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RESUMO: A ideia de política educacional no Brasil e gestão da educação sob o 
enfoque democrático têm impactado significativamente os saberes e fazeres da escola 
como um todo, mas em especial a de Educação Básica, que na primeira década do 
século XXI foi objeto de arranjos estruturais quanto à sua estrutura e funcionamento, 
incluídas ai as modificação quanto à ampliação de escolaridade, avaliação da qualidade 
do ensino ofertado, dentre outros. Entendendo a educação como objeto processual que 
demanda forte e consciente desdobramento político, o presente trabalho problematiza os 
contrapontos dessas modificações que não devem simplesmente ser contemplada na 
pauta do dia sem o devido olhar crítico que solicita maior articulação com a gestão das 
redes educacionais (quando for o caso), gestão da escola e gestão da sala de aula. Não 
vale simplesmente a adesão à implementação de políticas como teor prescritivo e 
acabado, sem se entender que a sua própria implementação deriva do aceite dos atores 
sociais, uma vez substanciado pelas recorrências da realidade – da escola, da região, do 
estado, do país. 
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INTRODUÇÃO 

A grande responsabilidade da educação num país que se entende por democrático 

é propiciar a homens e mulheres os instrumentos necessários para o seu auto-

entendimento e entendimento coletivo de que a sua existência é mobilizada por 

condições específicas que não se afastam da dimensão política e ao mesmo tempo são 

elas criadas e modificadas por eles, como atores sociais. Daí entender-se que a educação 

tem como peculiaridade principal, a capacidade de transformar homens e mulheres de 

um estágio de menor conhecimento para outro de conhecimento ampliado com 

inúmeras possibilidades de desdobramentos.  

Sabe-se, no entanto, que isso não se dará do dia para noite, uma vez que interesses 

centrados na divisão social de classes delimitam e estabelecem as tipologias de 

educação e de escolas oferecidas, o que historicamente conhecemos como educação 

dualista, mesmo no interior de uma dita sociedade democrática.  
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A educação acima de tudo deve ser encaminhada como ato político por quem vive 

a sociedade democrática e que duvida de que mudanças paliativas possam de forma 

concreta trazer mudanças substanciais a problemas visivelmente estruturais. A educação 

como ato político requer posicionamentos quer seja na discussão e implementação de 

política, quer em suas reorientações, ainda que de pequeno vulto, como às vezes 

acontece no interior de uma escola pública e que não descaracteriza a sua importância.  

É oportuno destacar que, por mobilizar homens e mulheres ainda, que não seja o 

necessário e ideal, as aberturas de discussões políticas quem vem se dando nas primeiras 

décadas do século XXI tem propiciado olhares amplos e diversos sobre a realidade 

educacional no Brasil e que possibilita maior dimensão de questionamentos e lutas 

sobre a escola que se espera e efetivamente se quer para o Brasil, sobre a formação de 

educadores e seu reconhecimento identitário e retribuitório, sobre os arranjos de uma 

educação que modifica seus padrões de acompanhamento da qualidade via avaliações 

de distintas orientações (externas/internas).   

Esse trabalho tem como objetivo trazer à discussão essas preocupações e de como 

as redes municipais, a escola e o professor podem ressignificar as políticas educacionais 

pela leitura de sua realidade, da realidade do estado e do país. Nesse sentido, de forma 

complementar é necessário conhecer as iniciativas do Estado para fazer frente aos 

desafios educacionais e o seu grau de validade para a realidade identificada, uma vez 

que o que justifica a existência de uma política é o grau de adesão pelos atores sociais e 

finalmente, nesse trabalho, focando a escola como núcleo principal do processo de 

gestão, procurou-se identificar e problematizar as expectativas das relações entre os 

níveis de avaliação e avaliação institucional como instrumento de busca de uma 

educação de qualidade possível.  

 

POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O QUE A REALIDADE 
REVELA? 

Não foram poucas as políticas educacionais elaboradas para a realidade brasileira 

entre a última década do século XX e a primeira do século XXI, a começar pela 

orientação democrática enfatizada pela Constituição Federal que culminou na nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [LDBEN Nº 9394/96], na necessidade de 
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emendas constitucionais que trataram da ampliação da escolaridade no Brasil (Nº 

53/2006 e 59/2009) e na elaboração de Planos Nacionais de Educação [2001-2010/ 

2011-2020] que garantiriam a continuidade de políticas regulatórias orientadas para a 

inclusão e asseguramento da qualidade de educação.  

Entretanto, o balanço que se tem dos resultados no conjunto de políticas não tem 

se mostrado suficientemente satisfatório, como por exemplo, os dados explicitados a 

partir do PNE (2001-2010) que mostravam que. se por um lado houve a quase 

universalização do ensino fundamental de nove anos no final da década, por outro lado, 

somente um terço de 29 milhões de pessoas foi atingido pela Educação de Jovens e 

Adultos, de um total de 50% esperados pelo Plano; a repetência, abandono e erradicação 

do analfabetismo não foram satisfatoriamente trabalhados ao ponto de haver equilíbrio 

em sua diminuição; a educação infantil que deveria atingir 50% das crianças brasileiras 

em idade de creche atingira somente 17,1% e a educação pré-escolar que tinha meta de 

80% ficou abaixo do esperado, isto é, 77,6%.  

Mais recentemente o Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa (2012) 

registraram que não houve crescimento da taxa de pessoas consideradas plenamente 

alfabetizadas no Brasil, ou seja, se por um lado, 12% foi o índice que representou a 

queda dos analfabetos funcionais (analfabetismo e alfabetismo rudimentar), por outro 

lado, 13% foi o índice que registrou o aumento no percentual de pessoas pertencentes ao 

nível de alfabetismo básico. Para se entender a terminologia adotada pelo instituto, 

cumpre especificar como se caracteriza o analfabetismo, alfabetismo rudimentar, básico 

e pleno como se segue: 

ANALFABETISMO 
Inclui quem não realiza tarefa simples, como a leitura de 
palavras e frases, ainda que leia números familiares, 
como os de telefone e preços. 

ALFABETISMO RUDIMENTAR 
Diz respeito a quem localiza informações explícitas em 
textos curtos, lê e escreve números e sabe usar o dinheiro 
para pequenos pagamentos. 

ALFABETISMO BÁSICO 
Reúne os que leem e compreendem textos de média extensão 
e número na casa dos milhões e resolvem problemas com 
operações simples.  

ALFABETISMO PLENO  
Agrupa quem interpreta textos, compara e avalia 
informações, distingue fato de opinião e resolve problemas 
com porcentuais e cálculos de área.  
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Os dados explicitados pela pesquisa das instituições citadas mostram que quanto 

maior a escolaridade menor o analfabetismo, entretanto nas faixas etárias que 

compreendem idades entre 25 e 50 anos e mais, há registros de alfabetismo básico, 

rudimentar e em menor porcentagem, mas existente, o analfabetismo. Mesmo dentre os 

universitários, a pesquisa revelou que 38% dos estudantes do ensino superior não 

dominam habilidades básicas de leitura e escrita, o que é assustador, considerando-se as 

expectativas de autonomia e domínio pleno das ferramentas científicas. O que toda essa 

realidade nos revela? 

Dentre outros pontos, a realidade explicita que a resolução de problemas 

educacionais não pode ser conduzida com medidas exclusivamente técnicas, com o 

risco de secundarizar eixos mais amplos e que não deveria ser considerada como 

capítulo a parte, como é o caso das desigualdades e justiça social, dimensões políticas, 

econômicas e culturais, dentre outras.  

Se a escola se reduzir como mera executora de políticas originadas de cima para 

baixo sem ocupar o espaço de interlocutora, questionadora e encaminhadora, perderá o 

seu “telos” ou a finalidade e esperança para a efetivação de sua razão democrática supra 

classes sociais. Como diz Rosa Maria Torres (1998, p.183) ao se conferir à escola o 

papel de executora de políticas pensadas e elaboradas por terceiros e seus aportes 

ideológicos, sem a devida reflexão, o protagonismo dos atores sociais torna-se apenas 

letra ilustrativa de encaminhamentos já definidos. Daí ser imprescindível o 

questionamento das iniciativas do Estado quanto à validade das políticas educacionais 

para a realidade do país e permanentes encaminhamentos que se fazem necessários. 

Vale conhecer algumas das iniciativas do Estado brasileiro quanto às políticas 

educacionais para se tecer algumas considerações. 

ALGUMAS INICIATIVAS DO ESTADO BRASILEIRO QUANTO AOS 
DESAFIOS EDUCACIONAIS 

O objetivo dessa seção não é elencar uma por uma as ações desenvolvidas por 

gestões políticas do governo brasileiro quanto à educação, entretanto, entende-se que 

algumas pontuações das políticas educacionais na primeira década do século XXI são 

relevantes para se compreender o quadro da educação atual, a começar pelo PNE (2001-

2010).  
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O PNE (2001-2010), a despeito de embasadas críticas quanto à consecução de 

suas metas, se constituiu como considerável instrumento de elaboração e continuidade 

de políticas públicas para a educação brasileira ao estabelecer expectativas quanto à 

ampliação da oferta de educação infantil em nível de creche e pré-escola e o seu 

respectivo atendimento infraestrutural adequado e a projeção do estabelecimento de um 

programa nacional de formação de profissionais da educação infantil. O mesmo se pode 

dizer quanto à ampliação do ensino fundamental para nove anos e o empenho para a sua 

universalização. Como forma de referendar essa diretriz a Resolução do CNE/CEB Nº 3 

de 2005 definiu que a organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da 

Educação Infantil passaria a adotar a seguinte disposição: Educação Infantil com faixa 

etária prevista até os cinco anos de idade, considerando-se que crianças até 3 anos 

deveriam ser matriculadas em creches e a pré-escola compreendendo crianças de 4 e 5 

anos de idade e o Ensino Fundamental compreendendo a faixa etária dos 6 aos 14 anos 

de idade, distribuídos da seguinte forma: - dos 6 anos 10 anos de idade [anos iniciais 

com cinco anos de duração]; - dos 11 aos 14 anos de idade [anos finais, com 4 anos de 

duração].  

Paralelamente foi aprovada a Lei Nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 que alterou 

a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDBEN 9394/96 que dispôs sobre a duração de 

9 anos para ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. 

A Lei Nº 11.114/2005, bem como a de Nº 11.274/2006 foram consideradas 

constitucionais a partir da emenda 53/2006, o que validava a nova organização da 

educação infantil e ensino fundamental no Brasil. Foi ainda estabelecido por meio do 

Parecer CNE/CEB Nº 4 de 20/02/2008 que os três primeiros anos do ensino 

fundamental deveriam ser voltados para a alfabetização e letramento das criança e por 

isso esse período receberia a nomenclatura de “Ciclo da Infância”.  

Em 11 de dezembro de 2009 foi promulgada a emenda constitucional Nº 59/2009 

que acrescenta o Inciso I ao artigo 208: “I-Educação básica, obrigatória e gratuita do 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita 

para todos a que a ela não tiveram acesso na idade própria [...]”.  Na mesma emenda 

constitucional, artigo 6º é previsto que essa organização deverá ser implementada 

progressivamente até 2016, nos termos do PNE, com apoio técnico e financeiro da 

União.  
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Em seu conjunto as medidas de ampliação de escolarização e a planificação via 

PNE forma objetos importantes para considerarmos os encaminhamentos de alguns 

pontos da educação no Brasil, seguidos das orientações técnicas, principalmente para a 

implementação do ensino fundamental de 9 (nove ano) como, por exemplo, a partir dos 

seguintes documentos elaborados pelo MEC com vistas a dirimir e oferecer subsídios 

para a implementação da nova organização em nível de Brasil: a) Ensino Fundamental 

de nove anos: orientações gerais (2004), b) Ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos: relatório do programa (2004 – 1º Relatório), c) Ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos: relatório do programa (2005 – 2º Relatório). d) Passo a 

passo do processo de implementação (2006), e) Ensino Fundamental de nove anos: 

orientações para a inclusão da criança com seis anos de idade (2007), f) A criança de 

seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos (2009).  

Em 2010 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos para orientar as políticas educacionais e propostas 

curriculares dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como alguns parâmetros 

para a construção dos projetos políticos pedagógicos tanto das redes, quanto das 

unidades educacionais: a) matrículas, b) currículo (Base Nacional Comum e Parte 

Diversificada), c) Projeto Político Pedagógico, d) A avaliação como parte integrante do 

currículo, e) valorização do magistério, f) oportunidades educativas nas unidades 

educacionais para os discentes como quesito obrigatório. 

Constituem-se como outras iniciativas do Estado a inauguração do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB – Portaria 1795/1994) e sua institucionalização 

por meio da Portaria 931 de 2005 que estabelece que o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica é constituído por dois processos de avaliação: a) Avaliação Nacional 

da Educação Básica (ANEB – 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino 

médio em escolas públicas e privadas) e b) a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC – com o nome de Prova Brasil – realizada em escolas públicas com 

pelo menos 20 anos alunos na série avaliada - 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º 

ano do ensino médio – escolas públicas e privadas – caráter censitário).  

Além dessas iniciativa há que se lembrar do ENEM (1998 – Exame Nacional do 

Ensino Médio), PROVÃO (1996) e depois ENADE, a partir de 2004, o PNE (2001-

2010) e mais recentemente o PNE (2011-2020), o PDE (Plano de Desenvolvimento da 
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Educação – Decreto Nº 6094/2007), a criação do IDEB, a partir do PDE, reunindo num 

só indicador dois conceitos importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e 

média de desempenho nas avaliações, a Portaria N° 10 de 24 de abril de 2007 que 

institui a avaliação da Alfabetização por meio da “Provinha Brasil”.  

Não se pode ignorar pela via de uma crítica pela crítica de que ações estão sendo 

encaminhadas para o enfrentamento de questões sérias no tocante à educação no Brasil, 

entretanto, igualmente não se pode ignorar que, se ainda não se está atingindo os 

resultados esperados é porque as condições sociais da totalidade populacional, ainda não 

reúne a contemplação de seus direitos e efetivação de justiça social, por conta do arranjo 

estrutural do capital que contem e dificulta a materialização de tais solicitações.  

Nesse sentido espera-se que o professor como agente promotor e provocador do 

conhecimento possa explorar a sensibilidade para problematizar os contextos e 

reivindicações legítimas de sua comunidade, principalmente a partir de seus discentes, 

cuja responsabilidade proximal o leva a desenvolver as atividades-fim com vistas a não 

somente fazê-lo pensar reflexivamente, mas intervir nos processos decisivos da vida 

social.  

 Esse passo, entretanto, não cabe somente ao professor, é um processo amplo que 

deve reunir as avaliações do que determinada rede (federal, estadual, municipal) 

desenvolve sobre a consecução ou não das finalidades, metas e propósitos planificados 

para as suas escolas, o mesmo percurso deve ser seguido quando da avaliação 

institucional da escola e da sala de aula, como se verá a seguir.  

AVALIAÇÃO EM REDE, INSTITUCIONAL E DE SALA DE AULA: NORTEA-

MENTOS PARA A BUSCA DA QUALIDADE EDUCACIONAL 

Como enfatizado anteriormente as questões técnicas e pedagógicas são 

importantes para a condução do trabalho no interior da escola, entretanto, são parte de 

uma totalidade com problematizações que solicitam muito mais do que essa perspectiva 

para um desempenho qualitativo possível nesse arranjo estrutural do capital. Nesse 

sentido, é pelo enfrentamento no interior do próprio sistema capitalista que se devem 

construir as bases para a sua superação por uma educação de qualidade, por uma 

sociedade não-excludente e pela formação de pessoas críticas não somente no 
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forjamento de diretrizes, mas de fato e concretamente, à medida que puderem inferir 

efetivamente sobre o seu real.  

As redes de todas as esferas, as escolas e as salas de aula podem ter um papel 

significativo nesse empenho, a partir do trabalho e ênfase em áreas prováveis que 

podem trazer melhorias para a educação básica como um todo. Freitas et. al. (2011) 

afirmam que tais cuidados devem ser considerados a partir da avaliação dos saberes e 

fazeres em nível de sistema: rede, escola, sala de aula, a começar pelo Projeto Político 

Pedagógico.  

Em nível de rede (municipal) ou secretaria é preciso conhecer qual o grau de 

entendimento da proposta do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o grau de 

interferência de diferentes propostas da Secretaria no interior da escola, a percepção de 

adequação do PPP e como se dão as relações entre escolas e Secretaria. Em nível de 

unidade escolar é determinante se conhecer o nível de compromisso dos profissionais da 

escola com o PPP, a sua existência ou não e forma de elaboração no interior da escola.  

Correlacionado à realidade do PPP na escola há que se levar em conta o Contexto 

histórico-familiar predominante na região da escola, o nível socioeconômico dos 

profissionais e alunos da escola, a análise da infraestrutura disponibilizada para o 

desenvolvimento das atividades-meio e atividades-fim, o conhecimento sobre a 

formação de cada componente da equipe, verificando em que grau e em que medida 

serão necessárias intervenções formativas pela equipe técnico-pedagógico em meio à 

formação continuada na escola. É necessário se analisar o estilo pedagógico de 

diretores, professores, alunos e como se dão as relações com a comunidade. 

Quanto à organização curricular é necessário considerar-se como parte da 

avaliação pelo menos nove (9) pontos: a) índice de reflexão e trabalho coletivo dentro 

da escola, b) percepção da organização do espaço físico-pedagógico da escola, c) 

número de alunos por classe ou agrupamento, d) idades diferenciadas de alunos por 

sala, e) projetos existentes na escola, f) número de períodos da escola, g) transferências 

recebidas  (alunos), h) material didáticos e recursos pedagógicos existentes, i) atividades 

complementares ou extracurriculares abertas à comunidade.  

Ainda três dimensões seriam imprescindíveis em áreas prováveis de indicadores 

de melhorias: a) o rendimento do aluno e seu desenvolvimento nas disciplinas, a 
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participação dos pais na escola e visão da família sobre a escola e a inclusão de alunos 

com necessidades especiais. As questões sobre a identidade do aluno que se tem, o 

alunos que se quer e se pode formar para uma realidade mais humana e mais 

democrática são elementos chave que podem auxiliar na estrutura e funcionamento da 

rede, da escola e da sala de aula. Tarefa que sempre deve estar evidente, por mais que se 

pareça repetitiva, uma vez que o núcleo da educação como um todo se centra nos 

desenvolvimento das atividades-fim da escola: o trabalho com o aluno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dimensão democrática da escola não pode prescindir do olhar reflexivo sobre as 

políticas educacionais que são colocadas na agenda do dia para as respectivas 

implementações. A implementação de uma política educacional só se dá de fato quando 

validada pelo contexto da prática, isto é, se respondem e em que medida dão conta de 

responder às expectativas sociais. De maneira mais proximal tem a gestão da escola um 

papel fundamental nessa tipologia de encaminhamento – se se quer mudar a realidade, 

não é a imposição cega e forçosa que conduzirá à respostas satisfatórias e duradouras 

para a consecução de um escola de qualidade, mas o grau de entendimento e sentimento 

de pertinência social que a política pode trazer e que será ressignificada pela 

comunidade intra e extra-escolar.  

Sabendo-se que no núcleo do sistema capitalista a escola pode ser tornar um 

instrumento de controle ideológico, a contra ideologia deverá ser um objeto de 

construção a partir do entendimento de seus sentidos e propósitos que deverá reunir 

redes, escolas e salas de aula.  

Todas as iniciativas encaminhadas para a melhoria da qualidade da educação no 

Brasil em qualquer nível de proposição devem ser mediadas pela indagação de sua 

validade frente à realidade social, econômica e política do país; sobre a direção que se 

pretende dar à escola e o grau de anuência ou não dos atores sociais em tal leitura; sobre 

a comunicação entre a escola, as redes de ensino de ensino e as solicitações da sala de 

aula, tendo em vista a diversidade socioeconômica que em meio ao discurso da 

democratização e qualidade educacional ainda admite uma escola dualista (LIMA, 

2010). 
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Ora, muitas dessas questões ainda não estão resolvidas em nosso país, entretanto, 

não se pode negar o grau de abertura política e possibilidades de luta no interior do 

próprio sistema capitalista para a sua superação. Esse não é um caminho curto ou tarefa 

fácil, daí enfatizarmos as articulações entre entes federados, as secretarias de educação, 

as escolas e os professores.  
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