 

pertencentes a uma determinada sociedade, a uma determinada cultura comum. Machado 

(2010) alerta que, embora as ações conscientes dos indivíduos partam de perspectivas 

pessoais, estes devem respeitar as normas do grupo ao qual pertencem, o que os caracteriza 

como cidadãos. 

 

Perseguimos projetos pessoais, mas partilhamos projetos coletivos, orientados por 

um cenário de valores socialmente acordados, e necessariamente sujeitamo-nos (ou 

submetemo-nos) aos outros, no sentido de levar em consideração seus pontos de 

vista, seus argumentos, seus valores. Assim, a pessoalidade pressupõe a integração 

com os outros como elemento complementar [...] (MACHADO, 2010, p. 38). 

 

Dessa forma, vincula-se à pessoalidade a ideia de integridade, que diz respeito ao 

outro e aos valores socialmente estabelecidos de forma que haja uma integração saudável 

entre os indivíduos. Com isso, a compreensão de competência ultrapassa a sua dimensão 

técnica e deixa de ser “confundida com o mero desempenho especializado, com o simples 

‘fazer bem feito’ sem saber o que se faz, ou para que se faz [...] ela sempre está associada a 

uma ação envolvendo valores” (MACHADO, 2010, p. 40-41) de forma que a integridade 

pessoal e a integração social sejam consideradas.  
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A mobilização, outro elemento fundamental da noção de competências, diz respeito à 

mobilização de saberes. Segundo Machado (2010), ela não significa uma acumulação de 

conhecimentos e sim a capacidade de evocar o que se sabe para realizar o que se almeja. Ao 

entendermos que a competência é uma característica humana, que o conhecimento é 

produzido e modificado pelas pessoas e que não há competência sem conhecimento, podemos 

afirmar que qualquer conhecimento, por mais complexo que seja, torna-se inerte se não puder 

ser mobilizado.  

Identificando Machado (2010), podemos ver em Perrenoud (1999) que uma 

competência só pode ser construída a partir da mobilização do conhecimento, com 

discernimento e em tempo real. Porém, o autor ressalta que a mobilização de conhecimentos 

não pode ser confundida com a própria competência; a competência valora o conhecimento 

mobilizado.  

Percebe-se claramente que mobilização e conhecimento formam outro eixo elementar 

da compreensão de competência. Falar em competência sem considerar o conhecimento 

necessário a ela significa desvalorizar o conhecimento: uma pessoa que possui muitos 

conhecimentos e não consegue mobilizar os mesmos para a realização de uma ação pode ser 

considerado incompetente; igualmente incompetente é a pessoa que não possui 

conhecimentos, mas consegue ser melhor sucedido na realização de uma ação. 

 

Sem dúvida, se o conhecimento de conteúdos não basta para caracterizar a 

competência, a falta de conhecimento é o primeiro sintoma, e a evidência mais 

efetiva da incompetência. [...] Especialmente competente é quem sabe combinar de 

modo eficaz a busca pelo conhecimento de que se necessita com as formas 

adequadas de mobilização do mesmo (MACHADO, 2010, p. 41). 

 

Segundo Perrenoud (1999), a apropriação pura e simples de conhecimentos não 

significa que os mesmos serão mobilizados no momento de uma ação necessária. É 

fundamental que os conhecimentos sejam considerados pertinentes, ou não, para que sejam 

mobilizados com discernimento. Tal observação tem encontro com o eixo 

pessoalidade/integridade, pois, para que haja discernimento na mobilização de 

conhecimentos, estes devem ser apropriados pelas pessoas, que deverão se ancorar nos 

valores de sua sociedade para agir.  

O âmbito, terceiro elemento fundamental, porém, não menos importante, diz respeito 

ao contexto ao qual a competência se materializa. Segundo Machado (2010, p. 31), “quanto 

mais restrito é o âmbito [...] mais facilmente ela [a competência] pode ser caracterizada em 
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seus pormenores [...]; quanto mais amplo é tal âmbito, mais difícil é tal estruturação, [sendo 

esta] sempre necessária”.  

Porém, ao mesmo tempo em que é importante ter um âmbito bem delimitado para a 

manifestação de uma competência, ela não pode se restringir a este. 

Especialmente competente é aquele que é capaz de manifestar sua competência em um 

novo contexto, pois, segundo Machado (2010, p. 44), “uma pessoa somente pode se revelar 

competente atuando em determinado âmbito, mas sua competência é tanto maior quanto mais 

é capaz de abstrair o contexto da ação e imaginar situações novas”.  

Dessa forma, percebemos que o âmbito se vincula à ideia de extrapolação, formando, 

assim, o último eixo fundamental à noção de competência defendida por Machado (2010). 

Segundo o autor, âmbito e extrapolação não se configuram como opostos e sim como 

complementares, pois, considerar apenas um deles na compreensão de competência pode 

implicar numa atuação limitada por parte do ser humano.  

As definições apresentadas evidenciam que há uma relação íntima entre competência, 

conhecimento e desempenho eficaz, toda competência visa à eficácia no desempenho de uma 

ação, porém, mesmo que o desempenho seja eficaz, se ele não for apoiado em conhecimentos, 

não podemos dizer que houve uma manifestação da competência. Da mesma forma, possuir o 

conhecimento, mas não conseguir mobilizá-lo para o desenvolvimento de uma ação de modo 

que esta não seja realizada, significa que a pessoa não é competente. Esta relação íntima entre 

competência e conhecimento tem originado, em espaço escolar, um grande equívoco, sendo o 

mesmo discutido a seguir. 

 

2.2.1 Competências e conhecimentos: um equívoco curricular 

 

A escola, historicamente e ainda hoje, busca repassar o conhecimento a partir da 

organização do mesmo em disciplinas. Estas são apresentadas para os alunos nos primeiros 

anos de escolarização e, com o passar dos anos/séries, têm seus conteúdos aprofundados, são 

substituídas por outras mais complexas, passam a compor um novo repertório com novas 

disciplinas. 

Porém, as disciplinas e seus conteúdos não podem ser considerados como o objetivo 

último da educação. Segundo Machado (2010), o conhecimento organizado e repassado nas 

escolas se configura como um meio para que ocorra a formação pessoal do sujeito, a 

formação do sujeito como pessoa; esta formação acabou perdendo seu papel central na 

educação devido a algumas análises equivocadas e o repasse do conhecimento se tornou o fim 
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maior da educação. Na atualidade, é possível identificar esforços e estudos variados que 

apontam para a tomada de consciência sobre o real objetivo da educação: a preparação do 

indivíduo para atuação consciente e responsável na sociedade em que vive, o que pode ser 

alcançado a partir do desenvolvimento de competências.  

É preciso destacar que a escola da atualidade não representa o fenômeno educacional 

formal em suas origens. Como exemplo, podemos trazer o Trivium, considerado um dos 

currículos mais antigos da cultural ocidental e pertencente à Grécia Antiga, formado por três 

disciplinas: a Gramática, responsável pelo domínio considerado um dos currículos mais 

antigos da cultural ocidental e pertencente à Grécia Antiga, formado por três disciplinas: a 

Gramática, responsável pelo domínio da língua materna; a Lógica, responsável pela 

estruturação do pensamento e da argumentação; e a Retórica, responsável pela expressão, 

tendo como objetivo convencer o próximo. Segundo Machado (2002;2010), estas disciplinas 

não tinham como objetivo formar especialistas em cada uma delas, elas eram consideradas 

fundamentais para a formação da cidadania.  

A escola, tal como a conhecemos hoje, é produto do avanço da Ciência e do método 

científico, na modernidade, o que provocou uma nova e predominante forma de conhecer; o 

trabalho escolar passou a ser estruturado, principalmente a partir do século XIX, com base nos 

objetivos da Ciência. 

 

Há muitas décadas, a escola organiza-se como se os objetivos da educação 

derivassem daqueles que caracterizam o desenvolvimento das ciências, sendo estes 

decorrentes da busca do desenvolvimento das diversas disciplinas científicas. 

Estudamos matérias, conteúdos disciplinares, para chegar ao conhecimento 

científico, que garantiria uma boa educação formal; a formação pessoal decorreria 

daí naturalmente (MACHADO, 2010, p, 17). 

 

A disciplinarização do conhecimento, segundo Machado (2010), tinha como intenção 

principal a organização do conhecimento em áreas – cada uma com objetivos, interesses e 

formas de trabalho e compreensão próprios – de forma que o mesmo pudesse ser apreendido 

em espaço escolar. Porém, esta proposta acabou sendo mal interpretada, gerando um equívoco 

quanto ao estabelecimento de prioridades pela escola. A visão da escola centrada em 

procedimentos de aprendizagem enciclopédica do conhecimento, marca da educação até a 

Idade Média, foi questionada, cedendo lugar à crescente valorização das disciplinas escolares. 

Com isso, a escola passou a se organizar em torno das disciplinas sem se preocupar com a 

contextualização dos conhecimentos constantes nelas, provocando uma aprendizagem 

mecânica.  
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Porém, segundo Zabala e Arnau (2010, p. 47), nos últimos anos houve um “descrédito 

de uma aprendizagem baseada na memorização mecânica [o que] significou uma notável 

desvalorização dos conhecimentos”. 

Consequentemente, segundo autores como Perrenoud (1999) e Machado (2002;2010), 

o questionamento de uma aprendizagem mecânica, proporcionada por um ensino tradicional, 

levou a um mal-entendido: a escola deve formar por competências ou pelo ensino de 

conhecimentos? Equivocadamente, a resposta para essa pergunta direcionava ou para a 

escolha das competências ou para a escolha dos conhecimentos escolares, representados pelos 

conteúdos programáticos, pois, acreditava-se que não era possível estruturar o processo de 

ensino-aprendizagem ao mesmo tempo baseado em competências e em conhecimentos devido 

ao tempo disponível para o trabalho escolar; “para construir competências, esta precisa de 

tempo, que é parte do tempo necessário para distribuir o conhecimento profundo” 

(PERRENOUD, 1999, p. 7, grifo do autor), outro equívoco, segundo Machado (2010, p. 18), 

pois, competências e conhecimentos não devem disputar “os mesmos espaços e tempos 

escolares”. 

A discussão gerada pela aparente incompatibilidade entre o ensino de conhecimentos e 

a construção de competências provocou duas propostas de currículos. Segundo Perrenoud 

(1999), o currículo centrado nos conhecimentos curriculares tem como preocupação a 

transmissão da maior quantidade possível de saberes, sem haver a preocupação com a 

mobilização dos mesmos. Nesta abordagem, as competências seriam construídas e/ou 

aprimoradas a partir das experiências de vida e profissionais. Já o currículo por competências 

propõe a limitação drástica de conhecimentos conceituais, privilegiando, quando necessários, 

os conhecimentos procedimentais.  

Porém, a partir do momento que se entende que as competências necessitam dos 

conhecimentos para sua construção e manifestação, não se pode aceitar a escolha por apenas a 

competência ou o conhecimento. Para Zabala e Arnau (2010), as competências devem ser 

encaradas como uma superação a tal dicotomia, pois, toda ação competente implica na 

mobilização de conhecimentos úteis, adequados. Para tanto, não se deve nem limitar o 

trabalho escolar apenas ao ensino de conhecimentos nem confiar às experiências 

extraescolares o desenvolvimento de competências.  

Perrenoud (1999) afirma que a escola nos moldes tradicionais está em crise, sendo as 

competências a alternativa mais confiável para salvar a educação formal. Entretanto, a ideia 

de desenvolver competências nas escolas acaba por provocar uma resistência, seja ela passiva 

ou ativa, pelos interessados por priorizarem as práticas educativas até então em andamento – 
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transmissão dos conteúdos de forma descontextualizada – às novas práticas que possam 

favorecer a eficácia da formação a partir do desenvolvimento de competências que formem 

cidadãos aptos tanto para atuarem no mercado de trabalho como na sociedade como um 

cidadão consciente e responsável de seus atos. Machado (2010), por sua vez, compreende que 

tal resistência se dá pelo medo de acúmulo de tarefas por parte dos educadores, o que 

provocaria uma maior exigência no desempenho profissional dos mesmos.  

Tendo em vista que as escolas se organizam, muitas vezes, em torno do repasse de 

conteúdo, principalmente em nossa realidade, as disciplinas curriculares se encontram bem 

delimitadas e contêm os conhecimentos considerados relevantes para o ensino, representados 

sob a forma de conteúdos programáticos, escolares ou curriculares. Numa defesa das 

competências, não significa propor uma ruptura com a organização atual da escola, pois 

 
a organização da escola é, e continuará a ser, até onde a entendemos, marcadamente 

disciplinar. Os professores são, e continuarão a ser, professores de disciplinas, de 

matérias, não havendo qualquer sentido na caracterização de um professor de 

“competências”. Urge, no entanto, uma reorganização do trabalho escolar, que 

reconfigure seus tempos e seus espaços, que revitalize os significados dos currículos 

como mapas do conhecimento que se busca, e da formação pessoal como a 

constituição de um amplo espectro de competências (MACHADO, 2010, p. 19). 

 

Não significa colocar as competências diante dos conhecimentos de modo que elas se 

tornem exemplos da aplicação dos mesmos, pois, isto significaria dar às competências um 

status secundário na formação do sujeito o que significaria relacionar as competências aos 

conteúdos, que estariam em primeiro plano. Quanto a esta observação há dois pontos que 

merecem ser destacados.  

O primeiro diz respeito à importância da competência. Em todos os momentos da vida 

temos a oportunidade de agir de maneira competente, o que coloca a competência em 

primeiro plano. Não são os conteúdos escolares que nos preparam para a vida, mas é a própria 

vida que nos prepara e exige uma ação diante dos problemas apresentados que requerem 

solução. Uma ação competente, contudo, envolve diretamente a mobilização consciente e 

responsável de conhecimentos adequados. A ação e a mobilização de conhecimentos se 

configuram, dessa forma, o segundo ponto. Se o conhecimento é construído pelo ser humano 

e este, como membro de uma sociedade, deve considerar os valores e cultura da mesma, os 

apropriados, se tiverem vínculo com a realidade do sujeito, se possuir aplicabilidade, tanto em 

situações do dia a dia como em situações profissionais.  

A solução, segundo Machado (2010), seria a seleção de competências básicas 

diretamente vinculadas ao ser humano que se deseja formar e, a partir delas e do avanço da 
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escolarização, novas competências mais específicas, e até mais complexas, seriam incluídas 

na formação dos alunos. Para que tais competências possam ser devidamente trabalhadas, o 

foco deixaria de estar nos conteúdos disciplinares e passaria a estar na mobilização dos 

mesmos.  

Dessa forma, os conhecimentos passariam a servir tanto para a construção de 

competências como para sua manifestação e a importância do estudo com afinco seria 

mantida. Perrenoud (1999) sinaliza que uma forma de evitar que os conteúdos sejam 

mobilizados de maneira automática se dá através do ensino, o qual deve propor diversas e 

constantes situações, gradualmente mais complexas, de forma que os alunos possam 

realmente desenvolver e potencializar competências. 

 

Se forem mais ocasionais, permitirão ver um modo possível de mobilização, sem 

formar realmente competências, talvez induzindo uma outra relação com o saber, ao 

incitar os alunos a) adotarem uma postura ativa, a considerarem os conhecimentos 

como chaves para fechaduras desconhecidas, cuja descoberta pode ser esperada um 

dia ou outro (PERRENOUD, 1999, p. 23, grifo do autor). 

 

 Porém, a aprendizagem apenas do conhecimento procedimental deve ser evitada. 

Embora as competências sejam construídas a partir do contato com situações frequentes, tanto 

as competências manifestadas como as situações vivenciadas devem ser associadas a uma 

postura reflexiva, ao passo que as competências necessitam de experiências passadas, elas 

buscam novas soluções para cada situação que, embora tenha semelhança com situações 

anteriores, é singular. 

 

A ação competente é [...] uma variação sobre temas parcialmente conhecidos, uma 

maneira de reinvestir o já vivenciado, o já visto, o já entendido ou o já dominado, a 

fim de enfrentar situações inéditas o bastante para que a mera e simples repetição 

seja inadequada. As situações tornam-se familiares o bastante para que o sujeito não 

se sinta totalmente desprovido (PERRENOUD, 1999, p. 31). 

 

 Quando são solicitadas, as competências ao mesmo tempo em que se tornam mais 

complexas permitem o desenvolvimento de outras competências, também de maior 

complexidade. De acordo com Perrenoud (199, p.7), consequentemente, “mais conhecimentos 

aprofundados, avançados, organizados e confiáveis elas exigem”, o que nos capacita para, em 

uma sociedade complexa e em constate mutação, entender e enfrentar a realidade com as 

devidas ferramentas. 
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2.2.2 Diferenciação entre competências e habilidades 

 

 Para Perrenoud (1999), competência é a mobilização de diversos recursos cognitivos 

para a realização de uma ação necessária diante de uma dada situação, obtendo um 

desempenho eficaz. Dentre os recursos cognitivos estão os conhecimentos pertencentes ao 

sujeito, o que significa que são mobilizados conhecimentos sem que a ação se limite aos 

mesmos. Porém, o autor afirma que a partir do momento em que o sujeito realiza a ação de 

maneira automática, sem mobilizar claramente conhecimentos, significa que a competência 

foi internalizada, tornando-se um hábito, uma habilidade. “A partir do momento em que ele 

fizer ‘o que deve ser feito’ sem sequer pensar, pois já o fez, não se fala mais em 

competências, mas sim em habilidades ou hábitos. No meu entender, estes últimos fazem 

parte da competência” (PERRENOUD, 1999, p. 26, grifos do autor).  

Perrenoud diz claramente que a habilidade faz parte da competência por entender que, 

ao se tornar automática, a partir de uma manifestação rotineira, a inicialmente competência 

deixa de mobilizar explicitamente conhecimentos, perdendo esta característica fundamental à 

ideia de competência, e passa a fazer referência aos recursos de ordem prática, 

procedimentais, ao saber fazer. Na manifestação de uma competência, numa analogia à 

definição de Zabala e Arnau (2010) e aos três grandes domínios vinculados a esta definição – 

saber, ser, saber fazer – podemos afirmar que, inicialmente, é fundamental que a situação seja 

analisada de forma que seja possível identificar e mobilizar os conhecimentos necessários; em 

seguida, é preciso que seja tomada uma decisão em relação à ação mais adequada e ao melhor 

momento de realização da mesma; para, então, agir. A ação em si pode ser considerada como 

o saber fazer.  

Corroborando com tal compreensão, Machado (2002, p. 145) afirma que “as formas de 

realização das competências foram chamadas de habilidades”, nesse sentido podemos 

entender habilidade como sendo a forma pela qual a competência se manifesta.  

Segundo Machado (2002), são as habilidades pertencentes a uma competência que 

delimitam o seu âmbito, visto que uma mesma competência pode se manifestar em outros 

âmbitos através de outras habilidades.  

 

Um feixe de habilidades, referidas a contextos mais específicos, caracteriza a 

competência no âmbito prefigurado; é como se as habilidades fossem 

microcompetências, ou como se as competências fossem macro-habilidades. [...] As 

habilidades funcionam como âncoras para referir as competências aos âmbitos nos 

quais se realizarão as competências [...] (MACHADO, 2002, p. 145). 
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A comparação de habilidade a microcompetência e de competência a macro-

habilidade não significa que o autor esteja igualando competência e habilidade. Significa que 

microcompetência faz referência a um único âmbito e macro-habilidade a um número maior 

de âmbitos.  

Entendemos que esta comparação possui também outro significado: habilidade como 

microcompetência pode ser entendido como uma concordância a Perrenoud (1999) em relação 

à habilidade ser a automatização de uma competência; e competência como macro-habilidade 

significa que a habilidade se torna uma competência, a partir do momento em que passa a 

abrigar outros domínios (saber e ser) além do saber fazer.  

A comparação da competência com uma macro-habilidade também pode se aproximar 

do entendimento de Moretto (2007) sobre habilidade que, segundo o autor, é associada ao 

saber fazer algo específico e não se configura como uma característica inata ao sujeito, mas, é 

desenvolvida a partir da repetição de ações. 

Porém, o autor afirma que “não é apenas a repetição sem significado, e sim aquela que 

demonstre conhecimento específico, além do saber fazer” que pode proporcionar o 

desenvolvimento de competências (MORETTO, 2007, p. 21).  

Na compreensão de Moretto (2007), quanto mais habilidades e quanto mais sólidas 

estas forem, o sujeito poderá alcançar maiores competências. Dessa forma, podemos entender 

que para o autor são as habilidades que permitem o desenvolvimento de competências, dessa 

forma as habilidades são anteriores às competências, o que difere de Perrenoud (1999), ao 

afirmar que as habilidades são competências automatizadas, mas, aproxima-se do posto por 

Machado (2002) sobre perceber a competência como uma macro-habilidade, a habilidade 

acrescida de outros elementos além do saber fazer, como a vinculação de conhecimentos, que 

a tornam mais complexa e lhes dão status de competência.  

É importante destacar que, para Moretto (2007, p. 24), a ação diante de uma situação 

complexa pode acontecer tanto por meio de habilidades como por meio de competências, 

pois, “em ambas há um saber fazer, mas só em uma há manifestação do conhecimento dos 

conteúdos específicos, da linguagem adequada e de uma habilidade desenvolvida”. Ao 

resolver um problema complexo por meio de habilidades, o sujeito apenas executa uma ação, 

sem refletir sobre o que está fazendo; já na resolução do problema baseada em competências, 

há a devida compreensão do problema, a articulação consciente de todos os recursos 

necessários e a tomada de decisão, também consciente, da ação, ou ações, mais adequada.  

Mais importante do que estabelecer quem veio primeiro, se a competência ou a 

habilidade, está a compreensão, apresentada por todos os autores aqui expostos, sobre a 
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habilidade não evidenciar o envolvimento visível de conhecimentos em sua manifestação e a 

competência, por sua vez, fazer uso explícito de conhecimentos, o que torna a habilidade 

elemento da competência. 

Dessa forma, entendemos que as habilidades estão associadas ao saber fazer: ação 

física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender 

fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, 

correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto 

de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam por exemplo uma 

função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades 

devem ser desenvolvidas na busca das competências sendo estas inseparáveis, logo, a 

competência é o saber construído, elaborado e desenvolvido pelas muitas descobertas e 

redescobertas e as habilidades referem-se ao saber quando e como fazer. 

 

2.3 Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Plano de Ações Articuladas (PAR) e   

Índice de desenvolvimento da educação Básica (IDEB)  

 

O estabelecimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) 

consiste em um dos eixos centrais do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Sua 

apresentação à sociedade brasileira ocorreu em abril de 2007 e deu-se no contexto do 

lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) no início do segundo mandado do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva.  

O IDEB é concebido como um indicador objetivo de qualidade, com notas de 0 a 10, 

que combina a avaliação de desempenho em provas, a Prova Brasil, com dados de repetência 

e evasão. Segundo o MEC, a articulação desses dois indicadores impede que municípios 

melhorem o fluxo escolar sem se assegurar a existência ou não da aprendizagem dos alunos. 

O índice é medido a cada dois anos e objetiva que o país, a partir do alcance das metas 

municipais e estaduais, obtenha nota 6 no ano de 2022, que corresponderia à qualidade do 

ensino em países desenvolvidos. No ano de 2005, o IDEB observado, apresentado no 

lançamento do PDE em 2007, das escolas públicas brasileiras nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental foi de 3,8. Em 2007, segundo resultado do IDEB, o índice medido nas mesmas 

séries foi de 4,2, ocorrendo uma melhora de 0,4 pontos no índice2. Em 2009, na primeira fase 

                                                           
2 O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 estiver um determinado município, este possuirá 

um maior desenvolvimento, e quanto mais próximo de 0, consequentemente, menos desenvolvido o município 

será.   
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do Ensino Fundamental, o IDEB passou de 4,2 para 4,6, superando a meta prevista para 2009 

e atingindo previamente a de 2011.  

O MEC estabeleceu atendimento prioritário a 1.242 municípios com os índices mais 

baixos. Inicialmente, somente os municípios com pior pontuação poderiam “aderir 

voluntariamente” ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 

Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 2007, por meio do termo de adesão, e receber a 

contribuição do MEC (BRASIL, 2007). É importante destacar que, a partir do lançamento do 

PDE, todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, estados 

e Distrito Federal estão vinculadas à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação e à elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), que, segundo o MEC, são 

instrumentos fundamentais para a melhoria do IDEB. Todos os 26 Estados, o Distrito Federal 

e os 5.564 municípios aderiram e assinaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas do PDE 

(BRASIL, 2009). O objetivo da elaboração e acompanhamento do PAR é assegurar o 

cumprimento das 28 diretrizes previstas no Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, constante do PDE, principalmente as relacionadas à melhoria dos indicadores 

educacionais e ao alcance das metas estabelecidas para o IDEB dos municípios.  

Os PARs, além de apresentarem um diagnóstico detalhado da educação oferecida nos 

municípios e nos estados, devem prever as ações que deverão ser implantadas, pelos sistemas 

e pelas escolas, para que os resultados de seus alunos melhorem na Prova Brasil e no IDEB. 

No ano de 2012, os municípios estavam reelaborando seus planos de ações articuladas, 

objetivando a adequação das metas a partir do diagnóstico das ações alcançadas e das 

situações ainda a serem superadas. 

 

2.3.1 Projeção do IDEB no município de Diamantina 

 

 Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso garantir que os alunos 

aprendam, não repitam o ano e tenham uma frequência regular. Por isto, mais do que um 

indicador estatístico, ele pode ser utilizado como um diagnóstico atualizado da situação 

educacional e como um parâmetro para a projeção de metas orientadoras para ações voltadas 

para o aumento da qualidade de ensino. Com base na análise do IDEB em nível nacional, o 

MEC propõe metas intermediárias calculadas pelo Inep no âmbito do programa de metas 

fixadas pelo Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do plano de Desenvolvimento da 

Educação, que trata da educação básica. 
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Gráfico 1 – IDEB observado e Meta projetada do 5º ano do Ensino Fundamental da 

rede pública de Diamantina 

 

Fonte: Diamantina, 2015 

 

O IDEB do município de Diamantina, observado para as séries iniciais nos biênios 

2007, 2009, 2011 e 2013, apresenta uma tendência de elevação, apesar do registro de 

estagnação no período de 2011 a 2013. 

Observamos que as metas projetadas foram cumpridas em todos os períodos avaliados, 

o que fez com que as meta projetada pelo MEC para o ano de 2015 (5,7) fosse alcançada 

antecipadamente em 2013. 

 

2.4 Prova Brasil 

 

Em 2005, com o intuito de aprofundar o conteúdo informacional da avaliação 

diagnóstica a fim de orientar com maior precisão as políticas governamentais voltadas para a 

melhoria da qualidade do ensino, o Ministério da Educação reformulou o processo de 

avaliação da educação básica, que compreende duas dimensões: a avaliação do rendimento 

escolar (denominada Prova Brasil) e a avaliação dos sistemas de ensino (denominada SAEB). 

A Prova Brasil idealizada para atender a demanda dos gestores públicos, educadores, 

pesquisadores e da sociedade em geral por informações sobre o ensino oferecido em cada 

município e escola, é uma avaliação de caráter universal, censitária, com foco no desempenho 

dos estudantes. Avalia habilidades e competências compreendidas como a capacidade de 

mobilizar os conhecimentos em situações complexas. As duas disciplinas que compõem a 

Prova Brasil são a Língua Portuguesa e Matemática, que foram escolhidas por serem 
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consideradas basilares para a compreensão das demais, e as competências e habilidades 

selecionadas para serem avaliadas são as consideradas comuns entre todas as unidades da 

federação (BRASIL, 2011). 

O principal objetivo do SAEB e da Prova Brasil é realizar um diagnóstico do sistema 

educacional brasileiro e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do aluno, 

fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado através de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. Nos testes, os estudantes respondem questões 

de Língua Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de 

problemas.  

O objetivo do INEP, ao apresentar os resultados da Prova Brasil, é que esses 

resultados sejam incorporados pelos professores, diretores, gestores e pela própria sociedade, 

e que promovam o debate e um trabalho pedagógico que subsidie a melhoria da qualidade 

educacional em todo pais. Dessa forma, podemos destacar como as principais características 

da Prova Brasil: 

- É aplicada a cada dois anos;  

- Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas a partir de 

testes padronizados e questionários socioeconômicos; 

- A prova avalia habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática 

(foco na resolução de problemas); 

- É censitária; 

- Fazem a prova estudantes matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental das redes públicas (Estadual, Municipal e Federal); 

- Participam todas as escolas públicas com 20 estudantes ou mais, matriculados nas 

séries/anos avaliados; 

- Os resultados são divulgados para o país, regiões geográficas, estados, municípios e 

escolas. 

 

2.4.1 Resultados Prova Brasil no município de Diamantina 

 

Como já dissemos anteriormente, o IDEB foi instituído pelo Instituto Nacional de 

Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, em 2007, com o objetivo de 

orientar a condução da política pública pela melhoria da qualidade da educação. Sua 

composição possibilita o diagnóstico atualizado da situação educacional.  
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O índice é calculado com base nas taxas de rendimento escolar (indicadas pelos níveis 

de aprovação e evasão) e médias de desempenho dos alunos nos exames padronizados 

aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar 

realizado anualmente pelo Inep e as médias de desempenho utilizadas são aquelas observadas 

na Prova Brasil (para IDEBs de escolas e municípios) e do SAEB (no caso dos IDEBs dos 

estados e nacional). Para os cálculos, utiliza-se uma escala de 0 a 10. Desse modo, esse índice 

reúne, em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações.  

 

Tabela 1 – Porcentagem de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental com pontuação 

acima do nível considerado adequado na Prova Brasil no município de 

Diamantina 

Ano Língua Portuguesa Matemática 

2005 33,0 20,6 

2007 33,2 27,4 

2009 47,6 52,5 

2011 50,8 48,7 

2013 50,9 43,8 
            Fonte: MEC/INEP – Prova Brasil/Saeb/Preparação: Todos Pela Educação 

 

A análise dessa tabela possibilita a apropriação de duas informações: a) identificar a 

disciplina em que os alunos demonstram resultado melhor, dessa forma percebemos maior 

domínio das competências previstas para aquela série, nesse caso, a disciplina de português; 

b) mostrar o percentual de alunos das escolas públicas do município com pontuação 

satisfatória: 50,9%, em Português e 43,8%, em Matemática.  

O resultado revela desigualdades que devem ser superadas, já que apenas a metade dos 

alunos possuem desempenho adequado nas duas disciplinas avaliadas. Outro dado relevante, 

segundo dados do INEP, em Diamantina, apenas 8 escolas estaduais e 3 escolas municipais 

cumpriram a meta do IDEB em 2011. 

As informações fornecidas pelos resultados do IDEB, assim como os de outras 

avaliações, permitem ter uma referência para analisar as estratégias didáticas usadas na escola 

e servem de indicador, para que o município possa monitorar as políticas públicas e auxiliar 

na definição de metas de qualidade para as escolas. Para a escola, a análise dos resultados 

serve de pauta para o replanejamento do seu Projeto Político Pedagógico. 
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2.4.2 O que é avaliado em Língua Portuguesa pelo SAEB/Prova Brasil 

 

As avaliações oficiais do SAEB têm como foco a leitura e como objeto de estudo o 

texto. Portanto, não são avaliados conteúdos específicos de Língua Portuguesa nesta etapa de 

escolarização e notamos que a ênfase dada à leitura deve-se ao fato de que a análise da 

produção escrita dos estudantes seria extremamente trabalhosa e dispendiosa. 

Para que avaliações como a Prova Brasil sejam realizadas foi construída uma matriz 

de referência a fim de garantir transparência e legitimidade ao processo avaliativo, pois 

informa às escolas e órgãos envolvidos o que será avaliado. 

As informações a respeito da Matriz de Referência, disponibilizados pelo governo, por 

meio, por exemplo, do Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2009a) e das 

Orientações para professor – SAEB/Prova Brasil (BRASIL, 2009b) permitem uma visão geral 

do que se espera em relação à leitura dentro da sala de aula. Logo, a avaliação de Língua 

Portuguesa na área de leitura deve considerar o fazer pedagógico, pensando em um ensino 

voltado para autonomia, para a participação cidadã, norteado para: 

 

a) Domínio do uso da língua materna, nas suas manifestações orais e escritas, tanto 

para leitura de textos quanto para sua produção;  

b) Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social, histórico, 

cultural, político, etc.;  

c) Visão crítica dos fenômenos linguísticos no uso dos recursos gramaticais a 

serviço dos propósitos comunicativos do produtor do texto (BRASIL, 2009b, p.13).  

 

A formulação da Prova Brasil tem como foco o texto, mais especificamente os gêneros 

textuais como objeto de ensino, já que eles são caracterizados por funções específicas, de 

acordo com os contextos nos quais são utilizados. Portanto, foram situados em dois eixos, tal 

como é proposto nos PCNs: usos de linguagem e reflexão sobre a língua e a linguagem.  

A Matriz de Língua Portuguesa se estrutura em duas dimensões: na primeira 

denominada “objeto de conhecimento”, são elencados seis tópicos relacionados às habilidades 

desenvolvidas pelos estudantes, e na segunda dimensão, ligada aos tópicos apresentados pelo 

“objeto do conhecimento”, há um grupo de descritores que visa à avaliação de diferentes 

competências do leitor. São elencados seis temas relativos à leitura. Para identificar as 

habilidades em cada tema, são utilizados tópicos chamados descritores, que indicam 

diferentes habilidades avaliadas. Para melhor compreensão vejamos o quadro a seguir: 
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Vale ressaltar que não são avaliados conteúdo específicos de Língua Portuguesa na 

etapa de escolarização, sendo esta a peculiaridade de uma matriz que avalia a competência 

leitora (BRASIL, 2009b).  

 

Quadro 1 – Habilidades em Língua Portuguesa avaliadas pelo SAEB/Prova Brasil no 5° 

ano do Ensino Fundamental 

 

Tópico I. Procedimentos de Leitura  
 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.  

D6 – Identificar o tema de um texto.  

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  
 

 

Tópico II. Implicações do Suporte, do 

Gênero e /ou do Enunciador na 

Compreensão do Texto  
 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.).  

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  
 

 

Tópico III. Relação entre Textos  
 

 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam do mesmo 

tema, em função das condições em que ele foi produzido e 

daquelas em que será recebido.  
 

 

Tópico IV. Coerência e Coesão no 

Processamento do Texto  
 

 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto.  

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos 

que constroem a narrativa.  

D8 – Estabelecer relação causa /consequência entre partes e 

elementos do texto.  

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.  
 

Tópico V. Relações entre Recursos 

Expressivos e Efeitos de Sentido  
 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados.  

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações.  
 

 

Tópico VI. Variação Linguística  
 

 

D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto.  
 

Fonte: Brasil, 2009a 

 

Os tópicos aglutinam seus descritores de habilidades apresentando as condições 

necessárias para um adequado processamento da leitura pelo indivíduo. De acordo com o 

caderno de Orientações para professores (BRASIL, 2009b) os três primeiros tópicos (Tópico 

I. Procedimentos de Leitura; Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do 

Enunciador a Compreensão do Texto; Tópico III. Relação entre Textos) estão ligados ao texto 

em sua “estrutura arquitetônica”; os três últimos (Tópico IV. Coerência e Coesão no 

Processamento do Texto; Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de 

Sentido; Tópico VI. Variação Linguística), aos recursos linguísticos que contribuem para a 

construção do texto. 
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As questões em Língua Portuguesa são organizadas visando à avaliação do 

desempenho dos alunos em três aspectos distintos: identificação e recuperação de informação, 

compreensão e interpretação, e reflexão. Com questões de identificação e recuperação de 

informações avalia-se a capacidade do aluno de reconhecer as informações literais do texto 

escrito, e com as atividades de compreensão e interpretação avalia-se a habilidade de inferir e 

integrar segmentos do texto, a capacidade do aluno de operar com informações que não estão 

explícitas no texto para compreender sua mensagem. Por meio das questões de reflexão é 

verificada a habilidade de avaliar e julgar, o posicionamento e a interpretação do aluno em 

relação à sua leitura. 

Nos anos em que as avaliações do SAEB são aplicadas, o MEC distribui “cadernos” 

da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) às secretarias 

estaduais e municipais de educação e às escolas públicas da educação básica que possuem 

turmas de quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do Ensino Fundamental e terceira série 

do Ensino Médio. Divididos por assunto, os cadernos abordam matrizes de referência, temas, 

tópicos e descritores. Professores e gestores ainda podem fazer o download, no portal do 

Ministério da Educação (MEC) do livro de Orientações para professores – SAEB/Prova Brasil 

(2009) que traz informações sobre os critérios de avaliação, além de exemplos de questões 

que integram a avaliação.  

Analisando os descritores propostos em cada um dos tópicos da Prova Brasil, temos 

pistas para a própria organização da prática de leitura e compreensão em sala de aula. Não se 

trata de treinar alunos para a prova, mas de trabalhar com situações que propiciem aos alunos 

a leitura competente. 

O documento do Inep relativo às Orientações para o professor – SAEB/Prova Brasil 

(BRASIL, 2009b, p. 11) descreve os níveis da escala de desenvolvimento do aluno de 4º ano 

do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa nos seguintes aspectos: 

Muito crítico: Não desenvolveram habilidades de leitura mínimas condizentes com 

quatro anos de escolarização. Não foram alfabetizados adequadamente. Não conseguem 

responder os itens da prova.  

Crítico: Não são leitores competentes, leem de forma ainda pouco condizente com a 

série, construíram o entendimento de frases simples. São leitores ainda no nível primário, 

decodificam apenas a superfície de narrativas simples e curtas, localizando informações 

explícitas, dentre outras habilidades.  
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Intermediário: Começando a desenvolver as habilidades de leitura, mais próximas do 

nível exigido para a série. Inferem informações explícitas em textos mais longos; identificam 

a finalidade de um texto informativo; entre outras habilidades.  

Adequado São leitores com nível de compreensão de textos adequados à série. São 

leitores com habilidades consolidadas. Estabelecem a relação de causa e consequência em 

textos narrativos mais longos; além de outras habilidades.  

As Orientações para o Professor – SAEB/Prova Brasil (BRASIL, 2009b, p. 13) 

acrescentam que o sujeito competente é “capaz de compreender textos orais e escritos, de 

posicionar-se criticamente diante do que lê e ouve, de ler produzindo sentidos, entendendo o 

propósito comunicativo do produtor do texto, formulando hipóteses de leitura.”. Vê-se, assim, 

que essa visão traz consigo a leitura como um ato social e não uma atividade individual, pois, 

aprende-se a ler e a escrever, porque os sujeitos inserem-se em um grupo social que utiliza a 

leitura e a escrita. 

Nesse sentido destacamos a importância de o ensino de Língua Portuguesa contemplar 

em suas atividades, as habilidades avaliadas pela Prova Brasil de Língua Portuguesa, da 4ª 

série do Ensino Fundamental, pois em se tratando da leitura e compreensão textual é 

fundamental um ensino que possibilite aos alunos localizar informações explícitas e implícitas 

num texto, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 

que tratam do mesmo tema e outras. 

 

2.4.3 O que é avaliado em Matemática pelo SAEB/Prova Brasil 

 

A Matriz de Referência de Avaliação – MRA de Matemática da Prova Brasil possui 28 

descritores de habilidades divididos em quatro temas para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental que são os mesmos indicados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações e Tratamento da Informação. 

Esses quatro temas estão divididos entre os 28 descritores. 

Na MRA da Prova Brasil de Matemática o tema Números e Operações possui a maior 

quantidade de descritores, do 13 ao 26, que exploram habilidades referentes a compreensão 

dos alunos sobre o sistema de numeração decimal, o valor posicional dos algarismos, a 

resolução de problemas do campo aditivo e multiplicativo e a realização de cálculos 

numéricos. 

O Inep justifica a grande quantidade de descritores desse tema por ser um tema muito 

utilizado pelo professor no ensino. 
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Este é o tema de maior prioridade para a Matemática ensinada na educação básica. 

Desde a mais tenra idade, sua utilidade é percebida pelas crianças, pois elas 

conhecem números de telefone, de ônibus, lidam com preços, numeração de calçado, 

idade, calendário, etc. Nessa fase, ou seja, até a 4ª série, aprender o significado dos 

números como saber matemático deve partir de contextos significativos envolvendo, 

por exemplo, o reconhecimento da existência de diferentes tipos de números 

(naturais, racionais e outros) e de suas representações e classificações (primos, 

compostos, pares, ímpares, etc.) (BRASIL, 2012). 

 

Para o Inep (BRASIL, 2012) as situações-problema desse tema envolvem: contagem, 

medidas, e significados das operações; leitura e escrita de números naturais e racionais; 

ordenação de números naturais e racionais na forma decimal; realização de cálculos 

envolvendo números naturais e racionais (apenas na representação decimal) e noções de 

porcentagem (25%, 50% e 100%). 

Segundo Azevedo (2011) “O conhecimento matemático ganha significado quando os 

alunos encontram situações desafiadoras e desenvolvem estratégias para sua resolução”. Para 

isso, a escolha dos problemas a ser aplicado nas salas de aula é essencial para que os objetivos 

propostos sejam atendidos. 

 

Em matemática a resolução de problemas possibilita desenvolver nos alunos   

capacidades   de   observação   e   o   estabelecimento de   relações, comunicação   

de   diferentes   linguagens, argumentação   e   validação   de processos, além de 

estimular formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e estimativa 

(BRASIL, 2013). 

 

Quadro 2 – Habilidades em Matemática avaliadas pelo SAEB/Prova Brasil no 5° ano do 

Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico I. Espaço e Forma  
 

D1 – Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, 

croquis e outras representações gráficas. 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros 

e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas 

planificações. 

D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. 

D4 – Identificar quadriláteros observando as posições relativas 

entre seus lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares). 

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos 

lados, do perímetro, da área em ampliação e /ou redução de figuras 

poligonais usando malhas quadriculadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de 

medida convencionais ou não. 

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de 

medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou 

o intervalo da duração de um evento ou acontecimento. 
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Tópico II. Grandezas e Medidas 
 

D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas 

do sistema monetário brasileiro, em função de seus valores. 

D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de 

figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. 

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de 

áreas de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico III. Números e 

Operações/Álgebra e Funções 
 

 

D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de 

numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e 

princípio do valor posicional. 

D14 – Identificar a localização de números naturais na reta 

numérica. 

D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas 

diversas ordens. 

D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números 

naturais em sua forma polinomial. 

D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números 

naturais. 

D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de 

números naturais. 

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração: juntar, alteração de 

um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de 

uma transformação (positiva ou negativa). 

D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação ou divisão: multiplicação 

comparativa, idéia de proporcionalidade, configuração retangular e 

combinatória. 

D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número 

racional. 

D22 – Identificar a localização de números racionais representados 

na forma decimal na reta numérica. 

D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e 

moedas do sistema monetário brasileiro. 

D24 – Identificar fração como representação que pode estar 

associada a diferentes significados. 

D25 – Resolver problema com números racionais expressos na 

forma decimal envolvendo diferentes significados da adição ou 

subtração. 

D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem 

(25%, 50%, 100%). 

 
 

 

Tópico IV. Tratamento da 

Informação 
 

D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos 

(particularmente em gráficos de colunas). 

 

 

Fonte: Brasil, 2009a 

 

As questões são organizadas visando a avaliação do  desempenho  em aspectos como: 

compreender o espaço com suas dimensões e formas; estabelecer conexões  entre  a  

matemática  e  outras  áreas  do  conhecimento;  compreender, descrever  e  representar  de  

forma  organizada  e  concisa  o  mundo  em  que  vive; transpor  informações  para  as  

diversas  situações  (linguagem  algébrica  para  a geométrica);  favorecer  a  capacidade  de  

estimativa,  de  emissão  de  opiniões  e  de tomada de decisão.  
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O aprendizado dos alunos pode ser posicionado em quatro níveis qualitativos de 

proficiência. Esses níveis foram definidos pelo Movimento Todos Pela Educação (MTE) 

como insuficiente, básico, proficiente e avançado.  O aprendizado adequado engloba os níveis 

proficiente e avançado. De acordo com o MTE e Francisco Soares pesquisador do Portal 

Qedu para o 5º ano em matemática, os alunos nos níveis proficiente e avançado são aqueles 

que obtiveram desempenho igual ou superior a 225 (duzentos e vinte e cinco) pontos. 

Os resultados são divulgados no site do INEP.  As escolas podem acessar esses 

resultados e usá-los para apoiar suas práticas pedagógicas, criando ações que busque melhorar 

a qualidade do ensino de sua escola. 

São divulgados a distribuição percentual de alunos em cada nível da escala de 

proficiência, as médias de proficiência da escola e de escolas similares, uma síntese do grupo 

dessas escolas e os indicadores contextuais. 

 

As avaliações externas podem e devem ser utilizadas pelos gestores das escolas e 

dos sistemas educacionais como subsídios que orientam processos de reflexão, 

autoavaliação e tomada de decisão quanto ao aprimoramento   do   projeto   

pedagógico   e   ao   desenho   de   políticas   e programas educacionais que atendam 

a demandas, lacunas e expectativas da comunidade escolar, na perspectiva de oferta 

educacional de elevado padrão de qualidade (NEVES, 2011, p. 1). 

 

Para isso, é necessário que a escola e seus sujeitos compreendam que a Prova Brasil 

não serve apenas para avaliar o aluno, mas utilizar os resultados para promover uma reflexão 

acerca de suas práticas. 

 

2.4.4 A Prova Brasil e a possibilidade de utilização de seus resultados 

 

A justificativa oficial para a criação da Prova Brasil foi a necessidade de se possuir 

informações mais específicas sobre as escolas integrantes dos sistemas educacionais, pois, 

com à expansão do ensino, não houve a garantia de qualidade na mesma proporção que a 

garantia de acesso. Já Oliveira (2011) afirma que para o Governo ter um panorama mais 

específico sobre a qualidade dos sistemas de educação, não bastava considerar as avaliações 

ocorridas internamente às instituições, pois, cada uma guardaria suas particularidades na 

forma de avaliar. Além disso, a autora afirma também que a criação da Prova Brasil se 

configurou, também, como uma resposta às críticas feitas ao SAEB. 

Nesse sentido, como já dito anteriormente, a oferta de resultados da Prova Brasil por 

unidade escolar permite que a própria escola possa realizar uma análise do desempenho de 
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seus alunos. Esta análise, segundo orientações dispostas no site do INEP (BRASIL, 2013), 

devem se basear na média da escola para as disciplinas avaliadas (Língua Portuguesa e 

Matemática) e na distribuição de alunos dentro da escala de desempenho de cada disciplina 

avaliada; as médias e a distribuição nas escalas devem, por sua vez, ser analisadas com base 

nas matrizes de referência e nas escalas de desempenho. 

Antes de apresentarmos uma possível análise dos resultados em âmbito escolar, é 

preciso destacar que o modelo de relatório de resultados da Prova Brasil sofreu alteração em 

2013. Para que as mudanças realizadas fiquem mais claras para o leitor, a seguir, 

apresentaremos alguns elementos dos relatórios de 2007 e 2013. 

Os relatórios fornecidos até o ano de 2007 traziam as seguintes informações: número 

de alunos participantes; indicadores educacionais por etapa avaliada (anos iniciais e anos 

finais do Ensino Fundamental); desempenho da escola; e comparação de médias (escola, 

município, estado e nação). Apresentaremos cada uma dessas informações. 

Como pode ser visualizado na imagem a seguir, em relação ao número de alunos 

participantes da Prova Brasil, o relatório de 2007 trazia o total de alunos participantes da 

escola, das escolas municipais e estaduais do município, do estado e do Brasil. Esta 

informação nos mostra, principalmente, o total de alunos participantes da escola e o total de 

alunos participantes do município. Dessa forma, especificamente no caso deste município, 

percebemos que houve a aplicação da Prova Brasil em apenas uma escola, pois, o número 

total de participantes da escola é igual ao número total de participantes das escolas 

municipais. 

 

Figura 1 – Total de alunos participantes da Prova Brasil em uma escola X em 2007 

Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

A Figura 2, também oriunda do relatório de 2007, mostra-nos os indicadores 

educacionais, considerados na Prova Brasil, relacionados à escola, ao município, ao estado e 
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ao Brasil. A apresentação dos indicadores da escola e das esferas governamentais nos faz 

perceber qual a situação de nossa escola em relação ao nosso município, estado e país. Com 

isso, não defendemos que deve haver uma comparação, pura e simplesmente, dos indicadores 

escolares com os indicadores municipais, estaduais e federais, no sentido de ter estes últimos 

como meta ou ideal. Acreditamos que perceber os indicadores escolares dentro das realidades 

municipal, estadual e federal deva se configurar num estímulo para conhecer cada uma dessas 

realidades e buscar meios para que os atuais indicadores escolares sejam superados, havendo 

a consciência de que garantindo bons resultados para nossas escolas estamos colaborando 

para que as demais esferas sejam beneficiadas em relação aos indicadores. 

 

Figura 2 – Indicadores educacionais de uma escola X em 2007 

 
     Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

Na figura anterior é apresentada a média da escola em relação ao desempenho na 

Prova Brasil em Língua Portuguesa e Matemática, disciplinas avaliadas. Porém, na Figura 3, 

podemos perceber que além da média da escola, o relatório de 2007 também apresenta a 

distribuição percentual dos alunos numa escala de desempenho. Analisando a figura a seguir, 

podemos perceber algumas informações importantes relacionadas ao desempenho dos alunos. 

Em relação ao resultado na 4ª série (atual 5º ano), podemos perceber na Figura 3, que 

a média da escola foi 161,71. Percebendo esse resultado na escala, o mesmo se encontra no 

“andar” referente ao intervalo 150-175. Tendo em mãos a Escala de Desempenho de Língua 

Portuguesa3, é possível perceber quais habilidades fazem referência a este intervalo e, 

consequentemente, à média alcançada pela escola. 

                                                           
3 A Escala de Desempenho de Língua Portuguesa é um documento fornecido pelo INEP, o qual pode ser feito 

download no site do referido órgão (BRASIL, [2013]). A cada intervalo de 25 pontos na escala estão 

relacionadas determinadas habilidades, o que significa que maiores médias de desempenho significa que mais 
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Figura 3 – Desempenho em Língua Portuguesa na Prova Brasil alcançado por uma 

escola X em 2007. 

 
          Fonte: INEP (BRASIL,2013). 

 

É importante destacar que sendo a média da EMBT foi 161,71 e estando essa média no 

intervalo 150-175, não significa que foram percebidas apenas as habilidades relacionadas a 

este intervalo; significa que além destas, as habilidades relativas aos intervalos anteriores 

foram também percebidas. 

Analisando a distribuição percentual de alunos na escala, representada na figura 

anterior como uma escada, percebemos que 8,3% dos alunos tiveram desempenho abaixo de 

125 pontos e que 29,2% dos alunos tiveram desempenho entre 125 e 150 pontos. Ao total, 

37,5% dos alunos possuíram desempenho inferior à média alcançada pela escola. Analisando 

esses desempenhos com base na Escala de Desempenho de Língua Portuguesa, significa que 

há alunos que não demonstraram habilidades (8,3%) e há alunos (29,2%) que demonstraram 

apenas habilidades elementares relacionadas à leitura, foco da avaliação em Língua 

Portuguesa. 

Em relação ao desempenho esperado para os anos finais do Ensino Fundamental, a 

Escala de Desempenho de Língua Portuguesa relaciona habilidades para esta etapa de 

escolarização até a marca de 325 pontos. Ou seja, espera-se que o desempenho ideal de alunos 

de 5º ano (antiga 4ª série) alcance os 325 pontos. Sabendo disto, conhecendo o resultado de 

sua escola (161,71) e percebendo que há 37,5% dos alunos com desempenho abaixo da média 

                                                                                                                                                                                     

habilidades foram verificadas. Assim como há uma escala de desempenho para Língua Portuguesa, há também 

uma escala para Matemática.   
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da escola, professores e gestores devem fazer uso dessas informações para traçar estratégias 

que desenvolvam e potencializem habilidades de leitura em seus alunos. 

Além da média de desempenho da escola e da distribuição percentual de alunos na 

escala de desempenho, o modelo de relatório de resultados da Prova Brasil trouxe também as 

médias da escola comparadas com as esferas municipal, estadual e nacional. Na figura a 

seguir temos as médias comparadas para Língua Portuguesa, sendo que Matemática também 

possuiu comparação de médias em figura específica contida no relatório. 

 

Figura 4 – Médias comparadas em Língua Portuguesa de uma escola X com as esferas 

municipal, estadual e nacional em 2007. 

 
                                     Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

É preciso destacar que utilizamos os resultados em Língua Portuguesa como exemplo. 

No relatório de resultados da Prova Brasil há informações específicas tanto para Língua 

Portuguesa como para Matemática.  

Já o modelo de resultados da Prova Brasil em 2013, como já foi dito antes, apresentou 

algumas mudanças na apresentação das informações contidas no relatório e novas 

informações foram apresentadas, como veremos a seguir.  

Em relação ao número de participantes, o modelo de 2013 não apresentou mudanças 

em relação ao modelo utilizado até 2007, como podemos ver na Figura 5. 
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      Figura 5 – Total de alunos participantes da Prova Brasil em uma escola X em 2013 

 
     Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

Já em relação à apresentação dos indicadores educacionais considerados na Prova 

Brasil, podemos perceber, a partir da observação da figura a seguir e comparação desta com a 

Figura 2, que alguns indicadores deixaram de constar em tal relação, como os desempenhos 

em Língua Portuguesa e Matemática e as taxas de distorção série-idade. 

 

    Figura 6 – Indicadores educacionais de uma escola em 2013 

 
        Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

A retirada dos desempenhos de Língua Portuguesa e Matemática da relação de 

indicadores educacionais da rede pública apresentada na Prova Brasil não significa que esses 

não sejam mais considerados como indicadores. Acreditamos que a retirada foi feita devido 

ao fato de os desempenhos nos testes cognitivos aparecerem em outras relações, mais 

específicas. 

Quanto à apresentação dos desempenhos em Língua Portuguesa e Matemática, essa é 

considerada como a principal mudança percebida. 

Enquanto em 2007, os desempenhos da escola (média da escola e distribuição 

percentual dos alunos) foram apresentados numa imagem de escada, na qual os desempenhos 

foram distribuídos em seus degraus, como pode ser visto na Figura 3, em 2013, tal imagem 

foi substituída por duas tabelas, conforme a Figura 7. Porém, as mesmas informações foram 
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apresentadas – média da escola para os ciclos avaliados (anos iniciais e anos finais do Ensino 

Fundamental) e distribuição do desempenho dos alunos na escala –, o que permite que tais 

informações em 2013 sejam analisadas da mesma forma que as informações em 2007 e anos 

anteriores, como exemplificamos na Figura 3.  

 

Figura 7 – Desempenho em Língua Portuguesa na Prova Brasil alcançado por uma 

escola X em 2013 

 
                 Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

Em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, a Figura 7 nos mostra que em 

2013 a referida escola obteve 186,88 pontos como média do desempenho dos alunos em 

Língua Portuguesa. Os 186,88 pontos estão localizados no nível 3 da escala de desempenho (o 

nível 3 representa o intervalo entre 175 e 200 pontos). Estar localizado no nível 3 significa 

dizer que as habilidades relacionadas nesse nível foram percebidas e que as habilidades dos 

níveis anteriores também foram. Porém, numa análise mais aprofundada, considerando a 

distribuição percentual dos desempenhos dos alunos na escala, percebemos que embora a 

média da escola esteja localizada no nível 3, há um percentual significativo de alunos abaixo 

deste nível (41,8%) e também um percentual significativo de alunos acima deste nível 

(38,8%). O nível 3, no qual a média da escola está localizada, representa apenas o 

desempenho de 19,4% dos alunos. 

Com essa observação não queremos afirmar que a média não represente de fato o 

desempenho dos alunos. Queremos sinalizar que é importante conhecer a distribuição de 
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desempenhos na escala para que possamos perceber os resultados abaixo da média, que 

acreditamos ser a informação que merece maior atenção dos professores e gestores escolares 

no desenvolvimento de ações que busquem melhores desempenhos junto aos alunos.  

Em relação à apresentação de médias comparadas (escola com as esferas municipal, 

estadual e nacional), como podemos perceber na Figura 8, a mudança não se refere às 

informações apresentadas, estas continuam as mesmas. No modelo de relatório utilizado até 

2007, cada disciplina avaliada tinha suas médias comparadas separadamente (uma 

comparação para Língua Portuguesa, utilizada como exemplo na Figura 4, e outra 

comparação para Matemática). Já no modelo de relatório utilizado em 2013, as médias 

comparadas tanto de Língua Portuguesa como de Matemática foram apresentadas juntas, 

como pode ser percebido na figura a seguir. 

 

Figura 8 – Médias comparadas de Língua Portuguesa e Matemática da escola X com as 

esferas municipal, estadual e nacional em 2013 

 
     Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

Em 2013, no entanto, além das modificações na apresentação das informações, houve 

a inclusão de uma nova informação, focada no IDEB da escola. Mesmo o IDEB já constando 

na relação de indicadores educacionais, conforme a Figura 6, apresentando o IDEB da escola, 

do município, do estado e do Brasil, o IDEB da escola ganha destaque ao ser apresentado. 

Na Figura 9, podemos visualizar os IDEBs de todos os anos correspondentes às 

edições da Prova Brasil até o ano de 2013. 
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Figura 9 – Evolução do IDEB da escola X em 2013 

 
 Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

Em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, podemos perceber que desde 

2007 o IDEB da escola vem superando a expectativa do Ministério da Educação e em 2013 a 

meta para 2015 já tinha sido alcançada. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, 

podemos perceber que não houve IDEB para o ano de 2005, provavelmente porque esta etapa 

escolar não participou da Prova Brasil. Podemos perceber também, consequentemente, que 

não houve meta para o ano de 2007, pois, por não haver IDEB para o ano de 2005 não houve 

base para o cálculo da meta para a edição seguinte da Prova Brasil. Já em 2013, a meta 

estipulada foi superada. 

Até o momento apresentamos análises possíveis em relação às informações contidas 

nos relatórios de resultados da Prova Brasil para os anos aos quais estas informações se 

referem. Porém, como foi proposto pelo MEC ao adotar o TRI, é possível comparar os 

resultados de um ano com outros, de forma que a evolução dos indicadores seja percebida. 

Tendo como base os exemplos apresentados até aqui em relação à escola X, comparando os 

resultados de 2007 aos de 2013, podemos afirmar que houve uma melhora nos indicadores 

educacionais, no IDEB e nos desempenhos nos testes cognitivos da Prova Brasil, o que, 

possivelmente, significa que houve uma melhoria na qualidade da educação desta escola. 

O modelo de relatório utilizado para apresentação dos resultados em 20154 não poderá 

ser apresentado neste capítulo devido ao fato do mesmo não estar disponível para download 

                                                           
4 Segundo site do INEP (BRASIL, 2013), os resultados são enviados para as escolas antes da divulgação pública 

na página da Prova Brasil para que as mesmas possam analisar tais resultados e contestar os mesmos, caso 

considerem que há alguma incoerência. Porém, na coleta de dados na EMBT, foi relatado pela equipe 

pedagógica que o município ainda não tinha recebido os resultados da Prova Brasil para o ano de 2015.   
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no site do INEP (BRASIL, 2013), como os relatórios referentes aos resultados da Prova Brasil 

nos anos anteriores estão.  

Em relação aos resultados para a edição de 2015 da Prova Brasil, o site disponibilizou 

para consulta, até o presente momento, apenas a média das escolas participantes, estando a 

média comparada com o município e com o estado, como pode ser verificado na figura a 

seguir. 

 

      Figura 10 – Resultados da Prova Brasil de uma escola X em 2015 

 
        Fonte: INEP (BRASIL, 2013). 

 

Apresentar algumas possibilidades de análise dos resultados da Prova Brasil não nos 

exime de apresentar também algumas críticas direcionadas a esta avaliação em larga escala 

nacional. Optamos, neste trabalho, por abordar as críticas direcionadas à adoção das 

competências como elemento de avaliação, ao treinamento dos alunos promovido por 

algumas escolas para a realização da Prova Brasil, à redução do currículo escolar para atender 

o que é avaliado na Prova Brasil, tendo como base as matrizes de referência, à utilização de 

testes cognitivos de múltipla escolha, e o tempo de apresentação dos resultados da Prova 

Brasil. 

Como já foi dito anteriormente, a adoção da ideia de competência na avaliação dos 

sistemas educacionais se deu pela imposição do Banco Mundial que, ao financiar o SAEB em 

1995, deu as diretrizes de como a avaliação deveria decorrer a partir daquele momento. Não 

queremos com isso afirmar que a ideia de competência não se adeque à realidade brasileira 

por ser imposição de um órgão internacional. Como pode ser conferido no Capítulo 3 deste 

trabalho, acreditamos que trazer a ideia de competência para o trabalho escolar pode colaborar 

para atribuir significados mais práticos e úteis aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Não 

cabe mais, em nossa atual realidade, a simples transmissão de conhecimentos já construídos 

sem a preocupação de perceber como esses conhecimentos podem contribuir de fato para a 
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atuação dos educandos na resolução de problemas que se apresentem aos mesmos no dia-a-

dia. Quem nunca ouviu um aluno da educação básica questionar a aprendizagem de um 

determinado conteúdo devido a sua crença de que aquele conteúdo é completamente 

dispensável em sua vida? 

Partindo da compreensão de que a aprendizagem significativa é um fenômeno interno 

ao sujeito, no qual o mesmo ressignifica os novos conhecimentos que lhe são apresentados a 

partir dos conhecimentos já internalizados e apreendidos e de suas experiências pessoais, 

acreditamos que pautar o trabalho escolar no desenvolvimento de competências permite que a 

aprendizagem se torne significativa, pois, competência é a ação eficaz diante de um problema 

ou situação complexa a partir, também, da mobilização consciente de conhecimentos, da 

mobilização dos conhecimentos que atendam à realidade apresentada. 

Analisamos que um dos maiores problemas que cerca a adoção das competências na 

avaliação de sistemas educacionais, como a Prova Brasil, tenha referência com o trabalho que 

é feito de fato nas salas de aula. Por mais que critiquemos, a transmissão de conteúdos ainda é 

uma realidade e, consequentemente, a avaliação da aprendizagem proposta pelo professor 

reflete seu trabalho, acaba por verificar se houve a aprendizagem mecânica de determinados 

conhecimentos, deixando, consequentemente, de perceber se houve a aprendizagem 

significativa pelo aluno. Diante disso, a partir do momento em que a Prova Brasil tem seus 

testes cognitivos pautados em competência, que requerem uma aprendizagem significativa, 

muitos alunos podem sentir dificuldades em responder as questões propostas, pois, 

aprenderam os conteúdos escolares mecanicamente. 

Diante da constatação de que os alunos, muitas vezes, não conseguem responder as 

questões dos testes da Prova Brasil, alguns sistemas educacionais e escolas acabam tomando 

algumas decisões equivocadas na busca por melhores resultados. Das decisões equivocadas, 

consideramos o treinamento dos alunos e a redução do currículo como as mais graves, ambas 

baseadas nas matrizes de referência da Prova Brasil.  

Como já foi dito anteriormente, as primeiras matrizes de referência, ainda na década 

de 1990, porém, antes de 1995, foram elaboradas com base na identificação de conteúdos 

comuns a todos os sistemas avaliados e foram validadas pelos profissionais de educação dos 

estados brasileiros junto a suas realidades. Em 1995, com a terceirização dos processos do 

SAEB, a elaboração das matrizes de referência passou a ser responsabilidade das instituições 

terceirizadas, porém, como já existiam matrizes elaboradas, estas foram consideradas na 

elaboração das novas matrizes, o que nos permite considerar que se manteve pelo menos um 

mínimo de correspondência entre os conteúdos avaliados pelo SAEB e os conteúdos 
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trabalhados nos sistemas avaliados. Já em 1997, as matrizes de referência deixaram de 

apresentar conteúdos a serem avaliados para apresentar competências. Sabendo que o SAEB 

adotou a definição de competências apresentada por Perrenoud (1999), partimos do 

pressuposto de que as competências relacionadas nas matrizes de referência possuem relação 

direta com os conteúdos curriculares comuns aos sistemas educacionais avaliados.  

Uma vez identificados quais os conteúdos que subsidiam as competências relacionadas 

nas matrizes de referência, alguns sistemas de educação e algumas escolas acabam por reduzir 

seus currículos ao que é exigido na Prova Brasil com o intuito de, ao optar por trabalhar 

apenas com o que é avaliado, alcançar melhores resultados nos testes cognitivos aplicados. 

Porém, é preciso levar em consideração que a partir do momento em que escolas e sistemas 

educacionais adotam as matrizes de referência como o próprio currículo, eles estão 

desconsiderando os conteúdos mais específicos a suas regiões. Não queremos com isso 

afirmar que as escolas devem centrar o trabalho escolar apenas nos conteúdos mais 

particulares a suas realidades; queremos chamar a atenção para a importância de se considerar 

sim um currículo mínimo, pois é este que mantém uma unidade educacional nacional, mas de 

dar também a devida importância aos conteúdos programáticos que permitam entender melhor 

a realidade de cada sistema e não deixar de considerar a regionalidade. 

O treinamento dos alunos, por sua vez, também é influenciado pela utilização 

inadequada das matrizes de desempenho, pois, da mesma forma que conhecer os conteúdos 

relacionados às competências avaliadas permite que o currículo escolar seja reduzido apenas 

ao que é avaliado, este conhecimento pode levar professores a aplicarem testes com questões 

de múltipla escolha, assim como a Prova Brasil, baseados nas matrizes de referência, tanto em 

substituição às avaliações da aprendizagem como em forma de simulado, como acontece no 

3º ano do Ensino Médio de algumas escolas e cursinhos pré-vestibulares. Partimos do 

pressuposto que havendo treinamento dos alunos para a realização da Prova Brasil, os 

resultados alcançados não representarão a aprendizagem destes sujeitos.  

O instrumento utilizado pela Prova Brasil para avaliar o desempenho dos alunos 

também é alvo de críticas pelos especialistas e estudiosos em avaliação, pois, a utilização de 

testes cognitivos contendo apenas questões de múltipla escolha não permite, em alguns casos, 

a certeza de que a resposta dada reflete, de fato, a aprendizagem do aluno. O desempenho em 

testes cognitivos de múltipla escolha, ao invés de representar a aprendizagem do aluno, pode 

refletir a escolha aleatória de alguns dos itens apresentados como possíveis respostas.  

Entendemos que a adoção deste instrumento avaliativo está relacionada à rapidez da 

correção dos mesmos e, consequentemente, da oferta de resultados, podemos perceber que, 
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em relação à Prova Brasil, embora esta faça uso de testes cognitivos de múltipla escolha, não 

há a oferta de resultados com a rapidez necessária para que os sistemas educacionais e, 

principalmente, as escolas possam fazer uso dos resultados como subsídio para a tomada de 

decisões com vista ao enfrentamento daquela realidade percebida no momento da coleta de 

dados pela Prova Brasil. Basta acompanhar a divulgação dos resultados da Prova Brasil pelo 

INEP para perceber que não há um retorno rápido para os sistemas educacionais e escolas; a 

divulgação oficial dos resultados, geralmente, é feita quase um ano após a aplicação dos 

testes. 

 

2.5 Avaliações em Larga Escala em Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, a partir de 1992, a Secretaria de Educação implementou o Sistema 

Mineiro de Avaliação da Educação Pública, como parte de diversas política públicas imbuídas 

do desejo de garantir a qualidade educacional (VIANNA, 1995). Instaura-se, portanto, a partir 

desse momento diversas iniciativas no que se refere a defesa de uma avaliação externa que 

produza consequências positivas sobre o ensino ministrado aos alunos em Minas Gerais. 

Dentre esses empreendimentos destacamos o Sistema Mineiro de Avaliação da Escola Pública 

- SIMAVE com início no ano 2000. Tal sistema é constituído pelo Programa de Avaliação da 

Rede Pública de Educação Básica - PROEB, pelo Programa de Avaliação da Aprendizagem 

Escolar - PAAE e Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA). 

O SIMAVE tem como objetivo principal elaborar e implementar programas de 

avaliações em larga escala cuja finalidade está na utilização dos dados obtidos com a 

realização de provas anuais, como forma de intervir no processo de gestão e tomada de 

decisões no planejamento de ações educativas que possa ir ao encontro da tão propagada 

qualidade educacional. De acordo com dados dos informativos próprio Sistema, sua função é 

“indicar caminhos possíveis para os professores superarem as dificuldades de aprendizagem 

diagnosticadas com alternativas de intervenção didática” (SIMAVE, 2007, p.11). 

No contexto das avaliações externas mantidas pelo MEC, a Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de Minas Gerais mantém uma proposta curricular, denominada Conteúdo 

Básico Comum, o CBC. Essa proposta foi regulamentada por meio da Resolução 666, de 07 

de abril de 2005, que dimensiona um sistema de avaliação no estado, denominado de 

SIMAVE (MINAS GERAIS, 2008). Destacamos como objetivos desse sistema de avaliação: 
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Promover a avaliação sistemática da rede pública de educação básica;Criar 

instrumentos de participação da sociedade e dos profissionais da educação na gestão 

da escola pública; Democratizar o acesso à informação sobre a Educação Pública; 

Desenvolver procedimentos de gestão de avaliação das políticas públicas educacionais 

pautadas em princípios de equidade; Fortalecer a escola como instituição de promoção 

de igualdade de oportunidade para todos os mineiros (MINAS GERAIS, 2008). 

 

Assim, no âmbito das avaliações externas é importante destacar que o sistema 

educacional de Minas Gerais ao assumir o monitoramento da qualidade da educação 

desenvolvida em suas instituições caminha ao encontro do exercício do controle social, 

contudo, faz-se necessário que os resultados dos processos avaliativos sejam analisados à luz 

dos diversos elementos que interferem diretamente nos resultados. Trata-se, portanto, da 

necessária ampliação dessas análises, uma vez que “problematizadas” isoladamente não 

representam qualquer possibilidade de melhoria na qualidade educacional. 

 

2.5.1 Os Resultados da Avaliação em Larga Escala como Indicadores Educacionais  

 

Segundo Pilatti, (1994 p. 24): “os indicadores educacionais são ferramentas para 

conhecer nossa situação, e têm a função de dar conta do progresso e das dificuldades. Servem 

para gestão educacional”. Os resultados das avaliações externas em larga escala são exemplos 

de indicadores educacionais e servem, acima de tudo, como instrumentos para aferir a 

qualidade da educação. 

Além disso, os resultados da Prova Brasil são utilizados, juntamente com as taxas de 

aprovação (indicador educacional importante para aferir o fluxo escolar, obtido a partir do 

Censo Escolar), no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

instrumento utilizado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como “termômetro 

da qualidade da educação básica em todos os estados, municípios e escolas no Brasil” Brasil, 

(2011, p. 4). 

 

2.6 Planejamento e ação pedagógica  

 

O planejamento deve retratar a prática pedagógica da escola e do professor. No 

entanto, a história da educação brasileira tem demonstrado que o planejamento educacional 

tem sido uma prática desvinculada da realidade social, marcada por uma ação mecânica, 

repetitiva e burocrática, contribuindo pouco para mudanças na qualidade da educação escolar. 



63 

 

Oliveira (2007) destaca que o planejamento escolar é um instrumento que possibilita 

perceber a realidade, através de um processo de avaliação, baseado em um referencial futuro. 

Para a autora, ele deve ser elaborado de acordo com o contexto social e os fatores externos do 

ambiente. Dessa forma, se faz necessário conhecer a realidade concreta da instituição 

perpassando todo o conjunto das atividades que aí se realizam, para que posteriormente sejam 

diagnosticados os problemas e apontadas as soluções. A forma de torná-las realidades não 

pode estar estranha aos conteúdos transformadores desses mesmos objetivos e nem às 

condições reais presentes em cada situação.  

Vasconcelos (2000) divide as fases do planejamento escolar em três níveis: o 

planejamento da escola, o planejamento curricular e o projeto ou plano de ensino. Conforme o 

autor: 

Planejamento da escola - trata-se do que chamamos de projeto político-pedagógico ou 

projeto educativo, sendo esse plano integral da instituição, o mesmo é composto de 

marco referencial, diagnóstico e programação. Este nível envolve tanto a dimensão 

pedagógica quanto a comunitária e administrativa da escola. Planejamento curricular - 

a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pelas Escolas 

incorporados nos diversos componentes curriculares, sendo que a proposta curricular 

pode ter como referência os seguintes elementos: fundamentos da disciplina, área de 

estudo, desafios pedagógicos, encaminhamento, proposta de conteúdos, processos de 

avaliação. Projeto de ensino aprendizagem - é o planejamento mais próximo da prática 

do professor e da sala de aula, diz respeito mais restritamente ao aspecto didático. 

Pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula (VASCONCELOS, 2000). 

 

 

Libâneo (2001) define Planejamento Escolar como o planejamento global da escola, 

que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a 

proposta pedagógica da instituição.  

O planejamento escolar é um guia de orientação para o planejamento do processo de 

ensino. Os professores precisam ter em mãos esse plano abrangente, não só para uma 

orientação do seu trabalho, mas para garantir a unidade teórico-metodológica das atividades 

escolares. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação 

educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de 

aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante, através dos diversos componentes 

curriculares. 

Nesse sentido o Plano da escola engloba o regimento escolar e o Projeto Político 

Pedagógico. O planejamento de ensino ou Plano de aula, é a tradução do plano da escola para 

o trabalho em sala de aula. É um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou 

semestre. É denominado também de plano de curso, plano anual, plano de unidades didáticas 

e contém os seguintes componentes: ementa da disciplina, justificativa da disciplina em 
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relação aos objetivos gerais da escola e do curso; objetivos gerais; objetivos específicos, 

conteúdo (com a divisão temática de cada unidade); tempo provável (número de aulas do 

período de abrangência do plano); desenvolvimento metodológico (métodos e técnicas 

pedagógicas específicas da disciplina); recursos tecnológicos; formas de avaliação e 

referencial teórico (livros, documentos, sites, etc.). Para que os planos de ensino sejam 

efetivamente instrumentos para a ação, devem ser como um guia de orientação de devem 

apresentar ordem sequencial, objetividade, objetividade, coerência, flexibilidade. 

Assim, planejar envolve a articulação e a equilibração de diferentes fatores: planejar é 

uma tarefa complexa que exige condições para ser realizada, como, por exemplo, tempo de 

atividades extraclasse, trabalho individual e coletivo de planejamento. Para a efetivação de 

um planejamento escolar é necessário conhecer todos os elementos que o norteiam, bem como 

os fundamentos legais que o legitimam, e que doravante, serão analisados no presente 

trabalho. 

Partindo da premissa que o planejamento deve ser parte do cotidiano de todos os 

indivíduos, cabe à escola planejar sua atuação com base em suas necessidades e 

possibilidades, uma vez que é na escola que a formação sociocultural do indivíduo se 

intensifica. Considerando, portanto, que a escola tem um importante papel na formação e no 

desenvolvimento do homem, o planejamento educacional não pode se restringir em treinar 

alunos para realizarem avalições externas, tão pouco ser imposto pela equipe pedagógica. 

Uma vez que planejar possibilita a escola uma organização metodológica do conteúdo a ser 

desenvolvido pelos professores em sala de aula, baseado na necessidade e no conhecimento 

de mundo dos alunos, que por sua vez são os principais interessados e possivelmente os 

principais beneficiados com o sucesso nesse tipo de organização metodológica que visa o 

crescimento do homem dentro da sociedade. 

Ao realizar seu planejamento, a escola antecipa de forma coerente e organizada todas 

as etapas do trabalho escolar, não permitindo que as atitudes propostas percam sua essência, 

ou seja, o seu trabalho a ser realizado encaixa-se em uma sequência, uma linha de raciocínio, 

em que o professor tem a real consciência do que ensina e quais os objetivos que espera 

atingir, para que nada fique disperso ao acaso. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O relato do percurso metodológico que se utilizou na realização desta pesquisa, possui 

sua importância por possibilitar que outros pesquisadores possam refazer o caminho e, 

consequentemente, colaborar ou não com as conclusões inicialmente alcançadas, visto que 

“nossas conclusões somente são possíveis em razão dos instrumentos que utilizamos e da 

interpretação dos resultados a que o uso dos instrumentos permite chegar” (DUARTE, 2002, 

p. 140), assim como o reconhecimento dos dados como tal e a seleção dos mesmos como 

necessários e úteis. Diante disso, nesse capítulo expomos o caminho percorrido para a 

realização do estudo proposto neste trabalho.  

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos escolhidos para essa pesquisa. 

São definidos o tipo de pesquisa, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma 

como esses dados foram tabulados e analisados, encontram-se, também, a apresentação e a 

análise dos resultados. 

Segundo Minayo (1994), a metodologia: 

 

[...] inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do 

investigador. Enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e 

a metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto conjunto 

de técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, 

elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática 
(MINAYO, 1994, p. 16). 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Caracterizamos esta pesquisa com uma abordagem qualitativa conforme proposto por 

Oliveira (2007). A autora conceitua a pesquisa qualitativa como, “um processo de reflexão e 

análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, 

2007, p. 37).  

Oliveira (2007) aponta para a importância de conhecer o contexto histórico por meio 

da análise de documentos, observações sistemáticas, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários, e destaca que em pesquisa qualitativa todos os fatos e fenômenos são 

significativos e relevantes, trabalhados por meio de técnicas, dentre elas podemos citar as 

entrevistas e as observações.  
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Apresentamos a seguir características da pesquisa qualitativa que consideramos 

relevantes para nosso trabalho, dentre as que Oliveira, (2007) considera principais: - 

Ambiente natural como fonte direta de dados, e o pesquisador como instrumento fundamental;  

- Caráter descritivo. 

Quanto a natureza a presente pesquisa se caracteriza por ser básica, por intencionar 

gerar conhecimentos novos sobre ações envolvidas na relação entre planejamento e gestão da 

aprendizagem em equipes pedagógicas na realização da Prova Brasil. A pesquisa bibliográfica 

será uma etapa desta investigação com finalidade fundamentar as categorias das análises para 

compreender as ações naturalmente desenvolvidas no cotidiano da escola. 

Quanto aos objetivos a pesquisa se pauta por ser descritiva por buscar compreender os 

procedimentos desenvolvidos pela equipe pedagógica relacionada a Prova Brasil.  

Quanto aos procedimentos, uma pesquisa documental por proceder à análise de 

documentos de fontes primárias, sendo: relatórios, Projeto Político Pedagógico da escola, 

regimento da escola, planejamento anual, planos de ação estruturados de acordo com os 

resultados da Prova Brasil realizadas entre 2013 a 2015, resoluções e orientações emanadas da 

Secretaria de Estado de Educação e da SRE Diamantina no período de 2009 a 2015, que se 

encontram arquivados na Escola Municipal Belita Tameirão. 

A pesquisa documental é tida como uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências 

sociais e humanas, a análise de documentos, oficiais ou não, é indispensável a qualquer 

pesquisa. Recebe este nome devido a ser realizada a partir de documentos contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. 

Consideramos que esta técnica busca trazer à tona as informações que estão implícitas 

nos documentos e explicitar os seus significados de forma a facilitar o acesso do leitor a estas 

informações. Para esta investigação vemos a pesquisa documental como fundamental, pois os 

itens aqui apresentados foram extraídos de documentos oficiais, foi necessária a pesquisa em 

documentos sobre a Prova Brasil e documentos curriculares, a fim de elucidar nossa pesquisa. 

Para a realização da pesquisa documental, ressaltamos o amparo na lei 12.527/2011, 

que dá o direito ao acesso à informação, e ainda, a estipula prazos razoáveis para a obtenção 

de informações junto aos órgãos públicos, o uso das tecnologias da informação e de 

comunicação como facilitador do acesso às informações públicas. Informamos que nos 

anexos da pesquisa encontra-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente 

assinado pela responsável da instituição que forneceu os dados para a pesquisa. 

Dentre os documentos coletados podemos listar aqueles referentes à Prova Brasil, 

disponíveis para download no site do INEP (BRASIL, 2013), e aqueles fornecidos pela 
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equipe pedagógica que participaram da pesquisa. Em relação aos documentos relacionados à 

Prova Brasil, coletamos a Matriz de Referência de Língua Portuguesa e a Matriz de 

Referência de Matemática, ambas para o 5º ano do Ensino Fundamental e o Caderno PDE-

Prova Brasil. Em relação aos documentos referentes aos anos de 2013 a 2015, fornecidos pela 

equipe pedagógica, encontram-se os instrumentos de avaliação da aprendizagem elaborados e 

utilizados pelos professores de Língua Portuguesa e Matemática do 5º ano do Ensino 

Fundamental (provas e atividades pontuadas), o Diário de Classe de todas as turmas de 5º ano 

da Escola Municipal Belita Tameirão que participaram da Prova Brasil (no qual estão 

registrados os conteúdos programáticos de Língua Portuguesa e Matemática), o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da referida escola, o planejamento anual, relatórios, a ficha de 

acompanhamento de aluno Descritores da Aprendizagem (relação de competências a serem 

observadas durante as unidades do ano letivo) e os livros didáticos de Língua Portuguesa e 

Matemática utilizados pelos professores no 5º ano. 

Os dados existem por fazerem parte do fenômeno investigado, porém, apenas se 

configuram como tal quando são percebidos pelo pesquisador. Essa percepção do dado 

enquanto tal exige um conhecimento preliminar do pesquisador, tanto em relação à teoria 

como em relação ao fenômeno ou objeto estudado. A terceira, por sua vez, tem a ver com a 

coleta em si. Segundo Yin (2005), a coleta dos dados deve se dar em suas situações 

cotidianas, porém, estas não são controladas pelo pesquisador, o que exige deste a capacidade 

de adequação do plano de coleta traçado à disponibilidade das pessoas ou instituições que 

fornecerão os dados desejados. Além desta capacidade, é necessário também que o 

pesquisador conheça bem o campo no qual se dará sua pesquisa e as técnicas e instrumentos 

de coletas a serem utilizados. 

Tratando-se especificamente desta pesquisa, a coleta de dados se dividiu em duas 

etapas: uma relacionada à coleta de documentos referentes à Prova Brasil, disponíveis para 

download no site do INEP (BRASIL, 2013) e outra a coleta de documentos fornecidos pela 

equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão.  

 

3.1.1 A solicitação dos documentos escolares e educacionais 

 

A primeira coleta se deu na segunda visita realizada à Escola Municipal Belita 

Tameirão, pois, na primeira visita, deu-se a apresentação da pesquisadora e da pesquisa aos 

professores, equipe pedagógica e demais profissionais da escola que colaboraram, direta e 

indiretamente, para o desenvolvimento deste estudo. 
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Os documentos solicitados inicialmente foram os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem aplicados juntos aos alunos do 5º ano no período de 2013 a 2015 nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, o planejamento e planos de aula dos 

professores, também em relação aos anos de 2013 a 2015, o PPP, os livros didáticos utilizados 

no trabalho das disciplinas supracitadas e os relatórios da equipe pedagógica. Em relação à 

coleta dos instrumentos avaliativos, estes foram inicialmente solicitados à equipe pedagógica 

da Escola Municipal Belita Tameirão, pois, acreditávamos que haveria um arquivo na 

instituição no qual todos os documentos produzidos e utilizados a cada ano/período escolar 

fossem arquivados. 

A diretora informou que, infelizmente, a escola não dispunha de um arquivo físico, 

mas que alguns instrumentos estavam arquivados virtualmente no computador de uso coletivo 

da coordenação e dos professores. Foram localizados, pela coordenadora, oito instrumentos 

avaliativos de Matemática e treze de Língua Portuguesa, porém, estes não estavam 

discriminados nem por turma, nem por professor. É preciso ressaltar que os únicos 

instrumentos de avaliação da aprendizagem localizados que lecionaram no 5º ano do Ensino 

Fundamental em 2013 a 2015, com o intuito de solicitar aos mesmos possíveis outros 

instrumentos de avaliação escrita que viessem a possuir e que não estivessem salvos no 

computador da escola, os planos de aula e o planejamento dos mesmos. Porém, os mesmos 

alegaram que, como se tratavam de documentos relativos a anos anterior (a coleta foi feita em 

2015), eles não o possuíam mais, somente possuíam do ano de 2015. 

Como não foi possível coletar os planos de aula e o planejamento dos professores dos 

anos de 2013 a 2014, a diretora escolar sugeriu que fossem produzidas cópias do Diário de 

Classe, mais especificamente, das páginas referentes ao registro do conteúdo programático 

trabalhado no decorrer do ano letivo. A sugestão foi aceita de imediato, pois, os diários de 

classe foram apresentados e checados quanto ao preenchimento dos mesmos. 

A segunda coleta dos documentos se deu após a análise dos documentos que já haviam 

sido coletados. Mais especificamente, após análise de um documento titulado Descritores de 

Aprendizagem, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e contendo as 

competências/habilidades – nomeados descritores, devido à utilização do mesmo termo pela 

Prova Brasil em suas Matrizes de Referência, segundo a diretora – que deveriam ser 

observadas pelos professores no decorrer do ano letivo. Nessa visita, solicitamos o PPP, 

relatórios e livros didáticos, os mesmos também foram solicitados à coordenação pedagógica 

da Escola Municipal Belita Tameirão, sendo os mesmos prontamente entregues.  



69 

 

Em relação ao PPP, é preciso destacar que foi colocado pela coordenadora que o 

mesmo se encontrava em processo de revisão. Outra informação importante em relação ao 

PPP é a ausência dos conteúdos programáticos (relação de conhecimentos escolares a serem 

trabalhados em sala de aula em cada ano/série) para o 5º ano do Ensino Fundamental, tanto na 

versão impressa como na versão eletrônica, estando os conteúdos programáticos dos demais 

anos relacionados no documento. 

 

3.2 O tratamento dos dados 

 

Como já foi dito anteriormente, os documentos escolares que foram coletados foram 

os instrumentos avaliativos utilizados no 5º ano no período de 2013 a 2015, o Diário de 

Classe para o ano das turmas que participaram da Prova Brasil, o PPP da Escola Municipal, os 

livros didáticos de Língua Portuguesa e Matemática utilizados no 5º ano, o planejamento 

anual, relatórios e a ficha de acompanhamento dos alunos Descritores da Aprendizagem. 

Como os únicos instrumentos avaliativos que recebemos foram as provas e as 

atividades pontuadas que foram desenvolvidas e aplicadas pelos professores juntos aos 

alunos, buscamos identificar nesses instrumentos se, e em que medida, os mesmos avaliavam 

competências e se avaliavam os descritores5 da Prova Brasil. Tal identificação foi feita em 

relação aos itens que compunham os instrumentos avaliativos. Por itens, entendemos as 

subdivisões que algumas questões apresentaram, “as questões dentro das questões”. Em 

seguida, os itens foram tabulados de acordo com as seguintes categorias: itens que avaliam 

competências; itens que avaliam descritores; itens que não avaliam competências. 

Ainda sobre os instrumentos avaliativos, suas questões (não mais os itens) foram 

categorizados entre questões abertas e questões fechadas. A principal intenção em tal 

categorização foi perceber se as questões dos instrumentos avaliativos se apresentavam na 

mesma estrutura que as questões da Prova Brasil. 

Em relação aos diários de classe, buscamos identificar quais os conteúdos 

programáticos foram trabalhados em sala de aula. Isso foi possível devido à existência de 

campos específicos para o registro de cada conteúdo programático trabalhado em cada aula. 

Optamos por identificar os conteúdos programáticos, que representam os conhecimentos 

escolares, devido à compreensão de que toda competência é baseada em conhecimentos; 

                                                           
5 Embora os descritores da Prova Brasil sejam representações das competências avaliadas por esta avaliação em 

larga escala, não significa que seriam as únicas competências passíveis de identificação.   
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havendo competências avaliadas pelos professores, precisamos saber quais são os 

conhecimentos que lhe dão suporte. 

No PPP da Escola Municipal Belita Tameirão buscamos identificar se o conceito de 

competência estava presente em tal documento e quais os conteúdos programáticos de Língua 

Portuguesa e Matemática deveriam ser trabalhados no 5º ano do Ensino Fundamental. Porém, 

como já foi dito antes, o PPP não possuía os conteúdos programáticos de todas as disciplinas 

do 5º ano, embora os outros anos tenham sido contemplados. 

Em relação aos livros didáticos, buscamos identificar quais os conhecimentos 

escolares estão contidos nos mesmos, como estão organizados, quais as sugestões de 

exercícios oferecidas e se tais sugestões estão, e em que medida, pautadas em competências. 

No planejamento anual buscamos identificar se o mesmo apresenta o conceito de 

competências, se as atividades a serem desenvolvidas trazem a ideia de competência, qual o 

público alvo atendido e qual o seu objetivo. 

 

Quadro 3 – Análise planejamento anual  

Planejamento anual dos anos de 2013 a 

2015 

2013 2014 2015 

Presença dos descritores da Matriz de 

Referência de Língua Portuguesa  

Não Sim Sim 

Presença dos descritores da Matriz de 

Referência de Matemática 

Não Sim Sim 

Objetivos a serem alcançados a curto prazo 

em Língua Portuguesa e Matemática de 

acordo com os descritores da Matriz de 

Referência 

Sim Sim Sim 

Objetivos a serem alcançados a curto prazo 

em Língua Portuguesa e Matemática de 

acordo com os descritores da Matriz de 

Referência 

Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

Em relação à ficha de acompanhamento Descritores da Aprendizagem, por sua vez, 

buscamos perceber se as competências apresentadas correspondem aos descritores da Prova 

Brasil. 

Os documentos referentes à Prova Brasil (as matrizes de referência e o Caderno PDE-

Prova Brasil) também passaram por tratamento. Em relação às matrizes de referência, para 

cada descritor proposto buscamos identificar quais os conhecimentos escolares que lhes 

sustentam. Isto só foi possível devido ao fato do Caderno PDE-Prova Brasil possuir a 
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explicação referente a cada descritor, exemplos de questões para cada descritor e as sugestões 

de trabalho para o desenvolvimento dos descritores junto aos alunos. 

Percebemos que a partir do ano 2014 o planejamento anual da EMBT, ficou mais 

completo, porém ainda não estava explícito no mesmo um equilíbrio entre sistematização, 

introdução e avaliação. 

No que se refere à elaboração do planejamento, percebemos na análise desse 

documento que o mesmo é elaborado de forma individual pelo pedagogo e repassado para a 

equipe. E que os professores não elaboram o planejamento de sala de aula de forma coletiva 

ou em equipe, procuram referências nos manuais e/ou no planejamento da própria escola. 

É importante revelar que nos documentos da equipe pedagógica as questões sobre o 

planejamento aparecem como prioridade, porém, quando analisamos os registros dos 

professores o que fica explícito é que o mesmo já interiorizado por eles, que já o conhecem 

“de cor”. 

 

3.3 A análise dos dados 

 

Após o tratamento dos dados, os mesmos foram analisados buscando responder aos 

objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral deste trabalho. Sendo assim, 

apresentaremos a seguir como se deu a análise no contexto dos objetivos específicos. 

Sendo o primeiro objetivo específico identificar as ações planejadas e desenvolvidas 

pela equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão envolvidas para a participação 

dessa instituição na Prova Brasil, de 2013 a 2015, seu atendimento se deu a partir do 

confronto dos dados presentes nos documentos da equipe pedagógica e na descrição das ações 

dessa equipe. 

Nesse sentido percebemos que a equipe pedagógica em seus registros demonstra ações 

de orientação para o trabalho dos professores dos 5º anos baseado em competências e com a 

identificação de questões e itens presentes nos instrumentos avaliativos (avaliação da 

aprendizagem e atividades pontuais) utilizados em sala de aula que avaliem competências.  

De forma que pudéssemos atender ao segundo objetivo específico, analisar os 

procedimentos e atividades nas ações planejadas e realizadas pela equipe pedagógica durante 

a participação dessa instituição na Prova Brasil de 2013 a 2015, uma vez que os 

conhecimentos escolares que dão suporte aos descritores das matrizes de referência já tinham 

sido identificados no capitulo 1, nos itens 2.2.1 e 2.2.2, relacionamos tais conhecimentos aos 

conteúdos programáticos trabalhados em sala de aula pelos professores de Língua Portuguesa 
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e Matemática. Com isso, buscamos perceber se os conhecimentos que dão suporte às 

competências avaliadas pela Prova Brasil são, e em que medida, contemplados em sala de 

aula. 

O terceiro objetivo específico, compreender a relação de influência nas ações 

planejadas e desenvolvidas pela equipe pedagógica da E. M. Belita Tameirão com os 

resultados obtidos pela instituição nas etapas da Prova Brasil de 2013 a 2015, foi atendido a 

partir da análise das questões e seus respectivos itens presentes nos instrumentos avaliativos 

aplicados em sala de aula. Tal análise contou com a identificação de quais questões e itens 

avaliam competências, sendo tal identificação feita durante o tratamento dos dados e de quais 

competências são avaliadas. Em seguida, buscamos identificar quais os conteúdos 

programáticos avaliados em cada item e quais conhecimentos escolares subsidiam as 

competências percebidas. 

É importante destacar que as análises feitas para atender o primeiro objetivo específico 

contribuem significativamente para o alcance do terceiro objetivo específico, uma vez que, 

além de perceber se os professores avaliam competências desenvolvidas por seus alunos, foi 

importante perceber qual a compreensão dos mesmos acerca do tema competência, quais 

ações foram desenvolvidas e quais orientações foram dadas para que o trabalho por 

competência acontecesse. Dessa forma, percebemos se a avaliação de competências em itens 

de provas e atividades escritas foi feita conscientemente ou mecanicamente.  

Por fim, relacionamos as competências avaliadas pela Prova Brasil às competências 

avaliadas através da avaliação da aprendizagem, os conhecimentos escolares que dão suporte 

às competências avaliadas pela Prova Brasil aos conteúdos programáticos trabalhados em sala 

de aula, e o tipo de questão adotada pela Prova Brasil em seus testes aos tipos de questão 

utilizados nos instrumentos de avaliação da aprendizagem elaborados pelos professores. Com 

isso, buscamos atender ao objetivo geral deste trabalho, a saber, compreender as ações 

envolvidas no planejamento, gestão e avaliação da equipe pedagógica da Escola Municipal 

Belita Tameirão, Diamantina, MG, na trajetória de participação dessa instituição na Prova 

Brasil, no período de 2013 a 2015. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 

 

4.1 Aspectos Gerais 

 

O município de Diamantina está inserido na chamada borda da Serra do Espinhaço, na 

mesorregião do Jequitinhonha, a 292 km de Belo Horizonte.  

Seu clima é o tropical de altitude com temperatura média anual de 19°C e um período 

de chuvas que vai de novembro a janeiro. A cidade está situada a uma altitude média de 1.280 

m, emoldurada pela Serra dos Cristais, na região do Alto Jequitinhonha. 

É o mais populoso em termos microrregionais, com 45.880 habitantes (55% do total 

da microrregião), destes 87,3% vivem na área urbana que registra densidade de 322,5 

habitantes por quilômetro quadrado. 

O município foi criado inicialmente como distrito de Serro em 27 de outubro de 1819, 

sendo elevado à categoria de vila, com o nome de Diamantina, pelo Decreto de 13 de outubro 

de 1831. Instalado a 4 de junho de 1832, teve a sede municipal elevada à categoria de cidade, 

em face da Lei Provincial nº 93, de 6 de março de 1838. Desde então, ocorreram a criação e 

emancipação de diversos distritos do município. Hoje restam onze distritos, sendo que a sede 

é o mais populoso, contando com 33.681 habitantes. 

Com quase três séculos de fundação, passando de povoado a arraial até chegar a 

município, Diamantina é uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas do Brasil, 

segundo dados do Ministério do Turismo. Possui um patrimônio arquitetônico, cultural e 

natural preservado, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. O 

casario colonial, de inspiração barroca, as igrejas seculares, a belíssima paisagem natural e 

uma forte tradição religiosa, folclórica e musical conferem uma singularidade especial à 

cidade que, no final da década de 90, recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

Diamantina é a terra natal de figuras ilustres: Juscelino Kubitschek, ex-Presidente do 

Brasil e de Chica da Silva, que revolucionou o papel de mulher e de escrava, no Brasil do 

século 18. No cenário econômico, Diamantina vem se desvencilhando da cultura garimpeira, 

em busca de alternativas de sustentabilidade e desenvolvimento para absorção do êxodo rural.  

Suas principais atividades econômicas são: comércio, turismo, pecuária leiteira e de 

corte, agricultura familiar, fruticultura, plantio de eucalipto, construção civil, sendo que essas 

características econômicas são comuns aos demais municípios do Vale, exceto pelo destaque 

para o setor de serviços de saúde e educação, sendo hoje considerada polo regional nessas 
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duas últimas áreas. O município vive uma fase de rápido crescimento, com forte incremento 

da população flutuante, devido à ampliação da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, sediada no município. A oferta de novos cursos pela universidade 

exige a transformação do município para adaptar-se ao advento do desenvolvimento 

socioeconômico e atender ao perfil dessa nova demanda populacional por serviços essenciais 

de saúde, educação, segurança habitação, lazer e cultura. 

 

Mapa 1 - Localização do Município de Diamantina 

 

Fonte: Abreu, 2006 

 

        Quadro 4 - Caracterização do Território 

Área  IDH-M 2010  Faixa do IDH-M  População (Censo 

2010)  

3893,09 km²  0,716  Alto (IDH-M entre 

0,700 e 0,799)  

45.880 hab.  

Densidade 

demográfica  

Ano de instalação  Microrregião  Mesorregião  

11,79 hab/km²  1.831  Diamantina  Jequitinhonha  

      Fonte: Atlas Brasil, 2013 

 

4.2 Aspectos Sociais 

 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a 

população total era de 45.880 residentes, dos quais 2.538 se encontravam em situação de 

extrema pobreza, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 5,5% 

da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 1.116 (44,0%) 

viviam no meio rural e 1.422 (56,0%) no meio urbano. 
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No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada 

dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, 

permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as 

características dos seus domicílios.  

De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 7.510 

famílias registradas no Cadastro Único e 3.514 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (46,79% do total de cadastrados). 

 

4.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Índice utilizado para classificar o grau de desenvolvimento de um país, estado, região 

ou cidade. É composto por três dimensões básicas do desenvolvimento humano - vida longa e 

saudável, conhecimento e padrão de vida seguro. O valor médio das metas destas dimensões é 

colocado numa escala de 0 a 1, sendo que o maior valor equivale ao maior desenvolvimento. 

Para fins analíticos, conforme classificação do Programa das Nações Unidas - PNUD, a um 

IDH até 0,499 atribui a classificação de baixo desenvolvimento humano; entre 0,500 e 0,799 

considera-se médio desenvolvimento; e; acima de 0,800, alto desenvolvimento humano. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Diamantina foi 0,716, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,700 e 

0,799), uma taxa de crescimento de 18,94%, se comparada ao IDHM de 0,602, em 2000. O 

hiato de desenvolvimento humano, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 28,64% entre 2000 e 2010. Diamantina ocupa a 1427ª 

posição entre os 5.565 municípios brasileiros em termos de IDHM. A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,839, seguida de Renda, 

com índice de 0,693, e de Educação, com índice de 0,632. 
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Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – 

Diamantina 

IDHM e 

componentes 

1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,238 0,460 0,632 

% de 18 anos ou mais 

com Ensino 

Fundamental completo 

24,26 37,48 51,33 

% de 5 a 6 anos 

frequentando a escola 

37,72 70,77 87,90 

% de 11 a 13 anos 

frequentando os anos 

finais do Ensino 

Fundamental 

31,39 67,89 86,68 

% de 15 a 17 anos com 

Ensino Fundamental 

completo 

14,91 41,94 61,37 

% de 18 a 20 anos com 

Ensino Médio completo 

10,20 23,50 44,77 

IDHM Longevidade 0,686 0,747 0,839 

Esperança de vida ao 

nascer (em anos) 

66,17 69,83 75,33 

IDHM Renda 0,568 0,635 0,693 

Renda per capita (em 

R$) 

274,77 417,16 597,41 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Diamantina, a 

esperança de vida ao nascer aumentou 9,2 anos nas últimas duas décadas, passando de 66,2 

anos em 1991 para 69,8 anos em 2000, e para 75,3 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 

vida ao nascer média para o estado era de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos.  

A renda per capita média de Diamantina cresceu 117,42% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 274,77 em 1991 para R$ 41 7,1 6 em 2000 e R$ 597,41 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 51,82% no primeiro período e 43,21 % no segundo. A 

extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 21,04% em 1991 para 15,94% em 2000 e 

para 5,06% em 2010. 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e 

compõe o IDHM Educação. No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 

anos na escola cresceu 24,21 % e no de período 1991 e 2000, 87,62%. A proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do Ensino Fundamental cresceu 27,68% 

entre 2000 e 2010 e 116,28% entre 1 991 e 2000.  
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A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com Ensino Fundamental completo cresceu 

46,33% no período de 2000 a 2010 e 181,29% no período de 1991 a 2000. E a proporção de 

jovens entre 1 8 e 20 anos com Ensino Médio completo cresceu 90,51 % entre 2000 e 2010 e 

130,39% entre 1991 e 2000. 

Em 2010, 58,69% dos alunos entre 6 e 14 anos de Diamantina estavam cursando o 

Ensino Fundamental na série correta para a idade. Em 2000 eram 53,82% e, em 1991, 

28,81%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 34,06% estavam cursando o Ensino Médio regular 

sem atraso. Em 2000 eram 20,71 % e, em 1991, 6,29%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 

15,94% estavam cursando o ensino superior em 2010, 3,99% em 2000 e 4,33% em 1991. 

Nota-se que, em 2010, 2,24% das crianças de 6 a 1 4 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 1 5 a 1 7 anos atingia 1 6,35%.  

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e 

também compõe o IDHM Educação.  

Em 2010, 51,33% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

Ensino Fundamental e 36,48% o Ensino Médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações 

mais antigas e de menos escolaridade. A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou 

mais diminuiu 11,04% nas últimas duas décadas. 

 

4.3 Educação do Município  

 

4.3.1 Histórico da Educação no Município 

 

A história da instrução em Diamantina ocorreu num complexo sociocultural que 

envolvia índios, exploradores, negros, monopolizados e dominados pela economia do 

comércio do diamante.  

Antes de ser denominada de Arraial do Tijuco, essa região era povoada pelos 

indígenas, a exemplo dos Botocudos ou Aimorés. Assim que os exploradores foram 

aparecendo, em busca de ouro e diamante, cresceu a disputa e os conflitos por espaço, que 

resultou num processo de dominação e aculturação.  

No século XVIII, a região passou a ser considerada a maior produtora de diamantes do 

mundo, e, em pouco tempo, o Arraial do Tijuco, situado no Distrito Diamantino, se tornou o 

mais populoso da região norte de Minas. 
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Nesse cenário de estratificação social, as classes dominantes, de hábitos aristocráticos, 

ofereciam aos seus filhos uma educação elitizada, cuja origem estava nos estudos em 

Coimbra, ou na contração de mestres para seus filhos. Esta tendência educacional, mesmo 

depois da Independência do Brasil, continuou a ter espaço na sociedade diamantinense.  

O processo de desenvolvimento da instrução em Diamantina, conduzido pelas classes 

dominantes, ocorreu atrelado ao cenário socioeconômico advindo da exploração de 

diamantes. Assim, antes da ratificação pelo Ato Adicional de 1834, a Província de Minas 

Gerais autorizou a Assembleia Legislativa a organizar o ensino primário e secundário em 

Minas Gerais, instituído pelo texto da Lei de 27 de março de 1828.  

A Província de Minas Gerais investiu expressivamente na instrução em Diamantina, 

para satisfazer, com prioridade, as necessidades educacionais da elite. 

Em síntese pode-se destacar: o fortalecimento da educação superior com a proposta de 

criação da escola de Direito, a educação secundária e primária sendo absorvidas pelo Colégio 

Particular fundado pela Sociedade Promotora da Instrução Pública; a manutenção da escola de 

latinidade; criação de escolas primárias, bem como as criadas pelas ações da Assembleia da 

Província Mineira, como o Externato Preparatório para Estudos Superiores, uma Escola 

Agrícola em Rio Manso, criação do Ginásio associada à supressão da Escola Normal e a 

criação da Escola Normal Nossa Senhora das Dores vinculada as irmandade das Vicentinas 

(FREITAS, 2005, p.7). 

Com o propósito de satisfazer as demandas crescentes e reprimidas das camadas 

populares, foram feitos investimentos nas Escolas Noturnas e nas Escolas de Ensino 

Profissional vinculadas às iniciativas da classe operária.  

No final do século XIX, o município de Diamantina vivia um momento de transição, 

devido à instalação do novo regime republicano e da decadência da extração de diamantes.  

Diante desse contexto socioeconômico instável, os agentes legislativos do município 

pouco deliberaram acerca da educação em Diamantina, naquela época. 

Entre as deliberações assumidas pela Câmara Municipal de Diamantina sobre a 

educação municipal encontram-se registros nas Atas da Câmara, em 30 de Janeiro de 1907, 

ainda sob o governo do Agente Executivo Cel. Hilário Sebastião de Figueiredo, que altera e 

aprova o projeto n. 1, que estabelece gastos a serem despendidos nos consertos e reparos para 

adequação do prédio para o funcionamento do primeiro Grupo Escolar da cidade de 

Diamantina, criado pelo Decreto nº 2.091, de 20 de setembro de 1907, por ato do Governador 

João Pinheiro da Silva. Em 1926, o grupo escolar passou a ter nova denominação: Grupo 

Escolar Matta Machado. 
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Em 12 de outubro de 1913, foi criada a Escola Normal Américo Lopes por iniciativa 

do Professor Leopoldo Luiz de Miranda, instituição educativa vinculada diretamente à origem 

da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda. Essa instituição particular tinha por objetivo 

oferecer educação para as meninas cujas famílias não tinham condições de matricular e 

custear as despesas no Colégio Nossa Senhora das Dores. 

A Escola Normal Américo Lopes funcionou de 12 de outubro de 1913 a 12 de outubro 

de 1928, e proporcionou a escolarização para mais mil estudantes e obtenção de cerca de 

duzentos diplomas de normalistas a estudantes “quase todos de famílias pouco abastadas” 

(DIAMANTINA, 04 jan 1929, p. 1), uma vez que as escolas públicas não eram bem vistas 

pelas famílias mais abastadas. 

Essa escola, que passou a ser denominada Escola Normal Oficial de Diamantina, 

passou também de particular para pública estadual, oficializada por ato do Presidente do 

Estado de Minas Gerais Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, pelo Decreto nº 8.820, 12 de 

outubro de 1928. Essa oficialização ocorreu decorrente no movimento da Escola Nova no 

Brasil, a partir de meados dos anos 1920. 

A história da instrução de Diamantina está intrinsecamente relacionada à influência 

política de seus representantes locais junto às demais esferas de governos. Assim, o que hoje 

se constituiu como Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri tem sua 

origem ligada à iniciativa do até então governador de Minas Gerais, natural da região, 

Juscelino Kubitschek.  

O governador, na época, se preocupou com a criação de alguma instituição de ensino 

de nível superior. A princípio se pensava em uma escola de Mineralogia, devido à tradição da 

região na extração mineral, bem como à tradicional economia dos diamantes que nos séculos 

XVII e XVIII era o motor não só da região do até então Arraial do Tijuco. Porém, por 

influência do grande amigo, também dentista, Pedro Paulo Penido e reitor da Universidade de 

Minas Gerais, atual UFMG, sugeriu a criação da Faculdade de Odontologia, que atendia um 

dos grandes propósitos da época que era a interiorização do ensino superior. Indo de encontro 

ao advento de infraestrutura, junto da faculdade instituiu-se uma policlínica com 20 “equipos” 

para a prática de Ortodontia e Odontopediatria.  

Os consultórios dentários eram considerados os mais modernos da época. A FAFEOD, 

fundada por Juscelino em 1953 e federalizada em 1960, passou por um hiato temporal para 

apenas, em 2002, se transformar em FAFEID (Faculdades Federais Integradas de Diamantina) 

e elevadas à condição de Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 

2005. 
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O município de Diamantina conta com dois Campi, o Campus I e o Campus JK, 

abrigando um total de 6 faculdades (Faculdade de Ciências Agrárias, Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Faculdade de Ciências Exatas, Faculdade de Medicina, Faculdade 

Interdisciplinar em Humanidades, Instituto de Ciência e Tecnologia) com 27 cursos de 

graduação e 1.570 vagas anuais e 14 cursos de pós-graduação com 235 vagas, 4.987 alunos 

matriculados. Empregando diretamente 433 docentes e 303 servidores técnico-

administrativos, um número bastante representativo para um município de pequeno a médio 

porte como Diamantina. (UFVJM em números - 2013). 

Com vistas a atender com coerência ao movimento Escolanovista em Minas Gerais, e, 

em virtude da democratização do ensino, muitas escolas foram criadas em Diamantina. 

Atualmente, são 21 escolas estaduais de educação básica, jurisdicionadas pela 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina; 35 escolas municipais, 17 Centros 

Municipais de Educação Infantil, 3 escolas particulares, uma faculdade privada ligada à 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR ), um Instituto Federal dos Norte de Minas Gerais 

(IFNMG, em implantação), uma Faculdade de Ciências Jurídicas integrada à Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG), além da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM). 

 

4.3.2 Diagnóstico da Educação no Município 

4.3.2.1 Educação Infantil 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

(BRASIL, 1996).  

A incorporação das creches e pré-escolas no capítulo da Educação na Constituição 

Federal (art. 208, inciso IV) estabelece o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à 

matrícula em escola pública (art. 205), gratuita e de qualidade (art. 206, incisos IV e VI), 

igualdade de condições para acesso, permanência e pleno aproveitamento das oportunidades 

de aprendizagem propiciadas (art. 206, inciso I). 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio 

de profissionais com a formação específica legalmente determinada, a habilitação para o 

magistério, refutando assim funções de caráter meramente assistencialista.  
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No cerne do debate sobre as especificidades da educação infantil, destaca-se a 

configuração da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que modificou a redação do inciso I 

do Art. 208 da CF/88. Legalmente, pela Emenda, o Brasil deve ampliar o acesso à Pré-Escola, 

até a universalização em 2016. Isso significa que o município deve planejar suas ações, de 

modo a atender até 2016, todas as crianças de 4 e 5 anos, e, progressivamente as crianças de 0 

a 3 anos. 

 

           Gráfico 2 – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola – 2010 

 

Fonte: IBGE, 2013 

 

Segundo o IBGE, em 2010, havia 2.358 crianças de 0 a 3 anos, residentes no 

município. Desse total, 713 crianças (29,7%) estavam matriculadas nas escolas de educação 

infantil.  

Para atingir a meta de expansão de atendimento, elevando esse percentual para 55%, 

(Meta 1- PME) será necessário abrir, aproximadamente, 60 novas vagas nas creches 

municipais ou privadas, a cada ano, no próximo decênio. 

É relevante mencionar que das 21 creches do município, apenas 4 são mantidas pela 

iniciativa privada. 

Outro aspecto refere-se à universalização do atendimento das crianças de 4 e 5 anos, 

cujos números são apresentados a seguir. 
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 Gráfico 3 – Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

Considerando a população na faixa etária de 4 e 5 anos, um total de 1.297 crianças 

(IBGE/Censo - 2010) e, tomando por base o percentual de 75,70% das crianças atendidas nas 

escolas do município de Diamantina, é possível inferir que 318 crianças de 4 e 5 anos não são 

atendidas nas escolas de pré-escolar, seja ela pública ou privada. 

Recentemente, a Lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008, acrescentou um inciso ao 

“caput do art. 4º da LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na 

escola pública de educação infantil ou de Ensino Fundamental mais próxima de sua residência 

a toda criança a partir dos quatro (4) anos de idade”. Essa Lei é reforçada pela Emenda 

Constitucional nº. 59, em 11 de novembro de 2009, que altera o Art. 208 da Constituição 

Federal de forma a tornar obrigatória a educação de crianças e jovens de quatro (4) e 

dezessete (17) anos de idade. 

A análise dos dados da educação infantil, registrados nesse documento, entre eles a 

população de 4 a 5 anos, percentuais de crianças atendidas, número de estabelecimentos que 

ofertam essa etapa de ensino, dentre outros, permite-nos concluir que o município e a rede 

privada terão que abrir 15 novas turmas, no mínimo, para universalizar o ensino infantil para 

as crianças de 4 e 5 anos até 2016. 

 

4.3.2.2 Ensino Fundamental 

 

Ensino Fundamental é o nome dado a uma das etapas da educação básica no Brasil. 

Tem duração de nove anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade 

entre seis e dezessete anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária implica a 

responsabilidade conjunta: dos pais ou responsáveis, pela matrícula dos filhos; do Estado pela 
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garantia de vagas nas escolas públicas; da sociedade, por fazer valer a própria 

obrigatoriedade.  

Regulamentado por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, sua 

origem remonta ao Ensino de Primeiro Grau, que promoveu a fusão dos antigos cursos 

primário (com quatro a cinco anos de duração), e ginasial, com quatro anos de duração, este 

último considerado, até 1971, ensino secundário.  

Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade de aprendizado do 

aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo, além de compreender o ambiente 

natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e 

da família. 

 

Gráfico 4 – Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

Os dados explicitam que 2,2% das crianças do município de Diamantina, em números 

absolutos, 162 alunos do total de 7.320 habitantes na faixa etária de 6 a 14 anos não 

frequentaram a escola em 2010. Entretanto, a análise da população residente no município de 

Diamantina, conforme dados recenseados pelo IBGE, revela um decréscimo populacional em 

todas as faixas etárias, independentemente da localização.  

A faixa de 6 a 14 anos diminuiu de 9.244 crianças, em 2000, para 7.320 em 2010, 

portanto o município não terá grandes problemas para universalizar o ensino nessa faixa etária 

e cumprir a norma legal: toda a população de 6 ao 17 anos de idade frequentando 

obrigatoriamente a escola. (Emenda Constitucional nº 59). Por outro lado, desponta outro 

desafio, elevar o percentual de pessoas de 16 anos concluintes do Ensino Fundamental na 

idade adequada. 

Faz-se necessário, pois, o estudo dos dados evidenciados no gráfico a seguir 
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Gráfico 5 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 

concluído - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

Os dados evidenciam que o percentual dos jovens de 16 anos que concluíram o Ensino 

Fundamental na idade adequada é menor nesse município que as taxas do Brasil, da região 

Sudeste e do estado de Minas Gerais. Os dados do município são superiores, apenas, ao 

percentual da mesorregião do Jequitinhonha. 

Os esforços para reduzir essa distorção devem ser maiores nas idades que estavam fora 

da faixa obrigatória, na educação infantil, seguido pelo Ensino Médio e pelo Ensino 

Fundamental. Portanto, o desafio da expansão da obrigatoriedade escolar será maior nas 

faixas etárias de quatro (4) a cinco 5) anos (cuja atribuição prioritária é da rede municipal) e 

quinze (15) a dezessete (17) anos (cuja atribuição prioritária é da rede estadual). Isso significa 

que o planejamento das redes será muito relevante no que concerne à matrícula por série, uma 

vez que existe a necessidade de uma projeção do fluxo de matrículas até que se conclua a 

universalização. 

 

4.3.2.3 Ensino Médio 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), em seu artigo 21, 

afirma que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, conclui uma etapa de 

escolarização geral, visando à formação para a cidadania, para o mundo do trabalho e para o 

prosseguimento de estudos. A Resolução CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das 

Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio e aponta os princípios para sua consolidação.  
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As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também fazem parte do 

Ensino Médio. Diamantina vivencia a implantação do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais – IFNMG, com expectativa de melhorar a qualidade do Ensino Médio. 

O Ministério da Educação declara que há uma necessidade eminente de reestruturar o 

Ensino Médio, não só ampliando o número de matrículas, quanto tornando este curso mais 

atrativo e significativo para seus alunos. Na Rede Pública não se pode negar que a evasão é 

um dos problemas mais sérios deste segmento, mas constatá-lo, simplesmente, não indica um 

caminho para sua resolução. Se há a evasão, com boa margem de acerto nesta inferência, é 

porque nosso currículo não se apresenta como atrativo para os alunos. 

O último resultado publicado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), referente 

a 2010, aponta que os jovens brasileiros concluem este segmento com defasagens básicas. 

Independente das redes em que estudam, quer sejam públicas ou particulares, os resultados 

mostram que os jovens, em sua maioria, saem do Ensino Médio com dificuldades de 

interpretar e produzir textos, além de resolver operações e situações-problema aquém das 

expectativas. 

Ao elencar as possíveis causas desta situação, passamos pela formação ainda falha de 

nossos professores; não em termos de competência técnica, mas em metodologias adequadas 

para fomentar o interesse em aprender. Outra justificativa passa pela falta de professores em 

algumas disciplinas, como Arte, Química e Física, especialmente. 

Os dados apresentados na sequência revelam que a universalização do Ensino Médio 

exigirá formas colaborativas de atuação por parte das esferas federativas. 

 

        Gráfico 6 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

Nas duas últimas décadas, os indicadores – tanto de acesso quanto de permanência dos 

adolescentes de 15 a 17 anos na escola – melhoraram, mas num ritmo e com qualidade aquém 
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do necessário para assegurar a todos os jovens – e a cada um deles – o direito de aprender. 

Universalizar o Ensino Médio com qualidade permanece, hoje, um dos principais desafios no 

campo das políticas educacionais. 

Os dados apontam que 83,7% de um total de 2.818 pessoas, na faixa etária de 15 a 17 

anos, que compõem a população de Diamantina, frequentam a escola, percentual inferior aos 

registrados no Brasil e no estado de Minas Gerais.  

Apesar das tentativas de reformulação do Ensino Médio na rede estadual, ainda há 463 

alunos fora das unidades escolares nesse município. 

A universalização das matrículas no Ensino Médio está diretamente ligada à 

implementação de políticas públicas em duas frentes – de um lado, é preciso promover ações 

capazes de regularizar o fluxo no Ensino Fundamental, associadas à melhoria da 

aprendizagem, de modo a propiciar que as crianças avancem nos estudos conforme a 

expectativa para a idade, evitando a retenção de adolescentes no Ensino Fundamental. De 

outro, é essencial melhorar a qualidade da escola de nível médio, evitando a evasão. 

 

Gráfico 7 – Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos 

- 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

A taxa de escolarização líquida é a razão entre o número total de matrículas de alunos 

com a idade prevista para estar cursando um determinado nível e a população total da mesma 

faixa etária.  

Trata-se de um indicador que tem como objetivo verificar o acesso ao sistema 

educacional daqueles que se encontram na idade recomendada para o Ensino Médio, indica a 

porcentagem da população que está matriculada no nível adequado a sua faixa etária. 
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Assim, o município registra nesse indicador apenas 51.9% de alunos na faixa etária de 

15 a 17 cursando o Ensino Médio na idade adequada, percentuais menores que os percentuais 

apurados no Brasil e no Estado.  

A faixa etária de quinze (15) a dezessete (17) anos que, teoricamente, compreende a 

etapa do Ensino Médio, apesar de ter mantido um crescimento significativo nos últimos anos, 

apresenta dificuldades constatadas no fluxo escolar que tem elevada evasão e baixa taxa de 

conclusão. Esse fato tem contribuído para que apenas a metade da população residente em 

Diamantina, na faixa etária referenciada acima, esteja de fato frequentando o Ensino Médio. 

 

4.3.2.4 Alfabetização 

 

Este talvez seja o primeiro motivo da matrícula na escola: aprender a ler e escrever. 

Escola e alfabetização são termos indissociáveis. Assim entendido, a escola deve almejar que 

todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

O gráfico a seguir mostra o percentual de crianças de até 8 anos de idade que são 

alfabetizadas no território municipal, 90,2% do total de crianças que concluíram o 3º ano do 

Ensino Fundamental. Para o ano de 2016, a meta é alfabetizar todas as crianças dessa faixa 

etária. 

 

Gráfico 8 – Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do Ensino 

Fundamental - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

A análise deste indicador expressa que a 9,8% das crianças egressas do 3º ano de 

escolaridade não são alfabetizadas na idade série. Conclui-se, pois, que a meta para este 

indicador é ambiciosa, considerando que das 2.281 crianças residentes nesse município, na 
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faixa etária de 6 a 8 anos, segundo o Censo de 2010, foram alfabetizadas na idade certa, 2.057 

crianças, um total de 224 crianças engrossaram as estatísticas do analfabetismo naquele ano. 

Para uma análise mais minuciosa, tomemos por referência as médias de proficiência 

das escolas públicas na avaliação do PROALFA – Programa de Avaliação da Alfabetização 

em um ano mais recente, 2012.  

Foram avaliados 461 alunos do total de 481 matriculados no 3º ano do Ensino 

Fundamental em 2012. A proficiência média dos alunos foi 589,2 numa escala de 0 até 1.000. 

Do total de alunos avaliados, 5,9% obtiveram baixo desempenho, 8,9% ficaram na faixa de 

desempenho intermediário e 85,2% no desempenho recomendado. 

É possível inferir que os alunos avaliados no padrão de baixo desempenho são os 

alunos que não desenvolveram as competências da alfabetização, o que dificulta o 

cumprimento da meta de universalização, portanto devem ser o centro do trabalho de 

intervenção pedagógica para correção das desigualdades de desempenho.  

Além da adesão ao Programa de Intervenção Pedagógica da Secretaria de Estado de 

Educação, o município aderiu ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

cujo objetivo é alfabetizar em Português e Matemática todas as crianças até os oito anos de 

idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

O programa vai apoiar as escolas públicas em diferentes necessidades: estão previstas 

formação continuada de professores alfabetizadores, com cursos presenciais e bolsas de 

estudos. Também serão distribuídos gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

específicos para alfabetização, obras literárias, além de outras metodologias educacionais, 

como jogos.  

Para avaliar a qualidade do aprendizado, o Ministério da Educação oficializou a 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), avaliação anual e censitária para crianças que 

terminam o ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, em escolas 

públicas. 

Outra avaliação ligada à alfabetização é a Provinha Brasil, que é aplicada em alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental, no início e ao final do ano letivo. No entanto, é uma prova 

amostral e não censitária, como a ANA.  

As avaliações externas produzem índices sobre o conhecimento dos alunos, para que 

haja tempo hábil de intervir pedagogicamente antes que as crianças terminem o ciclo. A 

proposta é oferecer oportunidades de aprendizagem, evitando o atraso escolar, como 

apresentado nos indicadores a seguir. 
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Gráfico 9 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2013 

 

As taxas de pessoas alfabetizadas evoluíram nas duas últimas décadas. Porém, os 

avanços ainda não são suficientes para atender ao objetivo da educação para 2017: elevar a 

taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 94%. 

Da população recenseada, na faixa etária de 15 anos ou mais, de um total de 44.452 

pessoas, pouco mais de 40 mil pessoas são alfabetizadas. Estão incluídas, nesse cômputo, os 

analfabetos funcionais. São, por conseguinte, mais de quatro mil pessoas analfabetas, razão 

mais que convincente, para que a alfabetização seja uma prioridade da gestão educacional no 

município de Diamantina. 

 

4.4 Municipalização das Escolas em no município de Diamantina 

 

A municipalização do ensino é uma das formas de descentralização da educação e 

começou a ser cogitada, no Brasil, a partir dos anos 50, incentivada por Anísio Teixeira, que 

acreditava nesta como uma estratégia para a expansão do Ensino Fundamental.  

Nos anos 80, outros movimentos em favor da descentralização foram deflagrados - a 

constituição de 1988 deu destaque à universalização do Ensino Fundamental e à erradicação 

do analfabetismo e propunha que os municípios atuassem prioritariamente no Ensino 

Fundamental e na pré-escola. 

A municipalização foi ainda mais incentivada em 1996, quando aprovou-se a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que definiu o papel do município como ente federativo 

autônomo na questão da formulação e da gestão pública educacional. Outro fator que 

estimulou este processo foi a implantação do FUNDEF – o Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criado pela 

Emenda Constitucional n. 14, de 1996, e implantado em janeiro de 1998.  

O fundo vincula a descentralização do Ensino Fundamental e a divisão de encargos 

entre estados e municípios à redistribuição dos recursos com base no número de alunos 

atendidos pelas respectivas redes de ensino. Com isso, criou-se uma nova gama de incentivos 

para transferir ou reter escolas e alunos, dependendo da relação entre custos e valores por 

estudante.  

Podemos admitir que, com a vigência do FUNDEF, tornou-se de interesse dos 

municípios assumir o maior contingente possível de alunos. Com a instituição do fundo, o 

Governo Federal incumbiu os municípios a arcarem com a responsabilidade pelo Ensino 

Fundamental, mas não os obrigou a isso. A estratégia para atrair o interesse de prefeitos a 

assumirem tal compromisso seria a liberação de recursos.  

Conforme Draibe (1992), até o início da década de 90 a municipalização do ensino 

não vinha contando nem com o apoio dos professores, que temiam perdas salariais ao ficarem 

sob a alçada da esfera municipal, e nem com o interesse dos prefeitos, pois esta significaria 

um aumento do dispêndio dada a ampliação da oferta de ensino. Implantado o FUNDEF, a 

descentralização da educação brasileira tomou uma nova dimensão, e a tendência de 

desinteresse dos municípios começou a ser revertida. 

O município de Diamantina é um dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais com 

uma população estimada de 47.952 habitantes (IBGE, 2015), não se diferencia dos demais 

municípios brasileiros que enfrentam inúmeras dificuldades em relação ao oferecimento de 

educação básica, principalmente no que se refere ao setor financeiro. 

Com o amparo legal na Constituição Federal e na regulamentação pela Lei n. 9.394/96 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o município busca o Regime de 

Colaboração. Segundo Souza; Faria (2003): 

 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 233/95, que originou a EC 14/96, vai 

propor a criação do FUNDEF como estratégia para garantir as condições financeiras 

de funcionamento deste novo sistema municipal de ensino. Tanto essa CF quanto a 

nova LDB, assim como a Lei 9.424/96 que regulamenta o FUNDEF, indicam 

aspectos em que a colaboração entre os entes federados deve ser observada, 

sobretudo em relação à divisão de encargos e de planejamento, e ao estabelecimento 

de normas.  

 

O processo de municipalização em Diamantina ocorreu na tentativa de aumentar o 

número de alunos e, consequentemente, haver uma maior quantidade de recursos financeiros 

para o setor. Segundo Oliveira (1999, p. 33), 
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Essa indução à municipalização não considera a questão dos recursos humanos em 

condições de gerir, com sucesso, um sistema de ensino. Poderão construir prédios ou 

assenhorar-se de próprios estaduais, poderão alocar professores, diretores, 

funcionários e poderão equipar os estabelecimentos de ensino. Porém, entendemos 

que gerir a educação municipal seja mais que isso. É bem provável que partes dele 

venha a cair nas mãos de escritórios de assessoria, nas mãos de editoras, nas mãos 

de sistema de comunicação, nas mãos de empresas particulares (SOUZA; FARIA, 

2003, p. 57). 

 

É necessário que se tenha conhecimento das leis que regulamentam o regime de 

colaboração entre os governos federal, estadual e municipal, no sentido de compreender as 

dificuldades e avançar nas relações entre os entes federados. O artigo 8˚ da Lei Complementar 

n. 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo 

do Estado de Minas Gerais, define que “Os municípios podem organizar se em sistemas 

próprios de educação, seguindo o que estabelecem os artigos 11 e 18 da Lei nº. 9394, de 20 de 

dezembro de 1996.” (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, em consonância com as legislações federal e estadual, o art. 196 da Lei 

Orgânica do Município (LOM), aprovada em 05 de abril de 1990, cria o Sistema Municipal de 

Ensino e Educação. 

O art. 193 da LOM estabelece a criação do Conselho Municipal de Educação que 

somente foi regulamentado como órgão político, financeiro e administrativamente autônomo, 

de caráter consultivo e deliberativo pela Lei n. 2.012, de 15 de abril de 2002. A Lei n. 2.017, 

de 15 de abril de 2002, disciplina a organização do sistema municipal de ensino do município. 

Observa-se que o percurso de institucionalização do sistema de ensino segue efetivamente a 

política de indução do Estado, já que sua criação “prevê” autonomia e aumento de recursos 

financeiros para educação municipal. 

O município ao optar pela criação de um sistema próprio de educação municipal, pode 

ampliar as possibilidades de participação da comunidade mediante o processo de 

democratização da educação municipal. No entanto, vale lembrar que a criação e o 

funcionamento do Conselho Municipal de Educação não garantem por si mesmos o pleno 

estabelecimento de uma gestão democrática. Nesse sentido, Teixeira (2004, p.32) destaca que 

“A ideia dos conselhos de educação no Brasil está fortemente ligada à sua concepção como 

órgãos de governo” (p. 123). Isso significa que os conselhos municipais ainda são órgãos de 

governo, submetidos às escolhas políticas do governante, e atuam de forma que suas decisões 

estejam subordinadas aos interesses dos grupos políticos no poder. 
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5 AS AÇÕES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA EMBT E OS RESULTADOS DA 

PROVA BRASIL 

 

5.1 Histórico da Escola Municipal Belita Tameirão 

 

A Escola Municipal Belita Tameirão foi fundada em treze de maio de 1966, 

primeiramente, recebeu o nome de Jardim da Infância Belita Tameirão, em homenagem a D. 

Belita Tameirão, professora que dedicou muitos anos de sua vida à escola. 

Até o ano de 1990 a EMBT não contava com nenhum professor que possuía formação 

superior, somente o diretor e o supervisor possuíam essa formação. 

Em primeiro de fevereiro de 1971, passou a ser denominada Escola Estadual Belita 

Tameirão e, em primeiro de janeiro de 1998, foi municipalizada, vindo então a ser 

denominada  com o atual nome Escola Municipal Belita Tameirão. 

A EMBT funcionou em vários locais de Diamantina, a princípio emprestados e 

posteriormente alugados como: Escola Professora Irmã Luiza (EPIL), Escola Estadual 

Professor Leopoldo Miranda (EEPLM), Casarão do Rosário, antiga Secretaria de Saúde, 

Casarão da Rua da Caridade e antigo prédio da FAFIDIA, onde está localizada até os dias 

atuais. 

A fim de atender a uma demanda maior de alunos exigida na época, criou-se em 2008 

o anexo Belita SESI, no Bairro Rio Grande, vindo a desvincular-se no ano de 2013, passando 

esse anexo então a denominar-se Escola Municipal Célio Hugo Alves Pereira. 

Essa escola é uma Instituição vinculada à Secretaria Municipal de Educação de 

Diamantina, nesse ano de 2016, possui 22 e duas turmas, sendo 11 no turno matutino e 11 no 

turno vespertino, atendendo 256 crianças da Educação Infantil, 223 alunos do Ensino 

Fundamental. Conta com vinte e dois professores regentes, duas secretárias, duas eventuais, 

todos com curso superior, a equipe pedagógica é formada por uma diretora, uma vice-diretora 

e duas supervisoras, que possuem o curso superior em pedagogia. 

 

5.1.2 Concepção Educacional da Escola Municipal Belita Tameirão na última década 

 

Evidencia-se no Projeto Político Pedagógico dos últimos dez anos da EMBT, que a 

direção e a equipe pedagógica entendem que o saber teórico influencia a prática regente. 

Dessa forma, objetivando juntar o saber teórico-prático, a escola abre bimestralmente espaço 
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para discussões e estudos através de reuniões, abordando questões que vão ao encontro das 

necessidades da clientela. 

Quanto ao processo ensino e aprendizagem, o PPP dessa escola aponta o pressuposto 

de que “o saber ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 21). 

A análise  do Projeto Político Pedagógico (PPP) demostrou que em relação à 

construção e reestruturação do mesmo ainda há necessidade de ser aprimorado. Uma vez que 

entendemos que PPP é o documento que revela a identidade de uma escola, é nele que estão 

reunidas as informações como conteúdos e metodologias, além das metas e prioridades 

elegidas por toda a comunidade escolar, pode e deve ser revisto para atender demandas da 

escola, se ajustando ao perfil e necessidades de todos. Assim, é essencial que nas discussões 

para formulação do PPP sejam considerados dados que ajudem a traçar o perfil e identificar as 

potencialidades e fragilidades da escola. 

O momento propício para promover a reorientação das práticas pedagógicas é na 

formulação do PPP da escola, promovendo a reflexão, analisando e relacionando informações 

para subsidiar o planejamento de intervenções que ajustem as metas e os meios. 

Em relação as avaliações externas e ações desenvolvidas pela equipe pedagógica da 

EMBT com respeito ao planejamento e a gestão de aprendizagem na participação da 

instituição na Prova Brasil, ao analisarmos o PPP, chegamos as categorias demonstradas na 

tabela 3. 

O PPP enquanto instrumento organizacional possibilita a autonomia e domínio do 

trabalho docente pelos profissionais da educação, com vistas à alteração de uma prática 

conservadora vigente no sistema público de ensino. Por ser fruto da interação entre os 

objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da reflexão as 

ações necessárias à construção de uma nova realidade, favorece a transformação escolar via 

empenho coletivo. 
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Tabela 3 - Categorias Presentes no Projeto Político Pedagógico da EMBT  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Exige, outrossim, profundas reflexões sobre as finalidades da escola, seu papel social e 

as opções teórico-metodológicas do seu caminhar. Define as crenças, valores, ideais, 

convicções e conhecimentos da comunidade educativa, que acompanharão todo o desenrolar 

da trama educacional. 

 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que não se reduz a dimensão 

pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projeto e planos isolados de cada 

professor em sua sala de aula. É um produto específico que reflete a realidade da 

escola, situada em um contexto mais amplo que a influência e que pode ser por ela 

influenciado. Em suma é um instrumento clarificador da ação educativa da escola 

em sua totalidade (VEIGA, 1995, p.32). 

 

Ilma Veiga, ainda defende que o Projeto Político Pedagógico busca um rumo, uma 

direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por 

estar intimamente articulado ao compromisso sócio-político e com os interesses reais e 

coletivos da população majoritária. 

 

(...) a primeira ação que me parece fundamental para nortear a organização do 

trabalho da escola é a construção do projeto pedagógico assentado na concepção de 

sociedade, educação e escola que vise a emancipação humana. Ao ser claramente 

delineado, discutido e assumido coletivamente ele se constitui como um processo. E, 

ao se constituir como processo, o Projeto Político Pedagógico reforça o trabalho 

integrado e organizado da equipe escolar, enaltecendo a sua função primordial de 

coordenar a ação educativa da escola para que ela atinja o seu objetivo político 

pedagógico (VEIGA,1996, p.157). 

 

Concordando com esta visão, Vasconcelos (2002), afirma que Projeto Político 

Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca 

definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na 

Projeto Político Pedagógico 2013 2014 2015 

Apresenta discussões acerca das avaliações externas Não Não Não 

Apresenta o IDEB alcançado pela escola Sim Sim Sim 

Apresenta estratégias de trabalhar com as fragilidades 

apresentadas nos resultados das avaliações externas 

Não Não Não 

Apresenta sugestões de trabalho com as fragilidades 

apresentadas pela escola 

Não Sim Sim 

Apresenta proposta de trabalho com projetos para a 

recuperação da aprendizagem dos alunos. 

Não Não Não 
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caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar a partir de um 

posicionamento quanto a sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. 

Constitui-se num instrumento-metodológico para a transformação da realidade, 

enquanto instrumento que expressa às ações e opções da comunidade. Vasconcelos (2002) 

afirma inclusive: 

(...) que projetar a instituição é tarefa dos seus agentes e não de especialistas e ou 

burocratas, devendo ser um instrumento de luta e transformação educacional, 

disponibilizado, reconstruído e utilizado por aqueles que desejam efetivamente a 

mudança. Quanto maior a participação na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, maior a possibilidade de que as coisas planejadas venham de fato 

acontecer (VASCONCELOS, 2002, p. 26). 

 

 

 

5.2 Trabalho interno com as avaliações externas 

 

De acordo com os relatórios, Projeto Político Pedagógico e planejamento da equipe 

pedagógica da EMBT no período de 2013 a 2015, os resultados da Prova Brasil fornecem 

informações para os gestores e demais profissionais que atuam nas escolas a fim de que por 

meio da avaliação do conhecimento dos estudantes seja possível haver reflexão e 

planejamento para redução das fragilidades existentes.  

Considerando esse fundamento, a escola utiliza o diagnóstico dado pela Prova Brasil 

para trabalhar com estratégias já previstas pela LDB 9394/96, como projetos interventivos e 

reagrupamentos, desenvolve projetos com o intuito de sanar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, atendimento individualizado para alunos com dificuldades de aprendizagem, 

desenvolve banco de questões parecidas com as questões da Prova Brasil. 

 

Tabela 4 - Ações da Equipe Pedagógica da EMBT de 2013 a 2015  

Ações da Equipe pedagógica 2013 2014 2015 

Registro e organização do planejamento Anual Sim Sim Sim 

Registro e organização do Planejamento Bimestral Sim Sim Sim 

Registro de acompanhamento do plano de aula dos 

professores do 5° ano. 

Não Não Sim 

Registro das reuniões pedagógicas realizadas com os 

professores 

Sim Sim Sim 

Registro das orientações repassadas aos professores 

referentes a Prova Brasil. 

Não Não Sim 

Registro das orientações aos professores do 5° ano 

em relação a análise dos resultados da Prova Brasil 

Não Não Sim 

Registro da reorganização do planejamento dos 5° 

anos com base nos resultados da Prova Brasil de 

2013. 

Não Sim Sim 

Plano de ação de acordo com as fragilidades Sim Sim Sim 
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apresentadas pelos alunos dos 5° anos em Língua 

Portuguesa e Matemática 

Apresenta banco de questões similares ao da Prova 

Brasil para preparar os alunos para a realização da 

avaliação externa 

Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os relatórios e fichas analisadas demonstraram que os professores são orientados a 

trabalharem a partir da ideia de competência junto aos alunos e essa orientação tem como 

principal influência a Prova Brasil. 

Outra justificativa apontada pelos registros da equipe pedagógica, pelo trabalho 

pautado em competências é a existência de sistemas nacionais de avaliação da educação em 

larga escala baseados na avaliação de determinadas competências, estas vinculadas aos 

conhecimentos trabalhados em todos os sistemas educacionais que são avaliados.  

No início do ano letivo, é entregue aos professores dos 5º anos, uma ficha de 

observação dos alunos com base em competências de Língua Portuguesa e Matemática a 

serem observadas durante cada unidade do ano letivo.  

Na avaliação da aprendizagem e atividades pontuais de Língua Portuguesa e 

Matemática, os registros apontam a orientação do trabalho de acordo com competências e 

com base no estudo das questões da Prova Brasil, além disso é proposto banco de atividades 

de questões dessa avaliação no dia a dia da sala de aula e nas avaliações da aprendizagem. 

Diante da constatação de que os alunos, muitas vezes, não conseguem responder às 

questões dos testes da Prova Brasil, alguns sistemas educacionais e escolas acabam tomando 

algumas decisões equivocadas na busca por melhores resultados. Das decisões equivocadas, 

consideramos o treinamento dos alunos e a redução do currículo como as mais graves, ambas 

baseadas nas matrizes de referência da Prova Brasil. 

As primeiras matrizes de referência, ainda na primeira metade da década de 1990, 

foram elaboradas com base na identificação de conteúdo comum a todos os sistemas avaliados 

e foram validadas pelos profissionais de educação dos estados brasileiros junto a suas 

realidades. Em 1995, com a terceirização dos processos do SAEB, a elaboração das matrizes 

de referência passou a ser responsabilidade das instituições terceirizadas, porém, como já 

existiam matrizes elaboradas, estas foram consideradas na elaboração das novas matrizes, o 

que nos permite considerar que se manteve pelo menos um mínimo de correspondência entre 

os conteúdos avaliados pelo SAEB e os conteúdos trabalhados nos sistemas avaliados. Já em 

1997, as matrizes de referência deixaram de apresentar os conteúdos a serem avaliados para 

apresentar as competências. Sabendo que o SAEB adotou a definição de competências 
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apresentada por Perrenoud (1999), partimos do pressuposto de que as competências 

relacionadas nas matrizes de referência possuem relação direta com os conteúdos curriculares 

comuns aos sistemas educacionais avaliados. 

É preciso deixar claro que a Prova Brasil não é uma avaliação do aluno, é uma 

avaliação de sistemas educacionais que oferece resultados por escola participante. Porém, o 

fato desta avaliação em larga escala não ser uma avaliação especificamente da aprendizagem 

do aluno, não significa afirmar que os resultados não podem ser utilizados por profissionais 

da educação que têm sua atuação nas escolas. Defendemos que a escola tanto deve como pode 

fazer uso dos resultados da Prova Brasil; uma prova de que a análise em âmbito escolar é 

possível pode ser verificada nas páginas anteriores deste mesmo capítulo, quando 

apresentamos os resultados específicos dos testes cognitivos da Prova Brasil (média da escola 

e distribuição percentual de alunos na escala de desempenho) e realizamos algumas possíveis 

análises dos desempenhos verificados. 

Todo processo avaliativo deve ter o compromisso com a rápida oferta de resultados 

para os responsáveis pelas tomadas de decisões de forma que estes resultados realmente se 

configurem como informações úteis e atuais de uma dada realidade. A demora da entrega dos 

resultados pode provocar uma tomada de decisão pautada em informações que não são mais 

fidedignas, que foram ultrapassadas. 

Mesmo a Prova Brasil sendo alvo constante de críticas, não podemos negar que o fato 

de existir uma avaliação nacional, aplicada regularmente, tem despertado o interesse tanto de 

gestores como de professores em melhores resultados, o que, para nós, representa um 

primeiro passo na busca pela qualidade da educação. Daí a importância em conhecer as 

críticas que são feitas, de forma que erros de análise e tomadas de decisões equivocadas sejam 

evitados, e em ter a consciência de que é possível utilizar os resultados da Prova Brasil em 

âmbito escolar. 

A relação entre a avaliação da aprendizagem realizada em sala de aula no 5º na EMBT 

e a Prova Brasil 

A avaliação da aprendizagem predominante no 5º ano da EMBT ainda traz fortes 

marcas tradicionais, mesmo que seja percebido um início de mudança de percepção em 

relação a esta prática. Diante disso, ao solicitarmos os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem utilizados pelos mesmos nos foram dadas apenas as atividades pontuadas e 

provas que foram aplicadas junto aos alunos. 
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Antes de falarmos sobre a relação dos instrumentos de avaliação adotados pelos 

professores com a Prova Brasil, é preciso antes tecer algumas considerações sobre as Matrizes 

de Referência desta avaliação em larga escala.  

Cada Matriz de Referência da Prova Brasil possui competências, representadas por 

descritores, e cada competência possui, como base, conhecimentos que devem ser trabalhados 

em sala de aula. Afirmamos que cada competência possui, como base, conhecimentos devido 

à Prova Brasil adotar a definição de Perrenoud (1999) sobre competência. Também 

afirmamos que tais conhecimentos devem ser trabalhados em sala de aula devido à Prova 

Brasil avaliar competências cognitivas e as matrizes de referência serem construídas com base 

em um currículo mínimo nacional. 

Percebemos que todas as competências avaliadas pela Prova Brasil no 5º ano possuem 

seus respectivos conhecimentos descritos nos livros didáticos, tanto em Língua Portuguesa 

como em Matemática. Porém, nem todos os conhecimentos contidos no livro didático estão 

relacionados às competências avaliadas pela Prova Brasil. Acreditamos que esta não 

reciprocidade tem relação com o fato da Prova Brasil, na avaliação de Matemática, possuir 

foco em resolução de problemas e, nesse caso, nem todos os assuntos do livro didático 

contribuem para tal como, por exemplo, o assunto leitura de fração. O mesmo acontece com 

Língua Portuguesa. Sua avaliação possui foco em interpretação de texto e os conteúdos 

gramaticais, como são abordados mecanicamente, não colaboram diretamente com as 

competências interpretativas. Para haver colaboração, os conteúdos gramaticais devem 

extrapolar seus aspectos puramente gramaticais e contribuir com a interpretação do texto de 

forma que seu sentido global seja identificado (BRASIL, 2008). 

No planejamento pedagógico da EMBT vimos, que o livro didático é utilizado como 

norte para a realização do trabalho docente no que diz respeito ao processo de ensino dos 

conhecimentos escolares, buscamos perceber se o registro de conteúdos programáticos 

trabalhados em sala de aula no Diário de Classe contemplava os conhecimentos abordados no 

livro didático e em que medida. Percebemos que há uma correspondência direta entre os 

assuntos trabalhados em sala de aula e os assuntos contidos nos livros didáticos, sendo os 

mesmos trabalhados em totalidade, tanto em Língua Portuguesa como em Matemática. 

Com isso, concluímos que, em relação aos conhecimentos escolares, todos aqueles que 

compõem as competências avaliadas pela Prova Brasil no 5º ano do Ensino Fundamental são 

trabalhados em sala de aula pelos professores de Língua Portuguesa e Matemática deste 

mesmo ano. 
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Em relação aos instrumentos avaliativos (avalição da aprendizagem e atividades 

pontuais), que se apresentam nos documentos como as ação mais relevantes da equipe 

pedagógica, analisamos um total de 649 itens de Língua Portuguesa, distribuídos em 22 

instrumentos de avaliação, e um total de 449 itens de Matemática, distribuídos em 17 

instrumentos. Não estamos considerando itens como sinônimo de questões, pois, uma questão 

pode ter mais de um item. Um exemplo pode ser conferido na figura a seguir. 

 

Figura 11 – Exemplo de questão de Língua Portuguesa presente em um dos 

instrumentos de avaliação aplicados no 5º ano 

 
 Fonte: Prova de Língua Portuguesa aplicada em 2015 no 5º ano da EMBT 

 

Sendo a figura anterior referente a uma prova de Língua Portuguesa, aplicada junto 

aos alunos no ano de 2015, mesmo ano em que aconteceu a última edição da Prova Brasil, 

podemos perceber que, além da questão possuir quatro itens, é utilizado um quadrinho, ou 

tirinha, como elemento de análise. Porém, o quadrinho não é explorado em sua interpretação, 

sendo utilizado apenas para trabalhar conteúdos gramaticais de forma descontextualizada, 

mecânica. Esta questão não nos permitiu verificar se a mesma possui algum descritor, ou 

competência, da Matriz de Referência de Língua Portuguesa para o 5º ano. 

Esta situação foi percebida em 82 itens constantes nas provas e atividades pontuadas. 

Com esta observação não queremos afirmar que os textos não devem ser utilizados para 

trabalhar e avaliar conteúdos gramaticais, não queremos afirmar que os textos devem ser 

utilizados exclusivamente para a avaliação de competências ligadas à interpretação de texto. 

Queremos chamar a atenção para o fato dos instrumentos avaliativos, muitas vezes, não 

explorarem os textos na interpretação dos mesmos. 
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Tabela 5 - Número de itens constantes nos Instrumentos Avaliativos de Língua 

Portuguesa aplicados no 5º Ano EMBT com ou sem Descritores da Prova 

Brasil. 

 

Nº de Itens % 

Com descritor 133 20,5 

Sem descritor 516 79,5 

Total 649 100,0 
                              Fonte: Elaboração própria. 

 

Como podemos ver na tabela anterior, em um total de 649 itens, apenas 133 avaliam 

descritores de Língua Portuguesa, presentes na respectiva matriz de referência da Prova 

Brasil, o que corresponde a cerca de 20% dos itens analisados por nós. Já em relação aos itens 

que não avaliam descritores, temos um total de 516 itens, que corresponde a cerca de 80% dos 

itens analisados. Em relação a estes itens, os mesmos avaliam conteúdos gramaticais de forma 

mecânica. Não avaliam as competências propostas pela Prova Brasil, representadas pelos 

descritores, e não avaliam outras competências; os únicos itens que avaliam competências são 

os mesmos que avaliam descritores da Prova Brasil. Além da Figura 10, podemos trazer dois 

outros exemplos de avaliação mecânica e descontextualizada de conteúdos gramaticais, 

verificados nos instrumentos analisados: a apresentação de uma oração simples e, a partir 

dela, solicitar aos alunos que circulem os verbos, digam em que tempo verbal estão e passem 

os mesmos para outro tempo verbal; apresentar locuções adverbiais e solicitar aos alunos que 

transformem as mesmas em adjetivos. 

Apresentar o número de itens que avaliam descritores da Prova Brasil e o número de 

itens que não avaliam tais descritores, não se configura, para nós, uma defesa da utilização da 

Matriz de Referência de Língua Portuguesa como única referência curricular. Pelo contrário. 

Entendemos que tal matriz é baseada em um currículo mínimo nacional, avaliando apenas 

competências ligadas à interpretação de texto e, dentre essas, apenas aquelas que são possíveis 

de avaliação a partir da metodologia utilizada pela Prova Brasil, o TRI. Além da Matriz de 

Referência de Língua Portuguesa ser menor que o currículo mínimo nacional, ela não avalia 

competências ligadas aos conhecimentos gramaticais, mesmo aqueles presentes no currículo 

mínimo. 

Em relação à frequência dos descritores da Prova Brasil nos instrumentos de avaliação 

utilizados pelos professores do 5º ano da EMBT, percebemos que todos os descritores foram 
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identificados nos instrumentos avaliativos elaborados pelos professores e aplicados em sala de 

aula, como pode ser visualizado na tabela a seguir. 

 

Quadro 5 - Número de ocorrência e frequência dos descritores da Prova Brasil nos 

instrumentos avaliativos utilizados por professores de Língua Portuguesa no 5º 

ano. 

DESCRITOR Nº DE 

OCORRÊNCIA 

% EM 

RELAÇÃO AOS 

ITENS COM 

DESCRITORES 

% EM 

RELAÇÃO AO 

TOTAL DE 

ITENS 

D1 68 51,1 10,5 

D2 2 1,5 0,3 

D3 24 18,0 3,7 

D4 17 12,8 2,6 

D5 14 10,5 2,2 

D6 14 10,5 2,2 

D7 3 2,3 0,5 

D8 1 0,8 0,2 

D9 5 3,8 0,8 

D10 1 0,8 0,2 

D11 3 2,3 0,5 

D12 1 0,8 0,2 

D13 2 1,5 0,3 

D14 1 0,8 0,2 

D15 3 2,3 0,5 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme a Quadro 5, podemos perceber que, embora todos os descritores fossem 

contemplados nos instrumentos avaliativos elaborados pelos professores, nem todos foram 

abordados significativamente, estando a maior incidência centrada nos descritores D1 

(Localizar informações explícitas em um texto), D3 (Inferir o sentido de uma palavra ou 

expressão), D4 (Inferir uma informação implícita em um texto), D5 (Interpretar um texto com 

o auxílio de material gráfico diverso) e D6 (Identificar o tema de um texto), com destaque 

para o descritor D1, este com cerca de 51% em relação aos itens que apresentam descritores e 

10,5% em relação ao total de itens analisados. 

A partir das informações da tabela anterior, percebemos que os descritores mais 

simples da Matriz de Referência de Língua Portuguesa foram os mais presentes nos 

instrumentos avaliativos elaborados pelos professores. Aliando esta observação ao fato de 

haver uma incidência de 516 itens, cerca de 80% em relação ao número total de itens 

analisados, que não avaliam competências da Prova Brasil e avaliam mecanicamente 
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conteúdos gramaticais, percebemos que o 5º ano da rede pública EMBT não se limita à Matriz 

de Referência de Língua Portuguesa no que diz respeito à avaliação da aprendizagem de 

conhecimentos escolares, mas, em relação à avaliação de competências, está aquém desta 

mesma matriz. 

Em relação aos instrumentos avaliativos de Matemática, percebemos que dos 449 

itens, mais da metade (57%) abordam os descritores presentes na Matriz de Referência de 

Matemática para o 5º ano, como pode ser conferido no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Número de itens constantes nos instrumentos avaliativos de matemática 

aplicados no 5º ano da EMBT com ou sem descritores da Prova Brasil 

 

Nº de Itens % 

Com descritor 256 57,0 

Sem descritor 193 43,0 

Total 449 100,0 

                                    Fonte: Elaboração própria. 

 

Acreditamos que isto tenha acontecido devido ao fato do foco da avaliação 

Matemática da Prova Brasil estar na resolução de problemas, estes bastante trabalhados pelos 

professores na disciplina de Matemática na EMBT. Além disso, quase todos os assuntos 

abordados no livro didático, utilizado como referência curricular pelo professor, podem ser 

utilizados para resolver problemas. Entendemos por resolução de problemas a apresentação de 

uma situação que necessita de uma intervenção do aluno, está pautada nos conhecimentos, 

conteúdos ou assuntos estudados. Esta compreensão está de acordo com o entendimento de 

Macedo (2002) acerca as situações-problemas.  

Não podemos deixar de chamar a atenção para os 43% dos itens analisados que não 

possuem correspondência com os descritores da Prova Brasil. Tais itens, além de não 

avaliarem os descritores, avaliam mecanicamente tanto os conhecimentos que compõem as 

competências avaliadas pela Prova Brasil como os demais conhecimentos.  

Em relação aos itens que possuem descritores da Prova Brasil, percebemos que quase 

todos os descritores são contemplados nos instrumentos avaliativos desenvolvidos pelos 

professores, sendo, inclusive, percebido que alguns itens abarcam mais de um descritor. 
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Quadro 7 – Número de ocorrência e frequência dos descritores da Prova Brasil nos 

instrumentos avaliativos utilizados por professores em matemática no 5º 

ano 

 

DESCRITOR Nº DE 

OCORRÊNCIA 

% EM 

RELAÇAO AOS 

ITENS COM 

DESCRITORES 

% EM 

RELAÇÃO AO 

TOTAL DE 

ITENS 

D2 6 2,3 1,3 

D3 6 2,3 1,3 

D7 4 1,6 0,9 

D8 19 7,4 4,2 

D9 1 0,4 0,2 

D11 7 2,7 1,6 

D12 9 3,5 2,0 

D13 31 12,1 6,9 

D15 19 7,4 4,2 

D17 68 26,6 15,1 

D18 69 27,0 15,4 

D19 32 12,5 7,1 

D20 22 8,6 4,9 

D21 27 10,5 6,0 

D23 16 6,3 3,6 

D24 21 8,2 4,7 

D25 3 1,2 0,7 

D26 5 2,0 1,1 

D27 8 3,1 1,8 

D28 11 4,3 2,4 
          Fonte: Elaboração própria. 

 

Entre os descritores não contemplados nos instrumentos de avaliação estão os D1 

(Identificar a localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações 

gráficas), D4 (Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados), D5 

(Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em 

ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas), D6 (Estimar a 

medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não), D10 (Num 

problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em 

função de seus valores), D14 (Identificar a localização de números na reta numérica) e D16 

(Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial).  

Entre os descritores contemplados, por sua vez, percebemos que, assim como na 

análise de Língua Portuguesa, alguns descritores se destacam em relação à ocorrência, como é 

o caso do D17 (Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais), 

aparecendo nos instrumentos 68 vezes, e do D18 (Calcular o resultado de uma multiplicação 
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ou divisão de números naturais), verificado 69 vezes nos instrumentos. Juntos, eles 

representam cerca de 53% dos itens que avaliam descritores e cerca de 30% do total de itens, 

o que, para nós, significa que o trabalho pautado nas quatro operações matemáticas recebe 

mais atenção, quando comparados aos demais conhecimentos matemáticos também 

trabalhados em sala de aula. É preciso destacar que, em relação dos descritores de 

Matemática, alguns descritores podem ser percebidos em outros, como por exemplo, o D18 

(Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais) pode ser 

percebido no D12 (Resolver problemas envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de 

figuras planas, desenhadas em malha quadriculada), no D20 (Resolver problemas com 

números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão) e D26 

(Resolver problema envolvendo noções de porcentagem).  

Sabendo que a Prova Brasil utiliza testes com questões fechadas para a avaliação, 

buscamos perceber, também, se os instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula fazem 

uso do mesmo tipo de questão. 

 

Quadro 8 – Número e frequência de questões abertas e fechadas dos instrumentos 

avaliativos de Língua Portuguesa e Matemática utilizados no 5º ano 

 

Conteúdo Tipo de Questão Nº de Questões % 

Língua 

Portuguesa 

Aberta 420 64,7 

Fechada 229 35,3 

Matemática Aberta 418 93,1 

Fechada 31 6,9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como podemos observar no Quadro 8, há uma significativa diferença entre os 

instrumentos de avaliação da aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática. Enquanto os 

instrumentos avaliativos de Matemática possuem apenas 6,9% das questões fechadas, os 

instrumentos avaliativos de Língua Portuguesa possuem cerca de 35% de suas questões 

fechadas. 

De modo geral, se torna cada vez mais claro a falta de equilíbrio entre a sistematização 

a introdução e a avaliação, uma vez que esses documentos deixam claro que apesar de haver 

reuniões, discutir o planejamento, analisar e discutir os resultados da Prova Brasil, o que não 

está havendo é intervenção a fim de superar os desafios identificados. Fica claro que as 
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fragilidades são apontadas, porém não é apontado uma forma de trabalhar com tais 

fragilidades. 

Nesse sentido percebemos que o direcionamento das discussões realizadas pela equipe 

pedagógica junto aos professores está fragilizando o processo de ensino e aprendizagem, uma 

vez que se orienta em avaliar os alunos e não se orienta em o que fazer com as competências 

que ainda não foram atingidas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O discurso oficial apresenta a Prova Brasil como uma inovação e avanço para a 

educação brasileira, pois permitiria aos gestores públicos, escolares e à sociedade em geral 

conhecer a qualidade do ensino oferecido em cada unidade escolar. Da mesma forma, declara 

que as informações produzidas seriam utilizadas para subsidiar as ações dos dirigentes 

estaduais e municipais, bem como a dos atores escolares, em prol do contínuo 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. De fato, podemos notar que as avaliações do SAEB 

trouxeram importantes elementos para a reflexão e debate escolar, tais como: qualidade, 

desempenho, metas, habilidades, competências, entre outros.  

No entanto, os dados coletados na pesquisa revelam que a Prova Brasil pode e tem se 

caracterizado também como instrumento de regulação de controle e com forte aspecto 

condutor, pois o SAEB está exercendo uma influência na prática docente, no sentido de 

condicionar a atuação dos professores ao modelo de avaliação praticado na Prova Brasil. 

Outro aspecto são os mecanismos adotados pelo Governo Federal para delinear a 

Prova Brasil e divulgar os seus resultados e que não têm fomentado suficientemente a 

participação dos gestores públicos e da comunidade escolar. Embora o discurso 

governamental difunda a imagem da avaliação como auxilio nos trabalhos de planejamento da 

gestão administrativa e pedagógica, esta pode e tem sido reduzida a padrão de atividades, 

pouco se discute sobre como usar os dados revelados pelo SAEB, consolidando uma proposta 

de avaliação mediadora. O que tem imperado é um compromisso com os resultados, o que 

implica melhorar o desempenho dos alunos na avaliação. 

Sendo assim, acaba se disseminando uma compreensão reducionista da avaliação 

externa visto que a missão a ser perseguida pelas instituições de ensino passa a ser 

direcionada para atingir as metas do IDEB. E assim, as mudanças realizadas na escola são, de 

certa forma, de natureza periférica, pois estão antes, marcadas pela preocupação com o 

ranking das avaliações divulgados na mídia e menos com as práticas que demonstrem 

mudanças realmente significativas para o ensino 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, compreender as ações envolvidas no 

planejamento, gestão e avaliação da equipe pedagógica da Escola Municipal Belita Tameirão, 

Diamantina, MG, na trajetória de participação dessa instituição na Prova Brasil, no período de 

2013 a 2015, percebemos nos documentos analisados a grande preocupação da equipe 

pedagógica em orientar os professores a trabalharem atividades e questões avaliativas 

voltadas às competências. Apesar disso, ficou evidente a pouca a correspondência das 
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competências avaliadas em sala de aula e as competências avaliadas pela Prova Brasil. 

Concluímos isso devido ao fato dos instrumentos avaliativos utilizados pelos professores não 

trazerem em todos os seus itens e questões a avaliação de competências, realizando, em maior 

medida, uma avaliação mecânica. Nos instrumentos analisados, as únicas competências 

percebidas correspondem às competências avaliadas pela Prova Brasil, porém, havendo uma 

maior concentração 1) na avaliação de competências de interpretação de texto mais 

elementares para Língua Portuguesa e 2) na avaliação de competências de Matemática ligadas 

ao cálculo utilizando as quatro operações. 

Dessa forma, sendo de nosso conhecimento que a Prova Brasil se propõe a avaliar 

competências desenvolvidas pelos alunos e que alcançar bons resultados gera incentivos 

governamentais para os sistemas educacionais avaliados, propusemos analisar as matrizes de 

referência da Prova Brasil de forma que pudéssemos perceber quais os conhecimentos 

escolares que dão suporte às competências avaliadas e, posteriormente, relacionar tais 

conhecimentos àqueles trabalhados em sala de aula, além de relacionar as competências 

avaliadas pela Prova Brasil às competências avaliadas pelos professores através dos 

instrumentos avaliativos desenvolvidos e aplicados em sala de aula. Para tanto, foi também 

necessário identificar os conhecimentos escolares que são trabalhados em sala de aula e 

analisar os instrumentos de avaliação aplicados junto aos alunos de forma que percebêssemos 

se os mesmos avaliam competências ou não e, uma vez avaliando, quais competências. 

Acreditamos que esta relação parcial entre a avaliação da aprendizagem e a Prova 

Brasil se dê por dois motivos: um entendimento equivocado e preliminar acerca das 

competências; a compreensão de que a Prova Brasil não atende à realidade educacional de 

Diamantina/MG, sendo colocada, pelos professores, além das possibilidades dos alunos. O 

não ou pouco entendimento acerca das competências não permite que seja desenvolvido um 

trabalho significativo junto aos alunos de forma que estes desenvolvam e aprimorem 

competências. Consequentemente, não há como propor uma avaliação da aprendizagem que 

busque perceber se o aluno desenvolveu ou não competências e em que medida desenvolveu e 

criar estratégias de superação. 

Além disso, acreditamos que se faz necessário a formalização em nível municipal, 

através da elaboração de um currículo para a educação pública de Diamantina, das 

competências desejadas que os alunos desenvolvam. A partir daí, dar-se-ia a seleção e 

organização dos conhecimentos necessários para que tais competências sejam alcançadas. 

Porém, é preciso que este processo não aconteça por imposição e sim construído por todos os 
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profissionais da educação, pais, alunos e comunidade, de forma que o produto, a proposta 

curricular, reflita os interesses e as necessidades daqueles que se beneficiam da educação. 

Em relação à avaliação da aprendizagem, defendemos que a realização equivocada 

desta prática pedagógica pelos professores deve ceder lugar a um processo avaliativo que lhes 

traga informações significativas sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos de 

forma que sejam desenvolvidas estratégias para a superação de dificuldades percebidas. Para 

tanto, apresenta-se a possibilidade da Secretaria Municipal de Educação desenvolver projetos 

que tenham como público alvo os professores e coordenadores escolares e que tenham como 

objetivo favorecer uma mudança de concepção e de práticas. 

Acreditamos que se faz necessário a formalização em nível municipal, através da 

elaboração de um currículo de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, descrevendo as 

competências desejadas que os alunos desenvolvam, uma vez que ao analisar os documentos 

da EMBT, foi possível perceber que a política de intervenção pedagógica está frágil: avalia-se 

muito e a intervenção não ocorre. Seria interessante otimizar os resultados da Prova Brasil em 

prol à construção de boas estratégias para a intervenção. Aponta-se diante do exposto a 

necessidade do prosseguimento da pesquisa com possibilidades de levantar intervenções que 

contribuam para diminuir as fragilidades identificadas. 

Concluímos nosso trabalho tendo a consciência de que o estudo desenvolvido não 

esgota as possibilidades de realização de novas pesquisas tanto sobre os temas abordados 

como sobre a realidade pesquisada. A EMBT se configurou, para nós, como um rico campo, 

necessitando, principalmente, de mais estudos sobre a necessidade e importância de possuir 

um currículo próprio, sobre a necessidade de desenvolver uma avaliação da aprendizagem que 

promova a superação dos limites e dificuldades dos alunos e sobre a importância de garantir 

que os alunos desenvolvam competências além das avaliadas pela Prova Brasil, e, que as 

ações da equipe pedagógica não fiquem restritas a orientar os professores a trabalharem com 

competências voltadas ao resultado da Prova Brasil. 
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