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RESUMO 

 

Galindo, Fábio Rodrigues. Fluxos de comunicação sobre o IDESP entre a Secretaria 

de Estado da Educação e escolas da rede de ensino do Estado de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo)- Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 

 

O presente trabalho analisa e reflete sobre fluxos de comunicação do IDESP, e como 

sua baixa eficácia influencia na divulgação, orientação, discussão e compreensão, da 

Secretaria de Estado da Educação às escolas da rede estadual de ensino do Estado de 

São Paulo. Para isso, apresenta uma revisão bibliográfica sobre as políticas públicas de 

avaliação externa no Brasil, sobre o IDESP e o fluxo de comunicação nas instituições. 

A dissertação está apoiada em pesquisa qualitativa com diretores de escola, 

coordenadores pedagógicos, professores, supervisores de ensino e professores 

coordenadores do núcleo pedagógico, todos da rede estadual de ensino, sobre a forma 

de divulgação e entendimento dos dados do IDESP. Analisa-se como esses dados são 

transmitidos a cada um dos envolvidos até chegar ao professor, elemento final dessa 

cadeia de educadores; que tipos de ações de formação existem para se entender esses 

dados; e em que medida os objetivos almejados ao divulgá-los são alcançados. Finaliza-

se constatando que a divulgação dos dados pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo (SEE-SP) tem ocorrido de forma prática e ágil por meio do site institucional, 

mas que os processos de formação são falhos, sendo muito mais processo de extensão 

de informação do que de formação propriamente dita, levando à ineficiência da política 

pública.  

 

Palavras-chave: Currículo; Avaliações externas; IDESP; Fluxo de comunicação. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Galindo, Fábio Rodrigues. Communication flows about IDESP among State 

Departament of Education and public schools of São Paulo State. Dissertation 

(Master’s degree in Education: Curriculum)- Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 

 

The present work has as aim to analyze and to think about flows of communication of 

IDESP, and how this bad efficiency influences in the publicizing, direction, discussion 

and comprehension from coordinating to public schools of São Paulo state. So, the work 

will show a bibliographyc review about the public politics of outside avaliation in 

Brazil, about IDESP, and about the flow of communication in the institutions. The 

dissertation is supported upon qualitative search with school principals, education 

coordinators, teachers, education supervisors and coordinator teachers of educational 

core, all from the public schools, about the way of publicizing and understanding 

IDESP informations.  It analyzes how these informations are passed on to everyone of 

the envolved  persons, until to reach the teacher, final element in this educator’s chain, 

what kinds of action of upbringing exists to understand these informations and in which 

measure the objectives that are wanted in publicizing are accomplished. It concludes, 

noticing that the publicizing of informations by SEE-SP has occurred in a agile and 

practical form of the institutional  site, but that the formation process are fault, and can 

be considered much more a process of extension of information instead formation 

properly said, taking to unefficiency of public politics. 

 

 

Key Words - Curriculum, External Evaluations, IDESP, Communication flow.  
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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a educação brasileira tem recebido destaque nas mídias e em 

campanhas eleitorais, muitas vezes para apontar como está ruim o nível educacional em 

nosso País. Especulações à parte, o fato é que a educação no Brasil não tem evoluído na 

velocidade almejada, embora registre evoluções significativas. Por exemplo, marcos 

legais, como a Constituição Federal de 1988, que estabelece a educação como direito de 

todos; a Lei 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que está – 

alicerçada em pilares como autonomia e flexibilidade, princípios fundamentais, se 

considerada a diversidade de nosso País; e ainda avanços significativos nas questões de 

acesso e permanência dos estudantes, com políticas públicas voltadas à garantia desses 

direitos.  

Vivemos o momento em que discutimos equidade e qualidade na educação. 

Afinal, não adianta só oferecer a vaga ou garantir que os alunos não desistam de 

estudar; é preciso que, ao estar na escola, esse estudante encontre educação com 

qualidade e para todos. E é nesse contexto que as avaliações externas ganham força, 

visibilidade e, em alguns casos, têm seus objetivos desviados ou desfocados, gerando 

distorções e questionamentos por seus dados. 

Quando em 1998 iniciei minha carreira de professor na rede estadual de ensino 

de São Paulo, muito pouco ou nada se ouvia dizer a respeito de avaliações externas, seu 

papel, suas funções, ou, ainda, a associação direta entre seus dados e a garantia da 

realização do trabalho do professor. Muito menos sobre a busca por currículos escolares 

que convergissem com as demandas exigidas pelas avaliações externas, na tentativa de 

garantir boas notas.  

Desde então, venho assistindo ao aumento do interesse dos gestores da rede 

estadual de ensino por tal assunto, e, mais do que isso, à implementação de políticas 

públicas direcionadas a partir dos indicadores aferidos nas avaliações externas.  

Nesses quinze anos como funcionário dessa rede, ocupei alguns cargos e funções 

como a de professor, contratado e titular de cargo, professor coordenador designado, 

diretor de escola titular e há cinco anos ocupo o cargo de supervisor de ensino. À 

medida que fui ascendendo na carreira, fui percebendo meu trabalho sendo permeado 

pela temática das avaliações externas e, mesmo sem informações claras, fui sendo 

atingido, de alguma forma, pelas políticas alicerçadas em seus dados.  
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Sendo assim, acompanhei a consolidação do SARESP como a principal 

avaliação externa da rede e as diferentes formas de aplicação da prova: a prerrogativa de 

componentes curriculares; aplicação de forma anual ou bienal, com poder 

classificatório, inclusive de aprovação ou retenção de alunos; de avaliação de 

competências e habilidades; a criação de matrizes de referências e níveis de 

proficiência; a junção do SARESP e de indicadores de fluxo para composição do IDESP 

e, talvez a mais polêmica, o pagamento de bônus de mérito aos funcionários da rede a 

partir desses índices.  

Mesmo com as mudanças ocorridas no SARESP/IDESP, percebi que as 

informações a respeito sempre foram muito vagas, fragmentadas, com pouca 

profundidade, tornando a política de mensuração da qualidade do ensino e, por 

consequência, as mudanças na prática educacional, ineficientes, ineficazes e inefetivas.  

Como professor, praticamente não obtinha informação alguma sobre o assunto. 

Ao ir para a coordenação pedagógica, passei a receber um pouco mais de informação, 

porém muito mais sobre a logística do processo de aplicação das provas do que de uma 

análise mais reflexiva de seus índices. O mesmo se repetiu quando na direção da escola, 

com reunião pontual para formação sobre os índices.  

Atualmente, na supervisão de ensino, percebo as intenções da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) em focar suas ações na análise 

reflexiva dos dados do IDESP por todo o quadro do magistério, em especial quando 

passou a emitir o documento intitulado Boletim da Escola, com todos os dados aferidos 

no SARESP, como o índice de desempenho por componentes curricular e global; níveis 

de proficiência por componente curricular; e ainda indicador de fluxo escolar, meta 

atingida, meta a alcançar, porcentagem da meta alcançada, entre outros. 

Apesar da publicidade dos dados, ao conversar com os gestores das escolas que 

supervisiono percebo que os profissionais não realizam uma análise reflexiva sobre a 

questão. Aqueles que tentam, ficam na superficialidade, muitas vezes com olhar 

específico na meta atingida e na meta estabelecida para a escola naquele ano, de forma a 

entender o pagamento ou não do bônus de mérito. Esses gestores precisam realizar a 

formação dos seus professores sobre o assunto, o que pode acontecer tanto na Aula de 



13 

 

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC
1
), quanto na parada SARESP, dia previsto em 

calendário escolar em que toda a equipe escolar deve se debruçar sobre os índices do 

IDESP e construir um plano de ação. Quando isso acontece, o processo não ocorre 

como esperado, tendo em vista que o gestor não tem clareza e nem apropriação de todas 

as informações e assim não realiza a formação com todo o nível de reflexão que o 

assunto requer. 

A partir desse contexto, comecei a pensar em toda essa dinâmica e me 

aprofundar sobre o tema, com leituras inicialmente de forma genérica e, por fim, mais 

direcionada, em um curso de especialização lato sensu intitulado Gestão da Rede 

Pública para Supervisores
2
 cujo tema central abrangeu as avaliações externas, o 

contexto histórico, os conceitos e a utilização de seus índices.  

Em contato com textos que discutiam a problemática, foi possível constatar a 

relevância do tema para a educação. Percebi que o Brasil apenas segue a tendência 

mundial ao criar modelos de avaliação de seus sistemas de ensino, objetivando uma 

visão global e comparativa entre seus estados e com outros países. 

Contudo, detectei também algumas distorções quanto aos objetivos da adoção de 

avaliações de sistema e a utilização de seus dados pela SEE-SP, pois, se as avaliações 

externas pretendem avaliar o sistema de ensino, não cabe a ela avaliar a qualidade da 

escola. Mais do que isso, comecei a questionar se as avaliações externas poderiam dar 

conta dessa avaliação de qualidade da educação, considerando o fato de que é em nome 

dessa premissa que é pago ou não o bônus de mérito.  

Paralelamente a esses questionamentos, há algum tempo vinha cogitando a 

hipótese de cursar o mestrado, afinal, a prática deve andar com a teoria e no fazer diário 

o empírico acaba sendo a ferramenta usual, apesar de perceber que esta já não responde 

mais às demandas que surgem cada vez mais complexas e condizentes com uma 

sociedade também complexa. Além disso, pelas licenciaturas e cursos de atualização 

que cursei não se tratou do tema das avaliações externas. Quando ocorreu, não se 

                                                           
1 De acordo com a Resolução SE 8/2012, que dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede estadual 

de ensino, o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), passa a se chamar Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPC). 

 
2 Programa de formação continuada oferecida pela SEE-SP em parceria com a Universidade de São Paulo 

- Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (USP-FEA-RP). 
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conseguiu fazê-lo com aprofundamento, ou, ainda,  arrolar as principais críticas 

necessárias ao tema. 

Considerando esse contexto, ingressei no curso de mestrado buscando analisar e 

entender o problema: a divulgação dos dados do IDESP, realizada de forma simplista, 

sem orientação e discussão com a rede, resultando em baixa compreensão dos 

educadores e, consequentemente, em baixa efetividade da política de melhoria da 

qualidade do ensino. 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa é compreender como o IDESP vem sendo 

divulgado e compreendido por profissionais de coordenadorias e escolas da rede 

estadual de ensino de São Paulo. 

São objetivos específicos: 

 Identificar  formas de divulgação dos índices na rede estadual de ensino de São 

Paulo; 

 Identificar processos formativos desencadeados pela SEE-SP relativos ao 

IDESP; 

 Diagnosticar como os dados do IDESP são compreendidos pelos profissionais da 

educação. 

  Para isso, foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica em documentos 

oficiais, como as Matrizes de referência para avaliação do SARESP, o Sumário 

executivo e o Relatório de estudos do SARESP de 2013; as teses e dissertações já 

escritas sobre o tema; e a obra de pesquisadores referência sobre o assunto como: Paulo 

Freire, Almerindo Janela Afonso, Isabel Franchi Cappelletti, Sandra Zakia, Mere 

Abramowicz e Alípio Casali, entre outros.  Como procedimentos da pesquisa, foram 

aplicados questionários a professores, diretores e supervisores da rede estadual de 

ensino. 
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PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

 

A abordagem qualitativa foi iniciada com uma pesquisa bibliográfica em 

documentos oficiais, teses e dissertações e obras de autores relevantes sobre os temas 

avaliações externas, políticas públicas e comunicação, e aplicado posteriormente um 

questionário com questões semiabertas e fechadas, como forma de coleta de dados 

empíricos. 

Considerando o objetivo de verificar o fluxo de comunicação sobre os dados do 

IDESP da SEE-SP até as escolas, optou-se pela aplicação dos questionários a uma 

parcela dos possíveis envolvidos nos processos de formação e entendimento sobre os 

dados do IDESP. Desta forma, os questionários foram respondidos por supervisores de 

ensino, Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP), diretores de escola, 

Professores Coordenadores (PC) e professores. 

O Decreto 57.141/2011, que reorganiza a SEE-SP, no artigo 70, esclarece que:  

 

As Diretorias de Ensino têm, em suas respectivas áreas de circunscrição e em 

articulação com as unidades centrais da Secretaria, as seguintes atribuições: 

II – monitorar os indicadores de desempenho das escolas para o atendimento 

das metas da Secretaria (SÃO PAULO, 2011).  

 

 

No item X:  “orientar: a) a aplicação dos sistemas de avaliação do desempenho 

da educação básica”; e, ainda, no item XIII: “implementar , em articulação com a 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, programas de educação 

continuada de docentes e demais servidores da Diretoria de Ensino”.  

Optou-se, assim, pela aplicação de questionários a membros de uma Diretoria de 

Ensino, que é o órgão de articulação entre a SEE-SP e as escolas. Para tanto, optamos 

pela aplicação para supervisores de ensino, já que o Decreto 57.141/2011(artigo 72, 

item 2-F), quando trata do papel da supervisão, descreve:  

 

em articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar as necessidades de 

formação continuada, propondo e priorizando ações para a melhoria do 

desempenho escolar dos alunos, a partir de indicadores, inclusive dos 

resultados de avaliações internas e externas.  

 

Além disso, escolhemos aplicar questionários também a PCNPs, já que o 

Decreto 57.141/2011, art. 73, em especial no item VI,  requer:  “identificar necessidades 
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e propor ações de formação continuada de professores e professores coordenadores no 

âmbito da área de atuação que lhe é própria”. 

 A Diretoria de Ensino escolhida para análise conta com 26 supervisores de 

ensino e 20 PCNPs.  

Tendo em vista o caráter amostral da pesquisa, os questionários foram aplicados 

a 10% dos supervisores, ou seja, três profissionais, estabelecendo como critério de 

escolha que ao menos um fosse o designado pela Dirigente Regional de Ensino como o 

articulador das ações relacionadas às avaliações externas (em especial a aplicação das 

provas), no âmbito da Diretoria de Ensino, e os outros dois com capacidade crítica para 

responder ao questionário. 

No caso dos PCNPs, definiu-se aplicar os questionários a um profissional de 

cada disciplina avaliada no SARESP de 2013: um de Língua Portuguesa (LP), um de 

Matemática (Mat), e um de História (His), totalizando três pesquisados. 

Definidos os investigados no âmbito da Diretoria de Ensino, determinamos as 

escolas e os sujeitos que também responderiam ao questionário. 

Primeiramente, buscamos estabelecer um critério para a escolha das escolas, 

começando pela definição de qual  segmento escolar pesquisar, e depois quais  as  

escolas. Novamente, com base na análise amostral, optamos pela aplicação de 

questionários a 10% das escolas que ofertam o ensino médio na Diretoria, já que tem 

sido esse o segmento da educação básica que apresenta os piores índices do IDESP. 

Definido o segmento, a próxima etapa foi estabelecer um critério dentre as escolas que 

possuem o ensino médio. Optamos por utilizar o próprio IDESP, escolhendo duas 

escolas com notas mais altas, duas com notas medianas e duas com notas mais baixas, 

todas da Diretoria de Ensino avaliada. Em seguida, determinou-se o público-alvo da 

análise.  

O primeiro profissional que respondeu  ao questionário foi o diretor da escola, já 

que de acordo com a Resolução SE 70/2010, ao dispor sobre os perfis profissionais dos 

educadores da rede pública estadual, quando apresenta as atribuições do diretor de 

escola, estabelece que a ele cabe, entre outras funções:  

 

acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, de frequência e de 

desempenho das avaliações interna e externa dos alunos; apresentar e analisar 

os indicadores junto à equipe docente e gestora da escola, buscando construir 

visão coletiva sobre o resultado do trabalho e a projeção de melhorias; 

divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demandadas a 
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partir dos indicadores e os resultados de sua implementação (SÃO PAULO, 

2010). 

  

Outro profissional da escola a responder ao questionário foi o professor 

coordenador do ensino médio, já que a Resolução SE 88/2007,  ao dispor sobre a sua 

função gratificada, estabelece que deve:  

 

I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como 

os resultados do desempenho dos alunos; III - assumir o trabalho de formação 

continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir 

situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os 

professores a investirem em seu desenvolvimento profissional (SÃO 

PAULO, 2007). 

 

Por fim foram eleitos os professores, que são os profissionais da ponta do 

sistema de ensino, para avaliar como as informações sobre o IDESP chegam. No caso, 

optamos por analisar a percepção de três professores por escola, um de cada disciplina 

avaliada no SARESP de 2013: um professor de LP, um de Mat e um de His, todos do 

ensino médio. No caso de existirem mais de um professor da disciplina no ensino 

médio, orientamos o diretor para que indicasse, com base no critério de criticidade, qual 

professor responderia ao questionário (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Distribuição dos sujeitos de pesquisa por origem 

Âmbito Sujeitos  Distribuição  Subtotal 

 

Diretoria de 

Ensino 

Supervisores   1  

interlocutor 

SEE/DE 

1  

capacidade 

crítica 

1  

capacidade 

crítica 

3 

 

 PCNPs 1  

LP 

1  

 Mat 

1  

 His 

3 

Escolas de 

Ensino 

Médio 

 2  

 IDESP mais alto 

2  

IDESP 

mediano 

2  

IDESP mais 

baixo 

6 

 Diretores (um por 

escola) 

2 2 2 6 

 Professores 

coordenadores (um 

2 2 2 6 
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por escola) 

 Professores LP (um 

por escola) 

2 2 2 6 

 Professores Mat (um 

por escola) 

2 2 2 6 

 Professores His (um 

por escola) 

2 2 2 6 

   Total de profissionais 36 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação ao perfil dos profissionais, o questionário trazia perguntas básicas, 

para caracterizar os entrevistados, que versavam sobre  idade, sexo ou, ainda, sobre  

quanto tempo atuavam na rede estadual pública de ensino (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Perfil básico dos sujeitos 

Cargo/Função Sexo Idade (em 

anos) 

Tempo no 

Magistério 

Tempo no 

Cargo/Função 

Supervisor de Ensino 

(S) 

Todas do sexo 

feminino 

Entre 42 e 55  Atuam na rede 

estadual a pelo 

menos 24 anos 

São supervisoras 

concursadas há 10 

anos 

PCNP (PCNP) Todas do sexo 

feminino 

Entre 37 e 57  Atuam na rede 

estadual de ensino a 

pelo menos 17 

anos, e uma já está 

na rede a 32 anos 

São designadas para 

esta função a pelo 

menos 1 ano e 6 

meses, e uma já 

desempenha a função a 

18 anos 

Diretor de Escola (D) Cinco são do 

sexo feminino 

e um do sexo 

masculino 

Entre 38 e 53  Atuam na rede 

estadual de ensino 

em média a 22 anos 

Estão nesta função a 

pelo menos 5 anos 

Professor 

Coordenador (PC) 

Todas do sexo 

feminino 

Entre 39 e 51  Atuam na rede 

estadual de ensino a 

pelo menos 10 

anos, e uma já está 

na rede a 28 anos 

Variou bastante, entre 

elas, de 5 meses até 18 

anos 
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Professor 

 

 

 

 

 

LP (PP) 

Quatro são do 

sexo feminino 

e dois do sexo 

masculino 

Entre 19 e 46  Variou bastante, 

entre eles, desde 1 

ano e 4 meses até 

20 anos  

 

O mesmo 

 

 

Mat (PM) 

Quatro são do 

sexo feminino 

e dois do sexo 

masculino 

Entre 31 e 56  Em média, 20 anos, 

porém um atua a 

apenas 2 anos 

O mesmo 

 

His (PH) 

Três são do 

sexo feminino 

e três do sexo 

masculino 

Entre 32 e 54  Variou bastante, 

entre eles, desde 1 

ano e 3 meses até 

26 anos  

O mesmo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira:  

 No primeiro capítulo, apresentamos a base teórica sobre avaliações externas 

no Brasil, onde é estabelecida uma linha norteadora que vai desde a consolidação dos 

índices das avaliações até a relação direta que há entre eles e a qualidade da educação, 

passando pelas principais avaliações externas aplicadas no Brasil e críticas a esses 

modelos. 

 No segundo capítulo, é esclarecemos a forma como o fluxo de informações 

acontece nas instituições, em especial sobre o IDESP, na rede estadual de ensino. 

Apresentamos a importância de uma boa comunicação e ainda como se caracteriza uma 

comunicação efetiva. 

No terceiro capítulo, identificamos as relações entre os dados pesquisados e 

a literatura. Interpretamos tudo aquilo que foi pesquisado para fundamentar as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

AVALIAÇÕES EXTERNAS NO BRASIL: DOS ÍNDICES CONSOLIDADOS À 

AFERIÇÃO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

1.1  Conceito de Avaliação Externa em Larga Escala 

 

Para entender o papel fundamental que a avaliação exerce sobre a educação e 

principalmente seu papel na análise e implementação das políticas públicas, é necessário 

elucidar quais são suas possíveis funções. 

Afonso (2009a, p. 18), ao descrever as funções da avaliação, utiliza-se do 

pensamento de M. Bonami e diz que a avaliação é “a pedra angular da instituição 

escolar”,  uma vez que i) condiciona os fluxos de entrada e saída do sistema escolar, 

bem como as passagens entre os diferentes subsistemas, classes e cursos; ii) torna 

possível o controle parcial sobre os professores – quer por parte dos administradores da 

educação, quer por parte dos próprios pares; iii) define as informações e as mensagens a 

transmitir aos pais e aos organismos de tutela; iv) constitui um elemento importante na 

gestão da aula, na medida em que influencia as aprendizagens, o sistema de disciplina e 

as próprias motivações dos alunos; v) fornece ao professor informações importantes 

sobre a sua própria imagem profissional e sobre os métodos pedagógicos empregados. 

 Utilizando-se ainda de D. Nevo, constata que as funções da avaliação mais 

referidas na literatura dizem respeito à melhoria dos processos de aprendizagem;  

seleção, certificação e a responsabilização (accountability
3
); à promoção da motivação 

dos sujeitos e do desenvolvimento de uma consciência mais precisa sobre os processos 

sociais e educacionais; e, finalmente, à função que relaciona a avaliação com o 

exercício da autoridade, sobretudo no contexto organizacional. 

Ainda segundo o autor, a avaliação classifica-se em normativa e criterial. A 

normativa caracteriza-se basicamente pela aplicação de testes estandardizados para 

mediar a inteligência, comparando os avaliados entre si para estimular a competição e 

propiciar a seleção. Já a criterial contrapõe-se à normativa, tendo em vista que avalia a 

                                                           
3 Segundo Clad (apud PÓ, 2006, p. 686)  accountability é um conceito mais amplo, que inclui a 

existência de condições para os cidadãos participarem da definição e avaliação das políticas públicas, 

premiando ou punindo os responsáveis. 
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capacidade em atingir o objetivo, de forma individual, sem compará-la com outros do 

grupo; podem também ser aplicado testes no sentido de garantir a confiabilidade. 

Avaliações externas em larga escala consistem basicamente na aplicação de 

testes estruturados (estandardizados) dentro de uma matriz de referência para verificar o 

nível de aprendizagem dos alunos de determinado sistema de ensino. Somam-se, aos 

dados aferidos nos testes, informações relacionadas ao fluxo escolar (retenção e evasão) 

dos sistemas de ensino, constituindo então índices de qualidade, como o IDEB ou o 

IDESP. Segundo Libâneo et al (2012, p. 263): 

 

A avaliação educacional em larga escala faz parte das políticas que vem 

sendo desenvolvidas em vários países, desde os anos 80 do século XX, por 

meio de testes estandardizados, com ênfase nos resultados ou produtos 

educacionais. A sociedade brasileira tem presenciado, nos últimos anos, 

discursos que defendem a aplicação de testes educacionais unificados 

nacionalmente com o objetivo de aferir o desempenho dos alunos nos 

diferentes graus de ensino, a fim de controlar a qualidade do ensino 

ministrado nas escolas brasileiras.  

 

Após a consolidação desses índices, os governos estabelecem comparativos com 

os resultados dos anos anteriores e verificam se houve avanço ou retrocesso dos níveis 

de aprendizagem dos alunos, relacionando-os diretamente com o nível de qualidade 

educacional oferecido. A partir daí, cada um adota modelos de accountability, ou seja, 

de divulgação dos dados, responsabilização dos educadores e aplicação de sanções. 

Contudo, cabe uma análise crítica e minuciosa sobre as avaliações externas e seu 

papel para a educação; afinal, os responsáveis pelos sistemas de ensino devem avaliá-lo, 

verificando as falhas e criando políticas que possam sanar os problemas apontados. É 

necessário pensar em métodos que avaliem a escola de forma qualitativa, pois, quando 

se trata da relação ensino e aprendizagem, qualquer tipo de fórmula matemática pura e 

simples não é suficientemente confiável para expressar o nível de qualidade do serviço 

ofertado.  

Como Emin (2005) afirma, a avaliação é uma exigência democrática que deve 

ser cumprida por responsáveis pela política educacional; é inevitavelmente redutora, 

jamais exaustiva, porém indispensável. Ressalta ainda que mais importante do que fixar 

os objetivos da política é exercer o poder (como e para quem); e prestar contas, 

promovendo a melhora de seus sistemas de ensino. 
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1.2 Avaliações Externas como Medida da Qualidade na Educação 

 

Dadas suas funções, a avaliação e seus índices foram ganhando notoriedade e 

passaram a ser considerados as chaves mestras da comprovação da qualidade da 

educação, ao garantir dados que apontem para o fato de que o país está resolvendo seus 

problemas na educação,  passando a imagem de desenvolvimento ao mundo. 

Aqui vale discutir o que é qualidade na educação, pois diversas são as suas 

concepções. O termo geralmente está associado à eficiência, que, em algumas situações, 

é facilmente mensurada, principalmente se o que está sendo produzido e avaliado é algo 

palpável, com características únicas e dependentes somente do tratamento que lhe é 

dado no local onde é produzido.  

O tema qualidade na educação é deveras complexo, pois a educação tem como 

foco principal a aprendizagem, não só de conteúdos, mas de todos os tipos de 

aprendizagem possíveis que a escola pode ofertar. E medir aprendizagem não é tarefa 

fácil, tendo em vista a subjetividade da questão.  

   

Falar de qualidade implica o risco de se entrar numa retórica exacerbada, pelo 

fato de que o melhor dela nunca pode ser dito de modo direto e objetivo: ela 

costuma estar justamente no que mais escapa da objetividade e da 

materialidade. Sua intangibilidade exige contornos, linguagem metafórica, 

sinuosidades e insinuações do discurso. No limite, a essência da qualidade é, 

além de intangível, indizível; e isso também explica por que o tema não se 

esgota jamais (CASALI, 2011, p. 17). 

  

Para falar em educação de qualidade é preciso pensar no tipo de educação 

desejada para depois medir a qualidade. Se pensarmos que a educação objetiva  

transmitir conteúdos, deve-se considerar que aquela instituição escolar que, ao final do 

ano, consegue concluir todos os conteúdos trazidos nos livros ou apostilas, oferece 

ensino de qualidade.  

Contudo, se pensarmos numa escola que, para ser de qualidade, ensine outros 

valores, além de conteúdos, deve-se considerar outras formas de entender qualidade. 

Partindo do mesmo entendimento de Casali (2011), segundo o qual a educação é 

vital e imprescindível para o desenvolvimento e garantia de qualidade de vida, devem 

ser pensadas as precondições, condições, práticas e resultados de uma educação de 

qualidade, apontadas por ele. 
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Em relação às precondições, o autor coloca que não existe outra forma de pensar 

a educação de qualidade sem que esteja alicerçada em princípios democráticos 

participativos muito bem estabelecidos e que as políticas públicas próprias, sejam elas 

de financiamento, salários, ou formação de professores, também estejam pautadas na 

democracia e no Estado de Direito.  

No caso das condições da educação de qualidade, Casali (2011, p. 33-34) 

descreve as seguintes necessidades: 

 

a) a disponibilidade de infraestrutura física adequada de escolas, em termos 

de acessibilidade a todos (proximidade física ou transporte gratuito), 

devidamente equipadas (salas de aula, biblioteca, laboratórios, salas de uso 

multifuncional, refeitório, pátio, quadras e equipamentos de esporte etc.), 

com condições adequadas de vestuário e de alimentação aos alunos; b) um 

projeto pedagógico elaborado coletivamente e em permanente 

implementação, com participação da comunidade; c) uma carreira docente 

transparente e efetiva; d) processos de avaliação transparentes do 

desempenho dos profissionais da educação; e) uma gestão democrática 

representativa e participativa, eficiente, eficaz e efetiva. 

 

Já sobre as práticas de uma educação de qualidade, o autor ressalta a importância 

de alternativas curriculares em tempo integral que mobilizem as comunidades interna e 

externa para que o ensino e a aprendizagem permeiem as dimensões cognitivas, 

simbólicas, estéticas, políticas, corporais, intelectuais, comunicativas, criativas, 

responsáveis, participativas, prazerosas. Devem se dar de forma coletiva, integrada e 

interdisciplinar de conhecimentos, despertando e estimulando as potencialidades dos 

alunos; permitindo que as comunidades educativas sejam sempre “aprendentes”; 

respeitando as diferenças de identidades de gênero, idade, raça/etnia; condições físicas, 

mentais e psíquicas; orientação afetivo-sexual; formação e convicções políticas e 

religiosas; origem regional e nacional; preferências estéticas; linguagens de cada 

integrante da comunidade. E ressalta ainda que “são experiências de formação que, em 

certa medida, ultrapassam qualquer planejamento, monitoramento e avaliação, porque 

constituem experiências vitais” (CASALI, 2011, p. 34). 

Em relação aos resultados da educação de qualidade, Casali (2011, p. 35-36) 

aponta para, entre outros: 

 

 a) a formação (pleno desenvolvimento das potencialidades); [...] b) a 

capacidade de entrar e ser bem-sucedido no mundo do trabalho; c) a 

experiência local de exercício de cidadania; [...] d) a experiência de convívio 

social e cooperativo na diversidade; [...] e) a possibilidade de que a escola 
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siga, ela própria, aprendendo (FURLAN, M. e HARGREAVES, 2000); f) o 

fato de que os profissionais da educação nela atuantes tenham se apropriado 

mais de sua identidade pessoal e profissional; [...] g) o fato de que ela tenha 

gerado sujeitos conscientes, livres, responsáveis, autônomos; [...] h) a 

possibilidade de que tais sujeitos sejam capazes de se apropriar também das 

instituições, organizações e comunidades das quais participam; [...]  i) a 

possibilidade de que tais sujeitos sejam capazes de se reconhecer como 

unidades da humanidade [...]; j) [...]sejam capazes de estabelecer o duplo 

vínculo: de aceder aos legados disponíveis culturais e universais e de deixar 

por sua vez o seu legado singular à cultura e à universalidade.  

 

Desta forma, para quantificar o nível de qualidade oferecido são necessários 

instrumentos que captem o máximo possível dos contextos e das singularidades que 

permeiam o processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Freitas (2013), as desigualdades sociais delimitam as diferenças de 

classes sociais nas mais diversas áreas, e essas diferenças exigem da escola variadas 

formas de trabalho, o que, por sua vez, resulta em diferentes padrões, dificultando o 

estabelecimento de um padrão único de qualidade.  

 

(...) as divergências existentes na conceituação da qualidade em educação não 

advêm meramente de opiniões, expectativas e escolhas, mas das diferentes 

condições de vida, das necessidades que essas condições geram e de 

perspectivas que o justo atendimento dessas necessidades sustenta 

(FREITAS, 2013, p. 88). 

 

Portanto, as críticas apontadas nas diversas literaturas sobre  os índices das 

avaliações externas como forma de  medir a qualidade estão direcionadas muito mais 

sobre a forma como se aferem os índices do que a responsabilização ou sanção que se 

aplica, pois ninguém é contrário à ideia de que é preciso saber qual o nível de educação 

ofertado ou, ainda, que todos devem se responsabilizar, a questão é como aferir, dentro 

de toda a subjetividade da educação, a tão sonhada qualidade.   

 
(…) é necessário reiterar que avaliação da qualidade da educação não se 

limita apenas à verificação do rendimento escolar, que é um momento na 

caracterização dessa qualidade. O desempenho dos estudantes em pesquisas 

da qualidade da educação é melhor compreendido e interpretado quando se 

levantam informações sobre o tipo de ensino que recebem, os procedimentos 

que vivenciam em sala de aula e no colégio, e ainda sobre as características 

ambientais da família que determinam o seu comportamento (VIANNA, 

1990, p. 99). 
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1.3  As Avaliações Externas em Larga Escala no Brasil 

 

Para entender o destaque que as avaliações externas obtiveram nos últimos 

anos, é fundamental verificar quais mudanças sociais levaram a essa nova forma de 

pensar e agir. 

As mudanças ocorridas nas décadas de 1980 e 1990, principalmente sobre a forma 

de aferir o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH) que passou a considerar as 

questões educacionais, fizeram com que os governos passassem a buscar a melhoria na 

educação, tentando garantir e ampliar o acesso, a permanência,  equidade e  qualidade 

nos serviços prestados. A educação passa a ter maior visibilidade e, consequentemente, 

mais responsabilidades. 

Junte-se, ao papel que a educação passa a ter na consolidação do IDH, o fato de 

que os princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência), descritos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 

explicitaram nova forma de pensar nos serviços públicos, para garantir serviços de 

qualidade e com eficiência. Nesse contexto, o Estado começa a aperfeiçoar suas formas 

de avaliar os serviços públicos prestados e, no caso da educação, fortalecem-se as ideias 

de avaliações externas. 

Ainda na década de 1990, o país realizou uma série de reformas no Estado, na 

tentativa de adequar-se ao modelo neoliberal amplamente difundido no mundo. Essas 

reformas eram exigidas para a concessão de empréstimos realizados pelos Banco 

Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) que apontavam os ajustes necessários 

das políticas do país, em especial, na educação. 

 

A atuação do Banco Mundial no âmbito das políticas educacionais tem 

indicado o papel desse organismo internacional como importante interlocutor 

da política macroeconômica, em sintonia com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). A redefinição da função do Estado no Brasil, por meio 

da adoção das diretrizes do Banco Mundial, segundo Leher (2001, p. 162), 

efetiva-se na medida em que “os empréstimos são condicionados à adoção 

pelo país tomador das diretrizes dos organismos. Sendo o MEC o equivalente 

a uma subseção do banco, a convergência é completa (DOURADO, 2002, p. 

239). 

 

Ao analisar as políticas propostas pelo Banco Mundial para a educação, Dourado 

(2002), corroborando Coraggio (1996), descreve que, entre outros pontos, dão ênfase ao 

desenvolvimento de capacidades básicas das aprendizagens necessárias às exigências do 
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trabalho flexível; propõe a realocação dos recursos públicos para a educação básica; 

aponta a necessidade de programas de formação docente em serviço, de forma paliativa; 

dá ênfase à avaliação e  eficiência, induzindo as instituições à concorrência. 

Quando Androli (2002) aborda as consequências das políticas neoliberais na 

educação ressalta, entre outros pontos, que as avaliações, os livros didáticos, currículos, 

programas, conteúdos, cursos de formação, critérios de “controle” e a fiscalização, 

continuam dirigidos e centralizados. 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, as reformas da 

administração pública passam a ser alvo de investidas, até que em 1995 foi publicado o 

Plano Diretor da Reforma do Estado. A reforma baseava-se na ideia de melhorar e 

democratizar os serviços públicos privatizando aqueles que não fossem considerados 

essências, cabendo ao Estado apenas a regulação daqueles privatizados. Novamente a 

accountability é citada como forma de regulação. 

 

As principais ações previstas no plano da accountability eram a participação 

de usuários; a utilização de contratos de gestão como forma de 

responsabilização por resultados; adoção de mecanismos de controle social 

nos serviços locais e o aumento da transparência na implementação das ações 

do governo, possibilitando seu acompanhamento e avaliação. As noções de 

controle e accountability ficariam, dessa forma, estreitamente ligadas a 

avaliação e publicidade dos resultados e informações dos órgãos, assim como 

na institucionalização de mecanismos de participação (PÓ, 2006, p. 682). 

 

A avaliação, portanto, passa a ser importante ferramenta para o processo de 

regulação da qualidade da educação. 

A ideia de o governo avaliar a qualidade do ensino não é nova. Em meados do 

século XX, o Brasil já demonstrava interesse em criar um sistema nacional de avaliação 

que só se consolidou no final dos anos 80. Segundo Freitas (2005, p. 7): 

  

Os motivos (declarados) para que o Estado buscasse “medir, avaliar e 

informar” foram diversos no percurso 1930-1988. Primeiro, essas práticas 

foram tidas como necessárias porque se prestariam a conferir e verificar 

resultados frente a objetivos da educação nacional, proporcionando a 

aplicação da ciência para “formar a consciência técnica” no âmbito escolar, 

posto que condição necessária à expansão e à melhoria da educação. A 

seguir, tais práticas propiciariam ao Estado central “conhecer a realidade” e 

fazer “diagnósticos” com o que, em lugar de acentuar-se a regulação pela via 

legal, seriam fornecidas “indicações e sugestões” para a qualificação da 

expansão do atendimento, da administração escolar e do ensino. No momento 

seguinte, “medir, avaliar e informar” foram práticas consideradas importantes 

para a instrumentação da racionalização, da modernização e da tutela da ação 

educacional. Logo a seguir, os motivos para recorrer a essas práticas se 



27 

 

reportaram às tarefas de reajustar a regulação estatal e de criar uma cultura de 

avaliação no País.  

  

Entre 1987 e 1990, o Ministério da Educação investiu no desenvolvimento do 

Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1
o
 Grau (SAEP), e na Constituição Federal 

de 1988 é estabelecida intrínseca relação entre avaliação educacional e qualidade. Vale 

ressaltar que a avaliação como medida da qualidade se dá num contexto que Sousa 

(1997) descreve como período de reflexão crítica tanto na elaboração do novo texto 

constitucional como para as implicações educacionais e sociais da avaliação. 

Coelho (2008) esclarece que o SAEP foi  substituído pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), cuja primeira aplicação de provas e  

levantamento de dados em nível nacional ocorreu em 1990. A segunda aplicação do 

SAEB,  em 1993, foi  estruturada em três eixos de estudo: (1) rendimento do aluno; (2) 

perfil e prática docentes; (3) perfil dos diretores e formas de gestão escolar. 

 Segundo a autora, o sistema foi sendo alterado e, em 1995, teve incluído em sua 

amostra o ensino médio e a rede particular de ensino; passando a adotar técnicas mais 

modernas de medição do desempenho dos alunos; incorporando instrumentos de 

levantamento de dados sobre as características socioeconômicas e culturais e sobre os 

hábitos de estudo dos alunos; e redefiniu entre as avaliadas, a 4
a
 e 8

a
 séries do Ensino 

Fundamental (EF) e a 3
a
 série do Ensino Médio (EM).  

Nesse período, também ocorreu a reestruturação e modernização do sistema de 

estatísticas e indicadores educacionais e a ampliação dos meios operacionais de 

centralização da avaliação educacional com a inclusão do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM)  e do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA), cabendo ainda à avaliação “monitorar a qualidade” e incorporar 

seus dados ao cotidiano escolar como apoio para melhorar a qualidade do ensino.  

Em 1997, o SAEB agrega nova alteração introduzindo Matrizes de Referência, 

na busca de descritores como base para a construção dos itens de prova que seriam 

utilizados para avaliar o desempenho do aluno nas diferentes disciplinas. 

 

Nesse novo modelo, buscou-se a associação dos conteúdos às competências 

cognitivas utilizadas no processo da construção do conhecimento. 

Competência, segundo Phillipe Perrenoud (1993), é a ‘capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles’. Para enfrentar uma situação, 

geralmente, colocam-se em ação vários recursos cognitivos complementares, 

entre os quais os conhecimentos. ‘Quase toda ação mobiliza alguns 
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conhecimentos, algumas vezes elementares e esparsos, outras vezes 

complexos e organizados em rede’ (COELHO, 2008, p. 238). 

  

1.4 Principais Avaliações Externas Utilizadas na Educação Básica do Brasil: 

SAEB, ENEM, ENCCEJA E PISA  

 

Para explicar os conceitos, objetivos e as especificidades de cada um desses 

exames, utiliza-se a fala institucional disponibilizada no site dos seus respectivos órgãos 

de comunicação. 

 

 

1.4.1 SAEB 

 

Segundo o site do Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2014a), o SAEB 

objetiva avaliar a educação básica brasileira e contribuir para a melhoria da qualidade 

além de universalizar o acesso à escola. O exame busca oferecer subsídios, 

principalmente dados e indicadores, que ajudam a compreender os fatores que 

influenciam na aprendizagem dos alunos nas áreas e nos anos avaliados, desta forma 

colaborando para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas 

voltadas para a Educação Básica. 

O SAEB é composto por três avaliações externas em larga escala, como consta 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Composição do SAEB 

 

 

Fonte: portal MEC 
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1.4.2 ENEM 

 

Segundo o site do MEC (BRASIL, 2014b), o ENEM foi  criado em 1998 e 

objetiva avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, contribuindo 

para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. 

Em 2009, o exame chamado então de novo Enem (BRASIL, 2014c) passou por 

significativa mudança e é utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso 

no ensino superior, objetivando garantir a equidade na oferta de vagas, já que seus 

resultados podem ser usados como fase única de seleção ou combinados com os 

processos seletivos próprios de cada instituição, propondo ainda mudanças nos 

currículos do ensino médio. 

  

1.4.3 ENCCEJA 

 

Segundo o site do MEC (BRASIL, 2014d), o ENCCEJA tem por principal 

objetivo a construção de  uma referência nacional de educação para jovens e adultos, 

por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo 

escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e nas organizações da 

sociedade civil e manifestações culturais, entre outros.  

 

1.4.4 PISA 

 

Segundo o site do MEC (BRASIL, 2014e) o Programme for International 

Student Assessment (Pisa) é uma iniciativa internacional de avaliação comparada 

aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 

escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. 

O objetivo é  produzir indicadores para contribuir e subsidiar políticas de 

melhoria do ensino básico fomentando a discussão da qualidade da educação nos países 

participantes, e verificando até que ponto os sistemas escolares de cada país participante 

estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade 

contemporânea. 
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1.5  Avaliação Externa no Estado de São Paulo - SARESP 

 

Com a consolidação do SAEB, alguns sistemas de ensino estaduais e municipais 

passam a criar seus próprios modelos de avaliação, fortalecendo a ideia de avaliação, 

como regulação da qualidade de ensino, pelo poder público. 

O Estado de São Paulo, por exemplo, desde 1996 vem aplicando provas e 

consolidando o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), avaliação que, assim como o SAEB, sofre diversas inovações na busca por 

aferir a qualidade do sistema de ensino.  

Segundo o site do SARESP (SÃO PAULO, 2014a), a avaliação é realizada, 

desde 1996, pela SEE-SP, e tem como objetivo produzir informações consistentes, 

periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública de 

ensino paulista, contribuindo para orientar os gestores do ensino no monitoramento das 

políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. 

Desde a criação do Programa Qualidade da Escola (PQE), lançado em maio de 

2008, pela SEE-SP, os dados do SARESP, representando o indicador de desempenho 

dos alunos, passou a compor o IDESP. 

Os resultados do SARESP em Língua Portuguesa (Linguagens) e em 

Matemática são comparáveis com os da avaliação nacional (SAEB/Prova Brasil) e ainda 

com seus próprios resultados de anos anteriores.  

Em 2013, foram avaliadas todas as escolas estaduais de ensino regular, mediante 

a aplicação de provas aos alunos dos 2
o
, 3

o
, 5

o
 anos, 6

a
 e 8

a
 séries do EF e do 3

o
 ano do 

EM. Os componentes curriculares avaliados foram Língua Portuguesa e Matemática, 

para todos os anos/séries, e História e Geografia, para as 6
a
 e 8

a
 séries do EF e 3

o
 ano do 

EM, além da aplicação de prova de Redação, de forma amostral, em 10% do conjunto 

dos alunos, por rede de ensino, no 5
o
 ano, nas 6

a
 e 8

a
 séries do EF e do 3

o
 ano do EM.  

Vale ressaltar que este foi o primeiro ano em que o SARESP avaliou os alunos 

do 2
o
 ano do EF. Tal inovação foi implementada pela necessidade do acompanhamento, 

pela SEE-SP, da meta do governo do Estado de São Paulo de alfabetizar as crianças aos 

sete anos de idade.  

Foram aplicados ainda questionários socioeconômicos aos pais e alunos, assim 

como a outros profissionais educacionais em todas as escolas estaduais (diretores, 
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professores das disciplinas avaliadas e professores coordenadores), objetivando 

aprofundar a análise das variáveis que interferem no desempenho dos alunos.  

Segundo o documento oficial Sumário Executivo, volume 1 (São Paulo, 2014), 

são finalidades do SARESP fornecer informações consistentes, periódicas e 

comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, 

com os resultados de Língua Portuguesa e de Matemática, de cada escola estadual e 

municipal, para a composição do IDESP, visando aprimorar o planejamento pedagógico 

das escolas que analisam e comparam seus resultados obtidos com seus objetivos; o de 

divulgar publicamente os resultados da avaliação, informando os índices gerais de 

participação dos alunos e a média de proficiência do conjunto das redes municipais e 

escolas particulares integrantes da avaliação, acompanhados da distribuição dos alunos 

nos diferentes níveis de suficiência ou de desempenho, considerando os anos e as 

disciplinas avaliadas, disponibilizando esses resultados à população em geral; e o de 

desenvolver competências técnica e científica na área de avaliação da Educação Básica 

no Estado de São Paulo, visando o fortalecendo e à cooperação entre as instâncias 

envolvidas.  

O documento informa ainda que os resultados dos alunos no SARESP servem 

para verificar se as competências e habilidades propostas para cada série encontram-se 

em efetivo desenvolvimento entre os alunos, e que, como avaliação diagnóstica do 

sistema educacional, subsidia a gestão educacional, os programas de formação 

continuada do magistério, o planejamento escolar e  estabelecimento de metas para o 

projeto de cada escola.  

O documento também ressalta que a divulgação dos resultados do SARESP é 

condição essencial para o acompanhamento do ensino ministrado nas escolas paulistas, 

para estimular a participação da sociedade civil na busca da melhoria da qualidade do 

aproveitamento escolar, remetendo a política pública ao sistema de accountability. 

Os alunos avaliados no SARESP são agrupados por níveis de desempenho, que 

têm sua interpretação pedagógica à luz da Matriz de Referência da Avaliação do 

SARESP e do Currículo do Estado de São Paulo.  

No caso de Geografia e História, como o SAEB não possui escala de 

proficiência, a SEE-SP, na edição 2009 do SARESP, desenvolveu uma escala e definiu 

a média de 250 pontos no 9
o
 ano do EF e um desvio padrão de 50 pontos para as duas 
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disciplinas, que desde então vem sendo adotado na descrição da proficiência em 

Geografia e História. 

O Quadro 3 descreve a classificação dos alunos a partir de suas notas por níveis 

de desempenho. 

 

Quadro 3 - Classificação e descrição dos níveis de desempenho da redação – SARESP 

Níveis  Intervalo de 

Notas 

Descrição 

Abaixo do 

Básico 

< 50 Os alunos demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das 

competências e habilidades requeridos para a série escolar em que se 

encontram  

 

Básico 50 a <65 Os alunos demonstram desenvolvimento parcial dos conteúdos, das 

competências e habilidades requeridos para a série escolar em que se 

encontram  

Adequado  65 a <90 Os alunos demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, 

competências e habilidades requeridos para a série escolar em que se 

encontram  

 

Avançado 90 a 100 Os alunos demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, 

competências e habilidades além do requerido para a série escolar em 

que se encontram 

Fonte: Sumário Executivo, SARESP 2013 

Os valores de referência para a definição dos níveis de desempenho encontram-

se nos Quadros 4 a 6. 

 

Quadro 4 - Níveis de proficiência de língua portuguesa – SARESP 

Língua Portuguesa 

Nível 5
o
 ano EF  7

o
 ano EF 9

o
 ano EF  3

a
 série EM  

Abaixo do 

básico  

< 150  < 175  < 200  < 250  

Básico  150 a < 200  175 a < 225 200 a < 275  250 a < 300  

Adequado  200 a < 250  225 a < 275  275 a <325  300 a < 375  

Avançado  ≥ 250  ≥ 275 ≥ 325  ≥ 375  

Fonte: Sumário Executivo, SARESP 2013 

 

Quadro 5 - Níveis de proficiência de matemática – SARESP 

Matemática 

Nível 5
o
 ano EF  7

o
 ano EF 9

o
 ano EF  3

a
 série EM  

Abaixo do 

básico  

< 175  < 200 < 225  < 275  

Básico  175 a < 225  200 a < 250  225 a < 300  275 a < 350  
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Adequado  225 a < 275  250 a < 300 300 a < 350  350 a < 400  

Avançado  ≥ 275  ≥ 300  ≥ 350  ≥ 400  

Fonte: Sumário Executivo, SARESP 2013 

Quadro 6 - Níveis de proficiência de ciências humanas (história e geografia) - SARESP  

História e Geografia (7
o
 EF,  9

o
 EF,  3

a
 EM) 

Nível 7
o
 ano EF  9

o
 ano EF  3

a
 série EM  

Abaixo do básico  < 175  < 200  < 225  

Básico  175 a < 225  200 a < 250  225 a < 275 

Adequado  225 a < 325  250 a < 350  275 a < 375  

Avançado  ≥ 325  ≥ 350  ≥ 375 

Fonte: Sumário Executivo, SARESP 2013 

Os dados do SARESP são divulgados por boletins disponibilizados no próprio 

site da SEE-SP. O site disponibiliza, ainda, os resultados gerais (redes estadual e 

municipal, escolas particulares e técnicas – Centro Paula Souza), relatórios e sumário 

executivo.  

A SEE-SP estabelece ainda que nos calendários escolares das escolas estaduais 

seja previsto um dia para discussão dos dados do SARESP. “Artigo 6
o
  Na elaboração 

do calendário, a escola deverá observar: V – 1 (um) dia entre 18 e 22 de agosto para o 

desenvolvimento das atividades de reflexão e discussão dos resultados do SARESP” 

(Resolução SE-78/2013). 

 

1.6 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) 

1.6.1 O que é o IDESP  

 

Lançado em maio de 2008, pela SEE-SP, o IDESP foi criado como ferramenta 

do PQE, objetivando a melhoria da qualidade do sistema de ensino na rede estadual 

paulista para todos os alunos. 

É composto por dois indicadores. O indicador de desempenho dos alunos, 

consolidado a partir das provas do SARESP de Língua Portuguesa e Matemática dos 5
o
 

e 9
o
 anos do EF e do 3

o
 ano do EM. E o fluxo escolar, já que, em um sistema 

educacional de qualidade, se espera que os alunos não sejam reprovados ou se evadam. 

 Apesar de os alunos dos 3
o
 e 7

o
 anos do EF realizarem as provas do SARESP, 

suas notas não são computadas para a formulação do IDESP, assim como as notas das 
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provas de todos os alunos nas disciplinas de Ciências da natureza, Ciências humanas e 

Redação. Segundo a Nota Técnica do PQE de 2014: 

 

A metodologia utilizada no cálculo do IDESP permite que a escola 

acompanhe sua evolução de ano para ano. Assim, o IDESP tem o papel de 

dialogar com a escola, fornecendo–lhe ao mesmo tempo um diagnóstico que 

aponte suas fragilidades e potencialidades e um norte que permita sua 

melhoria constante (SÃO PAULO, 2014b, p. 3). 

 

O IDESP é apontado hoje, pela Secretaria da Educação, como forte ferramenta 

de monitoramento da qualidade do ensino, servindo para diagnosticar as necessidades 

da escola. É recomendado ainda como balizador das ações dos gestores, na 

administração da escola, e dos professores, na implementação do currículo oficial. 

 

1.6.2 Como é calculado o IDESP 

De acordo com a Nota Técnica do PQE de 2014, o IDESP envolve a 

multiplicação do Indicador de Desempenho (ID) e o Indicador de Fluxo (IF), calculado 

para cada etapa da escolarização:  

IDESPs = IDs X IFs 

 

Na fórmula, o IDs é o indicador de desempenho da série s e o IFs da série s. O s 

representa o 5
o
 ano do EF, o 9

o
 ano do EF ou a 3

a
 série do EM. 

De acordo com o desempenho apresentado nas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática, os alunos são agrupados em quatro níveis de proficiência. 

Para obter o indicador de desempenho, é necessário calcular a quantidade 

relativa de alunos em cada um desses níveis de proficiência, a partir do índice da 

defasagem. Ainda segundo a Nota Técnica do PQE de 2014:  

 

A distribuição dos alunos em níveis de desempenho indica a defasagem da 

escola (def) em relação às expectativas de aprendizagem de cada componente 

curricular, a partir da função em que, para cada série s (5
o
 EF, 9

o
 EF e 3

a
 EM) 

e para cada componente curricular j (Matemática e Língua Portuguesa): 

 

defjs = (3 * ABjs) + (2 * Bjs) + (1 * Adjs) + (0 * Avjs) 

               100 

Onde: 
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ABjs = n
o
 de alunos avaliados no nível abaixo do básico 

                            total de alunos avaliados 

Bjs = n
o
 de alunos avaliados no nível básico 

                    total de alunos avaliados 

 

Adjs = n
o
 de alunos avaliados no nível adequado 

                     total de alunos avaliados 

 

Avjs = n
o
 de alunos avaliados no nível avançado 

                     total de alunos avaliados 

 

Desta forma, AB é a porcentagem de alunos da escola no nível abaixo do básico; 

B é a porcentagem de alunos da escola no nível básico; Ad é a porcentagem de alunos 

da escola no nível adequado; e Av é a porcentagem de alunos da escola no nível 

avançado, na disciplina j e série s consideradas. 

O índice de defasagem da escola varia numa escala de zero, aquela em que todos 

os alunos encontram-se no nível avançado, e três, caso em que todos os alunos se 

encontram no nível abaixo do básico. 

Segundo Nota Técnica do PQE de 2014: 

 

O indicador de desempenho (ID) sintetiza o resultado da escola nos exames 

do SARESP. O ID é crescente com o bom desempenho da escola e varia 

numa escala entre zero (quando a defasagem da escola é máxima, igual a 

três) e dez (quando a defasagem da escola é mínima, igual a zero) (SÃO 

PAULO, 2014b. p. 6). 

  

Ou seja: 

 

IDjs = 1 – defjs  X  10 

       3 

 

Por fim, calcula-se o ID da escola, em cada etapa de escolarização, obtendo uma 

média simples entre o ID de Língua Portuguesa e o ID de Matemática: 

 

IDs = IDLP + IDMat 

   2 
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Já o IF é medido pela taxa média de aprovação em cada etapa de escolarização 

(séries iniciais e finais do EF e EM), apuradas do censo escolar. Esse índice é uma 

média sintética da promoção dos alunos, numa escala que varia entre zero e um: 

                     n 

IFs = n
o
 de alunos aprovados =   

i
 = 1 Ai 

 n
o
 alunos matriculados       n  

             i
 = 1 Ti 

 

Sendo que Ai é o número de aprovados na série i e n é o número de séries da 

etapa de escolarização considerada. Para o caso do EF, n é igual a cinco, para as séries 

iniciais, e quatro, para as séries finais, e, para o EM, n é igual a três. 

 

1.6.3 O papel do IDESP no PQE 

Segundo a Nota Técnica do PQE de 2014, o Programa de Qualidade da Escola 

foi criado pelo governo do Estado de São Paulo para, assim como o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo federal e, ainda,  o movimento da 

sociedade civil Compromisso Todos pela Educação (TPE), atender à necessidade de 

uma educação de qualidade para todos. 

Assim como o TPE estabeleceu metas para a educação até o ano de 2021, o PQE 

também estabeleceu metas até 2030. 

 

A grande inovação do PQE em 2008 foi propor metas de longo prazo para a 

melhoria de toda a rede estadual de ensino e, junto com elas, estabelecer 

metas anuais específicas para cada escola, com o objetivo de garantir que 

todas elas atinjam a meta de longo prazo. As metas anuais servem como um 

guia da trajetória, que as escolas devem seguir fornecendo subsídios para a 

tomada de decisões dos gestores e demais profissionais ligados ao sistema 

educacional da rede estadual paulista (SÃO PAULO, 2014b, p. 7). 

   

 O IDESP, portanto, aponta em qual posição encontram-se as escolas estaduais na 

caminhada rumo ao cumprimento da meta estabelecida; e, por consequência, mede a 

qualidade do ensino ofertado pelas escolas. 

 Segundo a SEE-SP, as metas estabelecidas a partir de critérios objetivos e 

transparentes, pretendem fazer com que as escolas estaduais atinjam, no ano de 2030, 

índices compatíveis aos dos países da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). As metas são: 
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 5
o
 ano EF 9

o
 ano EF 3

o
 ano EM 

Metas de 2030 7,0 6,0 5,0 

 

A secretaria informa, em nota técnica, que são atribuídas metas anuais, para que 

as escolas possam cumpri-las, sempre com base na nota do ano anterior e também na 

distância que falta para que atinjam a meta final. 

 

Deste modo, cada escola possui metas intermediárias próprias, ou seja, metas 

anuais que consideram as peculiaridades da escola e que estabelecem passos 

para a melhoria da qualidade de acordo com aquilo que é possível a escola 

atingir e do esforço que precisam realizar. Por um lado, escolas com baixos 

valores de IDESP têm um caminho mais longo a percorrer em relação 

àquelas escolas com valores de IDESP mais elevados. Por outro lado, 

pequenas iniciativas ou mudanças na rotina das escolas com baixos 

indicadores geram avanços muito maiores do que para escolas que já 

apresentam indicadores elevados. Desta forma, todas as escolas têm as 

mesmas condições de cumprir as metas que foram estabelecidas (SÃO 

PAULO, 2014b, p. 8). 

 

Aqui cabe uma discussão mais aprofundada tendo em vista que, mesmo que 

pareça mais justo que cada escola tenha sua meta intermediária, na prática, todas 

deverão alcançar a mesma nota da meta estabelecida para o ano de 2030.  

É importante esclarecer que, por mais que se tente medir a qualidade do trabalho 

escolar por meio de provas e consolidá-la com  índices, por mais modernos e precisos 

que sejam, por si só, não conseguirão retratar toda a qualidade do trabalho escolar, 

tendo em vista que as escolas apresentam contextos específicos e que fazem a diferença. 

Ainda segundo Shavelson, Mcdonnel e Oakes (1991, apud MAIA, 2013, p. 36): 

 

Indicadores de sistemas são normalmente projetados para gerar mais e mais 

informações precisas sobre determinadas condições. (...) Idealmente, os 

indicadores de sistemas podem medir diferentes componentes de um sistema 

e também fornecer informações sobre a forma como os componentes 

individuais funcionam em conjunto para produzir o efeito global. Em outras 

palavras, a totalidade da informação fornecida pelos indicadores de sistema é 

maior do que a soma das suas partes. Os indicadores nacionais devem ser 

concebidos como algo mais abrangente do que uma série temporal de 

resultados educacionais (por exemplo, realização, participação). Resultados 

simples de monitoramento não fornecem explicações para as tendências 

observadas. Por exemplo, as tendências podem ser explicadas pelas 

mudanças demográficas, por melhorias educacionais ou por uma combinação 

destes. Além disso, a política de educação influencia indiretamente os 

resultados (...).  

Os indicadores nacionais devem representar, pelo menos aproximadamente, 

os componentes importantes de um sistema educacional. Além de resultados 
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de monitoramento, os indicadores devem refletir as características dos alunos 

e comunidades atendidas pelas escolas, os recursos financeiros e humanos 

(principalmente professores) disponíveis para as escolas, e outros insumos 

educacionais. Além disso, eles devem refletir a adequação do currículo e 

instrução recebida pelos alunos, a natureza da escola como uma organização 

em busca da excelência educacional e equidade, e outros processos 

educacionais. Finalmente, os indicadores devem estar relacionados um com o 

outro, de modo que as suas relações, e as mudanças nessas relações, possam 

ser verificadas de modo a sugerir possíveis explicações para as mudanças 

observadas nos resultados. 

 

Não é possível concordar também com o discurso de que as escolas acabam por 

ter as mesmas condições, já que está cada vez mais evidente que o nível 

socioeconômico da população que a escola atende; tempo de permanência da equipe 

gestora e equipe docente na mesma escola; a formação docente; participação das 

famílias; e infraestrutura escolar, contribuem de forma significativa para a qualidade da 

educação. 

Nesse sentido a SEE-SP criou, no ano de 2014, o Índice de Nível 

Socioeconômico (Inse), com o objetivo de garantir que as diversidades das escolas da 

rede fossem contempladas no cumprimento da meta para fins de pagamento da 

bonificação.  

Contudo, as informações sobre esse novo índice ainda são vagas e a forma como 

foram coletadas geram polêmicas, já que os números são consolidados a partir dos 

questionários socioeconômicos aplicados aos pais. Como a rede foi informada sobre 

isso apenas no final de março de 2014, época da divulgação dos dados, e os 

questionários aplicados antes das provas, em meados de outubro de 2013, não foi dada a 

devida atenção, na época, ao preenchimento dos formulários. Assim, nem todos os 

questionários foram respondidos e não há garantias de que os completados o foram 

pelos pais ou responsáveis. 

O pagamento de bônus atrelado às notas do IDESP é outro complicador, pois, 

como divulgado pela própria SEE-SP, conforme a nota torna-se mais alta, mais difícil 

fica alcançá-la, estimulando, nas escolas, mecanismos de exclusão daqueles que não 

contribuem para o aumento da nota. Já se ouve falar em mecanismos para burlar o 

processo de avaliação e alterar os dados aferidos.  

Essas situações são tão evidentes que é prática a publicação de comunicados da 

SEE-SP alertando a rede quanto à tomada de decisões sobre denúncias que coloquem 

em dúvida a seriedade na aplicação das provas, ou mesmo composição de comissões de 

apuração preliminar designadas pela própria SEE, logo após a aplicação das provas,  
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para verificar denúncias sobre possíveis ilícitos na aplicação das provas do SARESP, 

como o Comunicado SE, de 12/11/2010, e Comunicado SE, de 22/11/2012. 

 

1.7 Críticas aos Modelos Atuais de Avaliações Externas no Brasil  

 

Muitas das críticas feitas aos modelos de avaliação externa, em nosso país, já 

foram apontadas, no transcorrer deste capítulo, porém, serão apresentadas outras e 

aprofundadas as já citadas. 

Primeiramente, cabe ressaltar que é inviável avaliar a qualidade da educação, em 

toda sua subjetividade, com a simples aplicação de uma prova.  

Por mais que esses testes aparentem alto padrão técnico e absoluta neutralidade, 

Abramowicz (1994, p. 89) esclarece que “as questões educacionais estão imbricadas no 

cenário sociopolítico que permeia a atuação avaliativa. A avaliação, em sua essência, é 

uma atividade política na medida em que se situa num contexto político”. 

Ainda sobre a ilusão da neutralidade na avaliação e de seus procedimentos 

técnicos, Bonniol e Vial (2001, apud IANNONE, 2014) discutem o tema apontando 

importantes críticas: 

 Ilusão de simplicidade – os dados extraídos não conseguem avaliar ou retratar o 

contexto que permeia o processo de ensino e aprendizagem a ser discutido, 

contudo, ao serem divulgados, vendem a ideia de que conseguem explicitar 

corretamente o que se passa na educação, as causas desses resultados e qual a 

demanda para o seu aperfeiçoamento.  

O fato de o aluno ser capaz de responder às questões e obter sucesso, não 

comprova que seu aprendizado foi pleno e que ele será capaz de transpor o 

conhecimento  aprendido na escola para as situações reais da vida, garantindo 

sua efetividade. 

 Ilusão de generalidade – condições como a diferença das culturas e os intervalos 

entre as provas levam-nos a relativizar resultados. Além disso, os alunos 

respondem de forma diferente a provas padronizadas do exame, ou seja, o 

desempenho do aluno poderia variar, se o instrumento fosse outro. 

 Ilusão de objetividade – mesmo conhecendo a realidade do aluno e, a partir daí, 

construir testes padronizados, dos quais se obtenham dados precisos, o simples 
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fato de estar em situação de teste pode alterar a postura e reação dos envolvidos, 

provocando resultados de confiabilidade relativa, não garantindo, assim, a 

objetividade. 

 Necessidade de compreender – confiar apenas nos índices constitui-se num risco 

considerável para se estabelecer conclusões. Os fenômenos precisam ser 

compreensíveis e interpretáveis, analisados dentro do contexto em que ocorrem 

para serem passíveis de transformações. Assim, as políticas e a gestão do 

sistema educacional implantadas a partir de um ponto de vista externo, baseado 

apenas em indicadores objetivos, sinalizam para provável insucesso num 

complexo terreno como o da educação. 

Desta forma uma avaliação não pode ser entendida como totalmente imparcial e 

capaz de medir todo o conhecimento do aluno ou, ainda, no limite, todo o trabalho 

realizado pela escola. 

Outra crítica refere-se à forma como são divulgados os dados à população e, 

principalmente, aos professores e gestores, considerando que os indicadores apontados 

nas avaliações externas devem nortear mudanças em seus planos de aula ou modelos de 

gestão escolar. 

A pesquisa realizada por Carlini e Vieira (2005), que questiona um grupo de 

professores sobre para que foram criados os exames (SAEB, ENEM e ENC) e o que 

pensam sobre os resultados divulgados, evidencia o descompasso entre o que objetivam 

os exames e o que os professores entendem a respeito. 

Por um lado constatou-se que os professores, ao responderem sobre os objetivos, 

na maioria, reproduzem a fala institucional, principalmente sobre a avaliação para 

melhoria da qualidade, também evidenciou-se falta de entendimento sobre os índices e a 

falta de reconhecimento dos índices pelos professores. 

 

Os professores confirmam a necessidade, já declarada, de avaliação dos 

sistemas de ensino, embora, agora, questionem os instrumentos utilizados e 

as condições de divulgação dos resultados, em especial, na forma de 

classificação. Muitos afirmam desconhecer os resultados obtidos por seus 

alunos e escolas. Outros mencionam a necessidade de relacionar os 

resultados obtidos aos contextos, em que foram produzidos, criticando as 

totalizações e os usos discriminatórios (CARLINI e VIEIRA, 2005, p. 19). 

 

No caso do ENEM, as pesquisadoras afirmam que o distanciamento dos 

professores é mais evidente ainda, apontando como principais fatores: o fato do exame 
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ser voluntário (adesão do próprio aluno); os professores não elaboraram, não organizam, 

não aplicam, não corrigem e nem sequer são informados sobre o resultado. 

Com relação ao SARESP, Felipe (2002, p. 178) também apresenta pesquisa com 

professores e discuti os entendimentos sobre o IDESP. O pesquisador também percebeu 

a fala institucional dos professores, sobre o entendimento e a importância da avaliação, 

mas sem mudanças na prática das aulas ou do redirecionamento do projeto pedagógico 

da escola. 

 

Alguns professores declararam que não efetivaram uma revisão em seus 

planejamentos, pois não podiam fugir do previsto em seus planos de ensino, 

para não se atrasarem com seus conteúdos. Outros, menos “pragmáticos”, 

alegaram que não ficaram com as provas, portanto nenhum trabalho de 

revisão foi realizado. As razões que impediram a viabilização da correção, 

análise dos resultados e a revisão dos itens com maior dificuldade pelos 

alunos variam de professor para professor e de escola para escola: “foi 

impossível encontrar com os outros professores da mesma disciplina e séries 

diferentes para um trabalho conjunto”; “é difícil encontrar professores de 

outros períodos”. No entanto, para a maioria dos professores esse trabalho de 
análise dos resultados deixaram de ser feitos simplesmente porque não 

tiveram tempo. 

 

A pesquisa apresenta, ainda, outros pontos de discordância dos professores, 

como o fato de o SARESP  limitar-se a um dia, em vez de ocorrer de forma processual; 

da avaliação vir de cima para baixo; e, ainda, a respeito da uniformidade das provas.  

Por fim, cabe aqui a crítica ao uso dos resultados das avaliações externas e, 

principalmente, aos modelos de accountability importados dos modelos gerencias e 

empresariais, considerando que testes estandardizados não conseguem avaliar a 

qualidade da escola, e acarretam sanções aos profissionais das escolas que não 

apresentam bons índices. 

 Como já afirmado, os sistemas de ensino devem ser avaliados e todos os 

envolvidos se comprometerem e se responsabilizar pela qualidade da educação. 

Contudo, defende-se a ideia de um modelo de accountability mais democrático. 

 Se o desejo é que todos sejam responsáveis pelos resultados apontados, então, 

que tenham o direito de participar do processo de construção desses dados. Cappelletti 

(2013, p. 3) esclarece: “Se não houver uma discussão das comunidades educativas sobre 

os resultados da avaliação externa e dos índices alcançados, ela passa a ter apenas as 

funções classificatórias e seletivas caracterizando-se como controle administrativo do 

Estado”.  



42 

 

Corre-se o risco, então, dos dados servirem apenas para  estabelecer a 

competição entre as escolas, promovida pelos rankings, e fortalecer os processos de 

exclusão escolar. Segundo Sousa e Lopes (2010, p. 59):  

 

Neste momento, acolhem-se, nas políticas de avaliação educacional, 

princípios de desigualdade e competição. Vamos ver, em breve, mais uma 

onda da avaliação. Serão punidos aqueles que não contribuem para a 

melhoria? Se forem, quem primeiro será atingido: professores ou estudantes? 

A história da educação no Brasil faz supor que serão os estudantes.  
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CAPÍTULO 2 

REFERÊNCIA DE QUALIDADE PARA OS FLUXOS DE INFORMAÇÃO 

SOBRE O IDESP NA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

 

2.1 A Importância da Comunicação nas Instituições 

 

É reconhecida a importância da informação nas instituições, afinal, vivemos na 

era da informação e do conhecimento, e conhecimento é poder, e a maioria das 

instituições busca o poder. Poder no sentido amplo da palavra, de maior poder de 

competitividade, da demonstração de qualidade, ademais, do poder de mercado. 

Para se manter nas instituições, as pessoas buscam o acesso a toda informação 

possível, um grande desafio pois se, por um lado, obtêm informações de forma muito 

mais rápida e ágil, principalmente com a advento da Internet e suas redes sociais, por 

outro, têm o desafio de filtrar toda a informação que chega. Além disso, ainda é preciso 

lidar com o fato de que, com a mesma rapidez com que chega às grandes redes e mídias, 

a informação também é descartada e/ou substituída, tornando-se um desafio se manter 

atualizado. 

Para uma organização, além da informação externa, é imprescindível que a 

informação interna também flua de forma eficiente, principalmente para a construção de 

conhecimentos por seus funcionários.  

  

A comunicação, tanto interna quanto externa, é uma ferramenta de extrema 

importância para qualquer organização e determinante no que se refere ao 

sucesso, independente do porte e da área de atuação. É uma ferramenta 

estratégica, pois muitos erros podem ser atribuídos às falhas de comunicação. 

Portanto, um sistema de comunicação eficaz é fundamental para as 

organizações que buscam o crescimento e cultura organizacional 

(JACOMINI, 2011, p. 2). 

 

Desta forma, qualquer instituição, seja ela pública ou privada, busca um sistema 

de comunicação eficaz, tanto interna quanto externamente, que propicie principalmente 

velocidade de informação sem ruídos e que possa construir conhecimento.  

Nesse sentido,  justifica-se a preocupação das instituições com a chamada gestão 

estratégica da informação, pois o capital intelectual de todos os envolvidos no processo 

é que garantirá o sucesso dos programas delimitados pelas instituições, sejam elas 
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criadas para o aumento dos lucros, no caso das empresas privadas, ou de políticas 

públicas, no caso da administração pública. 

  

No âmbito organizacional, Valentim (2002) classificou o fluxo informacional 

como formal e informal. A identificação desses se dá a partir da identificação 

dos ambientes existentes na organização. Sendo que as organizações são 

formadas por três ambientes: o primeiro está ligado ao próprio organograma, 

isto é, as inter-relações entre as diferentes unidades de trabalho como 

diretorias, gerências, divisões, departamentos, setores, seções etc.; o segundo 

está relacionado à estrutura de recursos humanos, isto é, as relações entre 

pessoas das diferentes unidades de trabalho; e o terceiro é composto pela 

estrutura informacional, a geração de dados, informação e conhecimento 

pelos dois ambientes anteriores. A partir do reconhecimento desses três 

ambientes mapeiam-se os fluxos informais existentes na organização, além 

de estabelecer os fluxos formais de informação para consumo da própria 

organização (OLIVEIRA, 2009, p. 13). 

 

 Jacomini (2011) ressalta que, quanto mais bem informados, mais envolvidos 

ficam os colaboradores, isso porque o diálogo promove a compatibilização de 

interesses, por meio do compartilhamento e da troca de valores, informações e 

experiências. Evidencia, ainda, que a comunicação interna promove o sucesso com 

fatores estratégicos: quando proporciona a troca de experiência; de integração: quando 

incentiva o diálogo; e a motivação e satisfação, quando dão acesso a informações e 

condições de exporem suas opiniões. 

 Apesar de, atualmente, a Ciência da Informação
4
, representada, principalmente, 

pelas Tecnologias de Informação (TI) estar presente em todas as instituições, cabe 

ressaltar que a forma de concepção, as estratégias e a operacionalização destas, se 

diferenciam, na maioria, dentre as organizações públicas e privadas.  

 Isso porque as organizações públicas possuem objetivos diferentes, visto que, na 

maioria das vezes, o objetivo final é a oferta de serviços à população com qualidade, e 

não especificamente o lucro
5
. 

Quando Cunha (1994) trata da questão da TI no setor público, sugere medidas 

como a definição de uma estrutura (pessoas), com poder de decisão estratégica; e que 

viabilize a tradução das orientações estratégicas em ações concretas de planejamento e 

                                                           
4
 Segundo Shera e Cleveland (apud PINTO, 2009, p. 35), o primeiro uso do termo, para designar o estudo 

do conhecimento registrado e sua transferência num sentido mais amplo. 

5 No sentido da lógica de mercado, de mais ganho,  mais dinheiro. 
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acompanhamento (um grupo executivo); a organização de um modelo de gestão e 

acompanhamento de informática que envolva o governo; um sistema de informação do 

uso da informática, para conhecer a situação atual; e os indicadores de desempenho. 

A administração pública tem se mostrado atenta às novas formas de comunicar-

se com a população. Busca adaptar e implantar políticas públicas que demonstrem 

principalmente, transparência, subsidiadas por formas rápidas de informação e prestação 

de contas, como é o caso dos sites de transparência do governo federal ou dos governos 

estaduais. Tait (2000, p. 104), corroborando Muid (1994), esclarece a necessidade de os 

governos se adequarem às TIs: 

 

Muid (1994) coloca bem a situação dos governos diante desta possibilidade 

de tratar a informação, quando reflete a existência, de um lado, das doutrinas 

da nova administração pública que se movimentam para reformar os negócios 

do governo e de outro lado, a informação que age como um catalisador para 

mudanças e capacita a transformação dos negócios. Vai além, acrescentando 

que a tecnologia permite a comunicação global de informação significativa 

em tempo real entre cidadãos, organizações e nações, e que as estruturas e 

processos de administração pública e a natureza e atributos da informação 

necessitam de atenção.  

 

Desta forma, mesmo as organizações públicas acabam tendo interesses num 

sistema de informação rápido e ágil e que, tanto na comunicação externa, como, 

principalmente, na comunicação interna, seja ferramenta de construção de 

conhecimento. 

No bojo das reformas do Estado, em meados dos anos 1990, que culminou, entre 

outras ações, na adoção de programas de accountability, a informação ganhou outra 

dimensão, quando se considera que esses modelos de medir qualidade se sustentam em 

três pilares, e o primeiro deles é a informação.  

 

Para Schedler (1999), accountability tem três dimensões estruturantes: uma 

de informação, outra de justificação e uma outra de imposição ou sanção. 

Num entendimento mais imediato, a prestação de contas pode ser o pilar que 

sustenta ou condensa as duas primeiras: o direito de pedir informações e de 

exigir justificações — sendo que, para a concretização de ambas, é 

socialmente esperado que haja a obrigação ou o dever (regulamentados 

legalmente ou não) de atender ao que é solicitado. Informar e justificar 

constituem assim duas dimensões da prestação de contas, a qual pode, assim, 

ser definida, em sentido restrito, como obrigação ou dever de responder a 

indagações ou solicitações (answerability) (AFONSO, 2009b, p. 59). 

 

Portanto, as administrações públicas, ao adotar programas de accountability, 

também optam por formas mais rápidas de informar os cidadãos, além de seus 
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funcionários, sobre os dados das avaliações realizadas para medir a qualidade dos 

serviços ofertados.  

Contudo, não é possível estabelecer uma relação direta entre velocidade da 

informação com melhor entendimento sobre assunto, ou, ainda, que a informação tenha 

gerado novos conhecimentos para aqueles que a receberam, garantido a efetividade da 

comunicação. Afinal, como esclarecem Bukowitz e Williams (2002, p. 107): “A 

organização pode fornecer muitos instrumentos para fortalecer o pensamento livre, mas 

é mais importante estabelecer um ambiente no qual são encorajadas a criatividade, a 

experimentação e a receptividade”. 

 

 

2.2 Características de uma Comunicação Efetiva 

  

No mundo de hoje, saber se comunicar é competência indispensável para 

conviver. Viver na era da informação é, antes de tudo, dialogar e, a partir daí, gerar 

conhecimentos e compartilhá-los. 

Considerando a importância da comunicação, a sociedade vem desenvolvendo 

diferentes formas de criar e trocar conhecimentos, seja de forma escrita ou oral, 

utilizando-se dos meios mais antigos, como cartas, aos mais modernos, como 

mensagens instantâneas enviadas por computadores ou telefones celulares. O fato é que 

comunicar-se amplia as possibilidades do indivíduo inserir-se na sociedade. 

A questão é que, com tanta informação e em alta velocidade, as pessoas também 

vivem a angústia de como conviver com esse fato, como dialogar, entender e fazer-se 

entender. Como tratar a informação, produzir novo conhecimento e compartilhá-lo de 

forma clara, sem ruídos ou dupla interpretação? Um dos desafios da sociedade moderna, 

é saber como comunicar-se de forma efetiva. 

Ao pensar na importância da comunicação para a organização dos trabalhos de 

uma instituição, o que pode ser causa de êxito ou derrota da implantação de política 

pública, é importante definir uma forma eficiente e eficaz que garanta a efetividade 

daquilo que está sendo comunicado. Desta forma, é importante ter clareza a respeito dos 

três conceitos antes mencionados, que são a base para avaliar a capacidade e qualidade 

de programas que utilizam a comunicação. 
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Segundo manual do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) (apud 

COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 3) os termos são definidos da seguinte forma: 

 Eficiência — termo originado nas ciências econômicas, significa a menor relação 

custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa; 

 Eficácia — medida do grau em que o programa atinge seus objetivos e metas; 

 Efetividade — indica em que medida o projeto tem efeitos (positivos) no 

ambiente externo em que interveio, em termos técnicos, econômicos, 

socioculturais, institucionais e ambientais.  

Assim, ao pensar numa política alicerçada na comunicação como forma de 

implantação ou, ainda, avaliação de seus objetivos, é crucial planejar essa comunicação 

para garantir que se efetivem as informações comunicadas. Sobre isso, Hancock (1977, 

apud Soares, 2014, p. 9-11) aponta uma lista de "princípios", agrupados em: a) Política 

e tomada de decisões e b) Metodologia do planejamento. 

 

a) Política e Tomada de Decisões: 

 

1. Um projeto deve ter status, influência e convicção, isto é, deve ser levado 

seriamente em conta nos círculos políticos do país; 

2. Há um tempo e um lugar adequado para cada projeto de comunicação. Se 

não existem, devem ser criados; 

3. Um projeto deve emergir de uma necessidade genuína, não como o 

resultado do desejo de defender uma posição teórica determinada ou de 

acomodar-se a uma dada circunstância política; 

4. Um projeto de comunicação não deve exagerar na importância dada ao 

fator tecnologia; 

5. Um projeto não é uma entidade independente, deve estabelecer para si 

mesmo uma identidade clara e uma relação funcional com outros projetos em 

campos conexos. 

 

Nessa primeira parte, o autor trata das questões relacionadas às concepções e 

ideologias que alicerçam uma política envolvendo comunicação, levantando temas 

como influências, convicções, tempo e lugar, necessidade genuína, fator tecnologia, 

identidade clara e relação funcional. 

Esses princípios levam a entender as raízes de uma política de comunicação, que 

pode ser estabelecida em relação direta com a necessidade de discutir com os 

envolvidos e, a partir dessas discussões, constatar que convicções emergem e, juntos, 

estabelecer o tempo e o espaço, surgindo, então, a necessidade genuína, a identidade e 

relação funcional da política. 
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6. Grande parte do sucesso depende da identificação, recrutamento e atuação 

de uma pessoa, ou pessoas, de grande liderança, que possam guiar e 

promover um projeto em suas etapas formativas; 

7. Todos os organismos interessados no projeto, ou com ele relacionados, 

devem participar na formulação de sua política; 

8. Os beneficiários do projeto devem participar da tomada de decisões; 

9. As discussões sobre a política, assim como sobre a tomada de decisões, 

devem ser desenvolvidas de acordo com os níveis de representação 

adequados; 

10. As pessoas que tomam decisões devem ser capacitadas no que se refere às 

propostas do projeto, assim como no que respeita aos conceitos básicos dos 

quais derivam essas propostas (SOARES, 2014, p. 9). 

  

 

Nesses princípios, o autor ressalta a importância da participação dos envolvidos, 

não somente na execução, mas também e fundamentalmente na tomada de decisão. Que 

os envolvidos identifiquem-se com a política, o que só acontecerá se tiverem 

participado de toda a construção e sintam-se verdadeiramente parte dela.  

Aponta ainda para a necessidade de trabalhar com as lideranças, que devem ser 

estabelecidas nos níveis adequados e devidamente capacitadas. 

 

11. É necessário dedicar períodos de tempo adequados à tomada de decisões, 

ao planejamento e à execução dos projetos, pois não é possível modificar 

atitudes, introduzir inovações ou realizar planos em curtos períodos de 

tempo; 

12. A formulação de políticas deve ser flexível, não podendo ser 

exageradamente sistematizada; 

13. Os processos de tomada de decisões têm seus limites que devem ser 

claramente reconhecidos (SOARES, 2014, p. 10). 

 

Hancock (1977, apud Soares, 2014) encerra seus princípios ressaltando a 

importância de, ao implantar uma política que envolva comunicação, mesmo de forma 

dialógica, deve-se entender que sempre necessitará de ajustes. Nesse sentido, é 

fundamental o planejamento e monitoramento das ações, que exige flexibilização da 

política implantada. 

  

b) Alguns princípios metodológicos do planejamento 

  

1. O planejamento da comunicação não pode ser demasiado rígido, 

dogmático ou teórico, mas sim deve reconhecer as contribuições possíveis de 

diferentes sistemas e enfoques; 

2. O planejamento deve ser focalizado sobre sistemas globais, organicamente 

integrados, e não sobre os projetos individuais; 
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3. O planejamento deve se orientado especificamente para um determinado 

contexto; 

4. O planejamento deve ser considerado um processo dinâmico e recorrente; 

5. A partir dos princípios anteriormente explicitados, os objetivos de um 

projeto de comunicação devem ser bem definidos (SOARES, 2014, p. 10). 

  

Nesta parte, Hancock (1977, apud Soares, 2014) traz princípios operacionais do 

planejamento de uma política que envolva comunicação. Observa-se que ele aponta 

novamente para a necessidade de um planejamento flexível, sem excesso de rigidez ou 

teoria.  

Ressalta, ainda, que o planejamento de uma ação que envolva comunicação deve 

considerar outros projetos articulados, afinal, no ponto 5 da tomada de decisões, 

evidencia que a política que envolve a comunicação não deve ser encarada como 

entidade independente, e que deve ser analisado, além de outros projetos, o contexto em 

que se aplica a política. 

 

6. Os mecanismos de coordenação devem ser adequadamente planejados e 

estruturados; 

7. Dentro do processo de planejamento, papéis e responsabilidade devem ser 

bem definidos; 

8. Não devem ser adotados modelos forâneos, como fontes para o 

planejamento da comunicação, sem submetê-los a adaptações adequadas; 

9. Os projetos não começam do zero, ou do vazio, devem ter em conta e 

utilizar, toda a vez que for possível e pertinente, as infraestruturas já 

existentes (SOARES, 2014, p. 10-11). 

   

Nesses pontos, o autor ressalta a importância de coordenar o planejamento, 

apontando para a necessidade de um planejamento bem estruturado, com definição clara 

de papéis.  

Aponta para a necessidade de evitar modelos de fora daquele contexto, sem as 

devidas adaptações, ou, ainda, modismos, lembrando sempre que o projeto não começa 

do zero, retomando o item 3 da tomada de decisão, quando cita a necessidade genuína, 

delimitada por aqueles que fazem parte do projeto. 

 
10. Em um projeto de comunicação para o desenvolvimento as pessoas são 

mais importantes do que as metodologias ou as técnicas; 

11. Nesse sentido, os usuários tanto quanto os prestadores de serviço devem, 

na medida adequada, participar do planejamento dos projetos de 

comunicação; 

12. Os aspectos econômicos e financeiros devem ser encarados de maneira 

realista e relevante, de acordo com um enfoque sistêmico de 

desenvolvimento integral; 
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13. Ao planejar a comunicação para projetos, é importante considerar o 

princípio da interdisciplinaridade e a capacidade para praticá-lo (SOARES, 

2014, p. 11). 

 

Nesse ponto, o autor reafirma a importância de pensar que projetos que 

envolvem comunicação devem prever a participação de todos os envolvidos. Pensar na 

formulação e implementação, de forma dialógica, é fundamental para que o projeto 

atinja seus objetivos. 

O autor aponta, ainda, a importância de considerar o princípio da 

interdisciplinaridade como facilitadora da comunicação, corroborando sua linha de 

raciocínio, quando aponta para a necessidade de olhar para o todo, não de forma 

fragmentada. 

 

14. No planejamento de comunicação deve existir continuidade, tanto no que 

diz respeito ao tema quanto ao pessoal; 

15. Para que tenha êxito, o planejamento deve fundamentar-se numa 

adequada base de dados; 

16. O planejamento deve incluir a previsão de oportunidades de educação e 

capacitação, tanto do pessoal do projeto como da clientela que o projeto 

deseja beneficiar; 

17. Alguma redundância no planejamento deve ser prevista especialmente no 

planejamento dos componentes do sistema organizacional a fim de antecipar-

se às falhas ou debilidades da montagem do sistema; 

18. O planejamento da avaliação é uma parte essencial do processo de 

planejamento da comunicação (SOARES, 2014, p. 11). 

 

Por fim, Hancock (1977, apud Soares, 2014) orienta que, num planejamento de 

comunicação, deve haver continuidade das ações subsidiadas em dados bem 

fundamentados. Reitera a importância da formação continuada e autoavaliação como 

forma de garantir a continuidade da política. 

 

2.3 Comunicação dos Índices das Avaliações Externas na Educação 

 

Quando verificadas as avaliações externas no Brasil, toda a evolução havida nos 

últimos tempos, na forma de construção e aplicação das provas, e, principalmente, na 

consolidação de seus índices, devemos questionar: Qual o objetivo disso tudo? A 

resposta  geralmente se apresenta de forma rápida e precisa: Para verificarmos a 

qualidade do ensino. A partir daí evidencia-se, por consequência de seu objetivo, outro 

importante papel para os índices das avaliações externas, qual seja, o de apontar 

fragilidades na aprendizagem dos alunos que, portanto, devem ser melhoradas. 
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Dessa forma, os índices das avaliações externas terão papel importante para a 

educação, desde que as equipes escolares se apropriem desses dados e, com a ajuda 

deles, pensem em suas propostas pedagógicas, seus planos de gestão e planos de ensino. 

Para que isso ocorra, é preciso que os profissionais das escolas entendam como 

esses índices são aferidos e que fragilidades conseguem detectar, e possam, assim, 

incorporá-los como diagnósticos importantes nos planos de intervenção para melhoria 

das aprendizagens. 

E esse é um grande nó, pois, apesar de todos os materiais disponibilizados pelos 

órgãos responsáveis pelas avaliações, dos mais simples, a relatórios mais sofisticados, 

ainda não se percebe a utilização desses índices pelos educadores.  

 

Há relatórios que apresentam a matriz de referência e seus descritores – 

importantíssimos – os parâmetros em níveis de dificuldade, discriminação em 

gráficos esclarecedores, envolvendo análises pedagógicas dos itens, etc., e o 

que se espera mais? O que emperra a escola, e seus professores, na hora de se 

fazer uso desses dados, dessas informações? Talvez a apropriação real de 

tudo isso, em termos interpretativos e práticos. Talvez isso ocorra quando 

conseguirmos fazer com que a escola se apodere, tome esses resultados como 

algo seu, que os compreenda de fato, algo que lhes ofereça informações 

claras e como fazer uso conforme seu contexto, suas condições (SOUZA, 

2013, p. 167). 

 

Nesse sentido, mais do que divulgar os dados, é preciso informar e, a partir daí, 

possibilitar a troca de informações e conhecimentos para gerar novos conhecimentos. 

Sobre a construção do conhecimento, Oliveira (2009) define e diferencia dado 

de informação e  conhecimento. Esclarece que dado é o conjunto de fatos distintos e 

objetivos, relativos a um evento organizacional, um conjunto de letras, números ou 

dígitos, como registros estruturados, que, por si só, não contém significado e que pode 

ou não contribuir para a consecução de uma tarefa. Quando são atribuídos significados, 

os dados se transformam em informação.  

As informações são dotadas de relevância e propósito, ou seja, os dados estão 

organizados para alguma finalidade e sentido. Esse sentido agregado transforma o dado 

em informação. Já o conhecimento é a combinação de instintos, ideias, regras e 

procedimentos que guiam ações e decisões; é o resultado do processamento de 

informações. É uma informação valiosa da mente humana, que inclui reflexão e 

contexto, pois, geralmente, implica a síntese de múltiplas fontes de informação. 
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Somente divulgar os dados das avaliações externas não é suficiente se o objetivo 

for utilizá-los como indicadores de fragilidades que devem ser melhoradas pelas 

escolas. Somente com esses dados transformados em informação e, posteriormente, em 

conhecimento, é que terão a validade para o qual foram criados. Ainda segundo Souza 

(2013, p. 167), “temos bons instrumentos de avaliação, mas não temos boas orientações 

para se fazer uso dos dados que se coletam por meio desses instrumentos”.  

Sanches (1997, p. 2) aponta ainda para a importância de uma boa comunicação 

para a tomada de decisões, ou avaliação de determinadas situações ou programas. 

Segundo ele: 

 

Por consequência, a qualidade da decisão ou da avaliação depende, 

intrinsicamente, da qualidade das informações colocadas à disposição do 

indivíduo (no momento em que irá decidir), da capacidade que este possui 

para interpretá-las corretamente, e de sua experiência para combiná-las de 

modo apropriado - inclusive pela adequada seleção do instrumental analítico 

- à natureza da situação que requer a decisão e/ou avaliação e ao contexto em 

que ocasionará efeitos.  

 

Dessa forma, dada a relevância de uma boa comunicação, os administradores 

dos sistemas de ensino devem lançar mão de toda sua estrutura organizacional para 

fazer com que o fluxo de informações aconteça da melhor forma possível. Devem estar 

atentos às novas formas de comunicação e fazer uso delas, a fim de gerenciar a 

informação, tornando sua circulação mais dinâmica. 

Todavia, devem verificar, também, a forma e  qualidade da informação que 

circula e entender que informar somente não é garantia de construção de conhecimento, 

que, como já bem explicitado por Freire (1983), deve ser dialógico e trazer significado 

significante. Assim, para além de mais um dado, os índices das avaliações externas 

devem ser compreendidos pelos educadores, que os transformarão em conhecimento 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

 

O uso dos resultados dos sistemas de avaliação por parte dos gestores é 

escasso ou inexistente. Nesse nível, observa-se a tendência de que tais 

resultados sejam compreendidos como apenas um indicador (a ser justaposto 

a outros, tais como evasão, repetência etc.), não informando políticas 

específicas. O gerenciamento do sistema apoia-se nas estruturas burocráticas 

e não se orienta pelos resultados de desempenho escolar. O investimento 

maior – humano e em recursos financeiros – é feito na direção da produção 

de informações e não em sistemáticas que estimulem e apoiem o uso dos 

resultados. A noção de accountability – tanto em seu sentido de prestação de 

contas à sociedade quanto no de responsabilização – ainda é pouco 
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explorada. Parece que até mesmo os pais de alunos pouco interagem com a 

avaliação (SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p. 813-4). 

 

Estabelecendo um paralelo entre as políticas de divulgação dos índices das 

avaliações externas no Brasil e a análise de Paulo Freire sobre a reforma agrária 

ocorrida no Chile, na década de 1960, em especial sobre os problemas de comunicação 

entre os técnicos e camponeses, evidencia-se, apesar de tanto tempo decorrido e de 

todas as diferenças de contextos, equívocos idênticos nas formas e entendimentos de 

comunicação. 

Freire (1983), ao analisar a questão da reforma agrária no Chile e sua proposta 

de modernização, questiona se o que se praticava naquele momento era comunicação ou 

extensão, considerando que o que se propunha na época era a substituição total e 

imediata dos conhecimentos empíricos dos camponeses por conhecimentos técnicos 

validados por especialistas.  

O autor discute a importância da comunicação como parte importante do 

processo educativo, definindo que esta só acontece quando o indivíduo, ao receber a 

informação, dialoga com ela, aplica-a em seu contexto e produz novo conhecimento. 

Reafirma ainda que nesse processo não existem sujeitos passivos e que estes dialogam 

em torno do significado significante. No mais, a substituição da comunicação pela 

extensão, como forma de educação, serve apenas para a domesticação e não libertação. 

Ainda segundo Freire (1983, p. 45):  

 
É então indispensável ao ato comunicativo, para que êste seja eficiente, o 

acôrdo entre os sujeitos, recìprocamente comunicantes. Isto é, a expressão 

verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito.  

 

E conclui afirmando que a comunicação eficiente é aquela em que os 

interlocutores incidem seu olhar sobre o mesmo tema, contemplam, refletem e 

transmitem suas conclusões por meio de uma linguagem comum entre eles. 

Dessa forma, ao divulgar os dados e encaminhar relatórios circunstanciados sem 

formação e orientação adequadas para os educadores, potencializa o risco de buscar 

apenas a extensão dos dados e não o entendimento pelos educadores; não produzindo o 

conhecimento que se espera e, por consequência, o objetivo que se almeja. 

 Tal prática vem gerando distorções na forma como as escolas resolvem as 

fragilidades apontadas nos índices, já que ao não serem compreendidos e muitas vezes 
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nem reconhecidos pelas equipes escolares, ainda associados a políticas de 

accountability, também não compreendidas e reconhecidas, levam a atitudes como 

treinos para os testes; mudanças nos currículos, para que correspondam às avaliações; 

trabalhos focados em alunos medianos, excluindo alunos mais e menos avançados; entre 

outros. 

 

Não importa aqui como esse relatório de resultados chega até a escola, mas, 

importa que ele seja bem orientado e, principalmente, acompanhado de 

reuniões/capacitação para essa atividade de análise e interpretação e, caso não 

seja possível envolver todos os participantes da avaliação, que pelo menos 

sejam capacitados elementos que possam retomar essa análise e interpretação 

em seu contexto escolar (SOUZA, 2013, p. 169). 
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CAPÍTULO 3  

DESORIENTAÇÕES NOS FLUXOS DE INFORMAÇÃO  

 

O propósito deste capítulo é apresentar as categorias levantadas na pesquisa e 

estabelecer uma relação entre as respostas dos professores e a literatura, para 

interpretação dos dados coletados. 

Foram feitas seis perguntas, aos entrevistados, e uma delas foi dividida em duas 

questões. Todos os profissionais, independentemente do cargo que ocupam, 

responderam às mesmas questões, como forma de verificar se a comunicação flui de 

forma igual para todos os profissionais da rede estadual, tanto os mais próximos como 

os mais distantes da SEE-SP. 

Na análise das respostas, foram buscadas ideias que estabelecessem algum 

paralelo entre si, a fim de formar categorias a partir desses agrupamentos. A partir das 

categorias levantadas, recorremos à literatura para discutir sua relevância e desvelar os 

conceitos implícitos em cada uma delas. As respostas foram agrupadas nas seguintes 

categorias: 

 Divulgação dos resultados; 

 Processos de formação dos profissionais sobre o IDESP; 

 Entendimento sobre IDESP/SARESP. 

 

3.1 Divulgação dos Resultados 

 

A categoria surgiu a partir de duas questões específicas: uma que perguntava 

sobre como os profissionais são informados a respeito dos resultados do IDESP da 

escola em que trabalham ou fazem acompanhamento; e outra que solicitava aos 

entrevistados que avaliassem o processo de comunicação sobre o IDESP.  

As respostas estão agrupadas, inicialmente, pelas funções desempenhadas por 

entrevistado, e depois é feita uma análise geral. 

Entre as Supervisoras (S), existe consenso quanto ao fato de que todas são 

informadas através do site da SEE-SP, apesar de uma delas alegar que as informações 

são divulgadas primeiramente pela imprensa e depois pelo site da SEE-SP. Quanto à 

comunicação sobre o IDESP, a maioria avalia que o processo de comunicação é ruim e 

alega que não influencia em suas práticas: 
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Somos informados a partir dos boletins recebidos da Secretaria da 

Educação, no ano seguinte à avaliação realizada (...) a comunicação é 

razoável, mas é favorável à minha prática (S1). 

 

Através do site da SEE, quando são disponibilizados os resultados para a 

rede (...) a comunicação é ruim, mas não interfere na minha prática (S2). 

 

A princípio, por meio da imprensa; depois fica disponível no site da 

Secretaria de Educação (...) a comunicação é ruim, mas não interfere na 

minha prática (S3). 

 

Já entre as PCNPs, também atuantes na Diretoria de Ensino, existe consenso 

sobre o fato de serem informadas sobre o IDESP através do site da SEE-SP e de que a 

comunicação sobre esses dados é boa e favorece suas práticas, divergindo, nesse ponto, 

da resposta da maioria das supervisoras entrevistadas.  

 

Após a divulgação dos resultados pelos órgãos centrais da secretaria, o 

diretor do Núcleo Pedagógico realiza reunião para discutir os resultados 

(...) a comunicação é boa e é favorável à minha prática (PCNP1). 

 

A Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo divulga, os 

resultados oficiais, pelo site, com boletins de cada escola (...) a comunicação 

é boa e é favorável à minha prática (PCNP2). 

 

Quando o resultado do IDESP é publicado pela secretaria, eu consulto os 

boletins no site da Educação, em link específico (...) a comunicação é boa e é 

favorável à minha prática (PCNP3). 

 

 Entre os Diretores (D) de escola entrevistados, também há consenso sobre o fato 

de que todos ficam sabendo sobre o IDESP através do site da SEE-SP, contudo, alguns 

citam outras formas posteriores de divulgação como meios de comunicação e, ainda, 

pela própria supervisão de ensino. Alguns apontam críticas, dizendo que faltam 

esclarecimentos ou ainda ironizam dizendo que a divulgação é mais um grande evento 

da SEE-SP.  

 Já quanto à avaliação do processo de comunicação, houve opiniões 

diversificadas, e três deles avaliaram como razoável; uma, como boa; e, dois, como 

ruins; contudo; a maioria (cinco) alega que a comunicação é favorável às suas práticas: 

 

Através do Boletim Escolar,  no site IDESP.edunet.sp.gov.br. O fluxo de 

comunicação é regular, pois deveria conter maiores esclarecimentos (...) a 

comunicação é razoável, mas é favorável à minha prática (D1). 

 

Através dos comunicados da Secretaria da Educação, de instituições que 

divulgam dados sobre educação (...) a comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática (D2). 
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Sempre dos resultados, através das participações da Secretaria da Educação 

(via internet) (...) a comunicação é razoável, mas é favorável à minha prática 

(D3). 

 

Os resultados são informados, primeiramente, através do Boletim da Escola, 

no site da Secretaria da Educação; E, posteriormente, pelo supervisor de 

ensino responsável pela [Unidade Escolar]UE (...) a comunicação é boa, 

mas é favorável à minha prática (D4). 

 

Via website, meios de comunicação de massa. É mais um grande evento da 

SE – Secretaria de Educação – governo do Estado (...) a comunicação é 

ruim, mas não interfere em minha prática (D5). 

 

Site da Educação (...) a comunicação é ruim, mas ainda assim é favorável à 

minha prática (D6). 

 

Com relação aos Professores Coordenadores (PC), também atuantes nas escolas, 

a maioria (quatro) respondeu dizendo que são informados sobre o IDESP através do site 

da SEE-SP; dois PCs ressaltaram o fato de que a própria “rede” trata de divulgar os 

resultados entre si; alguns ainda citam que recebem informações pela direção da escola 

ou de reunião de formação na Diretoria de Ensino. Vale ressaltar que um PC apresentou 

crítica sobre os dados, entendendo que faltam detalhamento e análise.  

Já quanto à avaliação que os PCs fazem sobre a comunicação dos dados do 

IDESP, quatro deles entendem como boa e dois como razoável, quanto à influência 

dessa comunicação em suas práticas, cinco avaliam como favorável e um alega que não 

interfere em suas práticas. 

  

Através do boletim da escola disponível no site da Secretaria da Educação, a 

partir de informações por parte da Direção da Escola (...) a comunicação é 

razoável, mas é favorável à minha prática (PC1). 

 

Através do site da Secretaria da Educação, SP. Deveria conter informações 

mais detalhadas sobre como são relacionadas essas informações referentes 

aos dados que foram analisados (...) a comunicação é boa e é favorável à 

minha prática (PC2). 

 

Através da rede e socialização do grupo (...) a comunicação é boa, mas não 

interfere na minha prática (PC3). 

 

Divulgamos através de e-mails, em livro de comunicado (...) a comunicação 

é boa e é favorável à minha prática (PC4). 

 

Através do boletim de resultados disponibilizado pela Secretaria da 

Educação (...) a comunicação é boa e é favorável à minha prática (PC5). 

 

Através das publicações da Secretaria da Educação (internet). Mais ou 

menos temos uma data para tais resultados, e o “boca a boca” chega até a 

UE para acessarmos os resultados. Em uma das orientações técnicas, uma 

supervisora citou como e onde deveríamos procurar estes cálculos para 
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colhermos maiores informações (...) a comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática (PC6). 

 

Entre os Professores (PP), evidencia-se que a maioria expressiva é informada 

sobre os dados do IDESP através de reuniões próprias para o assunto, ou em reuniões de 

planejamento, ou ainda em reuniões de ATPC; todas essas reuniões são realizadas pela 

equipe gestora da escola (diretor e professor coordenador). Poucos citaram que são 

informados através do site da SEE-SP, como ficou evidenciado no caso dos outros 

profissionais, e alguns ainda informaram que ficam sabendo através dos outros 

professores e funcionários.  

Sobre a avaliação da comunicação pelos professores, ocorreu pouca variação, 

sendo que 13 avaliam como boa; quatro como razoável; e apenas um como ruim; já 

sobre a influência da comunicação em sua prática, dez avaliaram que é favorável e oito 

que a comunicação não interfere em sua prática: 

 

Através de reuniões de planejamento e outras, como o “Dia D” (...) a 

comunicação é boa, mas não interfere na minha prática (PP3). 

 

Quando a informação não vem por meio da Internet, em publicações, 

descobrimos por meio de outros professores e funcionários da instituição, 

ATPC (...) a comunicação é razoável, mas é favorável à minha prática (PP6). 

 

Através do boletim da escola, disponível no site da Secretaria da Educação e 

através de reuniões pedagógicas (...) a comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática (PM1). 

 

Reunião escolar (...) a comunicação é boa, mas não interfere na minha 

prática (PP6). 

 

A escola informa os docentes em reunião especial. É informado o índice que 

a escola tem que alcançar e o alcançado (...) a comunicação é ruim, mas não 

interfere na minha prática (PH1). 

 

Através da coordenação e direção (...) a comunicação é boa, mas não 

interfere na minha prática (PH4). 

 

Ao analisar as falas dos entrevistados à luz da bibliografia pesquisada, cabe 

aprofundar alguns pontos relevantes. 

Primeiramente, destaca-se que a maioria dos profissionais, com exceção dos 

professores entrevistados, afirma que fica sabendo dos dados do IDESP através do site 

da SEE-SP. Percebe-se, com isso, que a secretaria tem conseguido divulgar os dados 

com uso das TIs, e que já está estabelecida uma cultura na própria rede estadual de 

ensino sobre a divulgação desses dados. 
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Esta é uma tendência das instituições públicas ou privadas, que se aprimoram no 

sentido de divulgar seus dados de forma rápida e transparente, principalmente quando 

estão relacionados à qualidade dos serviços prestados, como é o caso da educação com 

o IDESP.  

A questão que se coloca, quando é feita a análise dessas informações, é a 

discrepância que se percebe principalmente entre a avaliação que os sujeitos fazem 

sobre a comunicação dos dados e os efeitos em suas práticas. 

Mesmo quando os entrevistados alegam que a comunicação é razoável ou ruim 

acabam afirmando também que o fato não faz diferença para sua prática; mesmo quando 

a comunicação é considerada boa, em alguns casos, também se afirma que não faz 

diferença. 

O que se pode verificar aqui é que, talvez, isso ocorra pelo fato de que os dados 

estão sendo muito bem divulgados, mas não são transformados em informação e tão 

pouco em conhecimento, já que, como Oliveira (2009) esclarece, dado é o conjunto de 

fatos distintos e objetivos que, quando lhe são atribuídos significados, relevância e 

propósito, se transformam em informação. Já quando as informações incluem reflexão e 

contexto, são transformadas em conhecimento, que implicam síntese de múltiplas fontes 

de informação. 

De nada adianta utilizar-se de mecanismos sofisticados de divulgação se os 

dados não forem transformados em informação e conhecimento.  

Sousa e Oliveira (2010) já afirmam que os sistemas de ensino agregam esforços 

à produção de informação e não no uso dos resultados. Esse modelo de política pública 

é que provavelmente gera o que se constatou na pesquisa, que em muitos casos, 

independentemente do nível da comunicação, os dados não têm relevância na prática 

dos profissionais. 

Além do excesso de foco na produção da informação e não no uso dos 

resultados, outro fator que talvez afete diretamente a política de comunicação dos dados, 

seja o fato de que os profissionais não querem só ser comunicados, mas entender o 

processo como um todo, e que esses dados tenham significados para eles.  

 

Não existe fluxo de comunicação, tenho que imprimir e analisar os 

resultados disponibilizados sozinha, ou com o grupo da supervisão para 

depois discutir nas escolas (S2). 
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O fluxo de comunicação é regular, pois deveria conter maiores 

esclarecimentos e fóruns para discussões quanto aos seus critérios de 

aplicabilidade (D1). 

 

Deveria conter informações mais detalhadas sobre como é relacionada estas 

informações referentes aos dados que foram analisados (PC2). 

 

O importante é estabelecer uma forma de divulgação mais participativa e 

dialógica, que rompa com a ideia de simplesmente divulgar, estimulando o 

reconhecimento, pelos profissionais, dos dados divulgados. E, ainda, contemplar, na 

política de divulgação, alguns conceitos apresentados por Hancock (1977, apud 

SOARES, 2014, p. 9-11) sobre projetos de comunicação:  

 

Grande parte do sucesso depende da identificação, recrutamento e atuação de 

uma pessoa, ou pessoas, de grande liderança, que possam guiar e promover 

um projeto em suas etapas formativas; 

Todos os organismos interessados no projeto, ou com ele relacionados, 

devem participar na formulação de sua política; 

O planejamento deve ser orientado especificamente para um determinado 

contexto; 

O planejamento deve incluir a previsão de oportunidades de educação e 

capacitação, tanto do pessoal do projeto como da clientela que o projeto 

deseja beneficiar. 

 

Tais análises permitem concluir que a política de divulgação dos dados em si 

tem se dado de forma eficiente, pois, ao utilizar as TIs para disponibilizar os dados no 

site, a SEE-SP realiza a tarefa de forma rápida e menos onerosa. Contudo, não foi 

possível perceber se a forma de divulgação tem garantido que os dados se transformem 

em conhecimento; por consequência, não balizam ações para melhorar a aprendizagem 

dos alunos. Assim, não se pode caracterizar tal política como eficaz e efetiva, se 

considerado o que se almeja com as avaliações externas e a criação de seus índices, ou 

seja, a melhoria da qualidade do ensino. 

 

 

3.2  Processos de Formação dos Profissionais sobre o IDESP 

 

 Essa categoria está intrinsecamente ligada à anterior, que trata da divulgação dos 

dados, pois a pesquisa revelou que não basta apenas divulgar, se o objetivo é a mudança 

da prática para a melhoria da qualidade do ensino. Para além disso, é fundamental 

informar e produzir conhecimento, o que só acontecerá se a política pública de 
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avaliação externa contemplar, além da divulgação dos dados, processos de formação 

sobre o entendimento dos dados pelos profissionais envolvidos. 

 

Não importa aqui como esse relatório de resultados chega até a escola, mas, 

importa que ele seja bem orientado e, principalmente, acompanhando de 

reuniões/capacitação para essa atividade de análise e interpretação e, caso não 

seja possível envolver todos participantes da avaliação, que pelo menos 

sejam capacitados elementos que possam retomar essa análise e interpretação 

em seu contexto escolar (SOUZA, 2013, p. 169). 

 

 Apesar de esta categoria estar associada a várias questões do questionário, 

considerando que o entendimento sobre IDESP/SARESP passa também por processos 

de formação, uma questão específica (questão 5) verificou se os profissionais 

entrevistados já haviam participado de alguma formação sobre o assunto, de que tipo e 

realizada por quem. 

 Sobre a questão, todas as supervisoras responderam que já participaram de 

formação sobre o IDESP/SARESP; duas delas responderam que a formação versou 

somente sobre a logística e aplicação das provas e que foi realizada pelos próprios 

profissionais da Diretoria de Ensino; já uma delas informou que participou de formação 

também sobre o entendimento do IDESP/SARESP, realizado por representantes da 

SEE-SP. Uma delas ainda respondeu, em outra questão, que sente falta de ações de 

formação: 

 

Sim. Realizada por representantes dos órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase no entendimento do IDESP/SARESP e 

logística e aplicação das provas (S1
6
). 

 

Sim.  Realizada por supervisores e PCNP. Com ênfase na logística e 

aplicação das provas  (S3). 

 

A rede estadual trabalha com os conhecimentos que possuem, não existe 

nenhuma intervenção para formação dos professores e especialista, assim, 

observamos que os resultados não avançam (S2). 

 

No caso das PCNPs, existe unanimidade nas respostas, visto que todas já 

participaram de formações realizadas pela SEE-SP, supervisores e PCNPs, sobre o 

entendimento do IDESP/SARESP, e logística e aplicação das provas.  

 

                                                           
6
 S1 é a supervisora interlocutora das ações sobre avaliação externa na Diretoria de Ensino pesquisada e 

recebe informações diretamente dos responsáveis pelas avaliações externas na SEE-SP. 
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Sim. Realizada por representantes dos órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase no entendimento do IDESP/SARESP e 

logística e aplicação das provas (PCNP1, PCNP2, PCNP3). 

 

Novamente, percebem-se divergências nas respostas entre as PCNPs e as 

supervisoras de ensino, sendo que esses dois profissionais atuam na mesma Diretoria de 

Ensino e são responsáveis pela formação de professores e gestores respectivamente. 

Dos diretores de escola, quatro responderam que já participaram de algum tipo 

de formação realizada por supervisores de ensino, enquanto um cita também a presença 

do PCNP; três informaram que a formação versou sobre o entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação das provas. Dois alegaram não ter participado 

de formação sobre o assunto. 

 

Sim. Realizada por supervisores. Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação das provas (D1, D5). 

 

Não (D3, D6). 

 

Entre os PCs, três responderam ter participado de formação realizada por 

supervisores e PCNPs sobre o entendimento do IDESP/SARESP e logística e aplicação 

das provas; um, somente com PCNP, sobre entendimento do IDESP/SARESP; e dois 

alegaram não ter participado de formação sobre o tema. 

 

Sim. Realizada por supervisores e PCNP. Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação das provas (PC1, PC2, PC5). 

 

Não (PC4, PC6). 

 

 

Por fim, entre os professores, chama a atenção o fato de que dos dezoito 

entrevistados, onze responderam não ter participado de formação sobre o tema; somente 

um respondeu que participou de formação realizada por PCNP; o restante, seis, 

respondeu ter participado de formação realizada por diretores e PCs da própria escola. 

Com relação ao tipo de formação recebida, dos sete que declararam ter participado, 

cinco responderam que a formação versava sobre o entendimento do IDESP/SARESP. 

 

Sim. Realizada por diretores e professores coordenadores. Com ênfase no 

entendimento do IDESP/SARESP (PP1, PM1, PH3). 
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Não. Nunca da Diretoria de Ensino. As informações obtidas nos ATPCs e 

Replanejamentos auxiliam a entender o que é o IDESP (PP4). 

 

 

Como já descrito na pesquisa bibliográfica, a formação dos profissionais para o 

entendimento do que são os índices das avaliações externas é fundamental para que 

nãos sejam considerados meros números desconexos da realidade, sem sentido para 

professores e gestores, que deveriam fazer constante uso deles.  

É comum à formação inicial dos professores e gestores não contemplar o tema 

avaliação externa ou, ainda, uso dos indicadores das avaliações externas. O fato acarreta 

sobrecarga de trabalho às redes de ensino, que devem oferecer formação, não cabendo 

aqui o termo continuada, sobre o tema. 

Considerando que nem sempre as redes conseguem suprir essa carência de 

formação de seus profissionais, aumenta a dificuldade de seus profissionais em se 

apropriarem dos resultados e utilizá-los como recursos de análise para melhoria da 

qualidade do ensino. Contudo, uma educação de qualidade também prevê professores 

capacitados e bem formados, que saibam analisar diagnósticos e propor intervenções 

pertinentes, como propõe Vianna (apud SOUSA; ARCAS, 2010, p. 192). 

 

Os resultados das avaliações não devem ser usados única e exclusivamente 

para traduzir certo desempenho escolar. A sua utilização implica em servir de 

forma positiva na definição de novas políticas públicas, de projetos de 

implantação e modificação de currículos, de programas de formação 

continuada dos docentes e, de maneira decisiva, na definição de elementos 

para a tomada de decisões que visem a provocar um impacto, ou seja, 

mudanças no pensar e no agir dos integrantes do sistema.  

 

Dessa forma, nas ações de formação relatadas pelos entrevistados, algumas 

questões merecem destaque. 

Primeiramente, percebe-se um foco na formação para logística e aplicação das 

provas, quase que na mesma proporcionalidade de formações sobre o entendimento a 

respeito do IDESP/SARESP.  

Entendemos como importante que a rede seja treinada para o processo de 

aplicação das provas, em especial os professores responsáveis pela aplicação, assim 

como que os supervisores e diretores de escola sejam treinados para a organização e 

logística da aplicação das provas, afinal, organização e transparência são fundamentais 

para garantir credibilidades ao processo e, por consequência, das notas das provas.  
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Esse processo de formação, todavia, se resume, muitas vezes, a treinamento, que 

nada mais é do que exercitar, praticar ou tornar-se apto para uma tarefa em decorrência 

de treino, geralmente repetitivo. Diferentemente de entender sobre IDESP/SARESP, 

assunto que exige formação caracterizada como um processo muito mais complexo, que 

é a constituição de um pensamento, a partir de informações que são refletidas com base 

em conhecimentos já existentes em várias fontes e num contexto específico. 

Evidencia-se, dessa forma, a necessidade da rede estadual de ensino reestruturar 

suas prioridades dando muito mais ênfase às ações de formação sobre o entendimento 

do que é o IDESP.  

Diante dessa constatação passa-se a outro problema  detectado na pesquisa  que 

se refere ao fato de, entre os seis diretores e seis PCs entrevistados, dois declararem não 

ter participado de formações sobre o tema. A situação fica mais complexa quando se 

leva em conta que onze dos dezoito professores também declararam não ter participado 

de formações sobre o tema. 

 

Não (PP3, PM3,  PH6). 

 

Contudo, a maioria dos professores afirma que fica sabendo dos resultados do 

IDESP através dos gestores, em reuniões de ATPC, planejamento/replanejamento ou, 

ainda, em reuniões específicas (dia da parada SARESP) e com isso o que se pode 

imaginar  é que não existe conexão entre essas reuniões e o conceito de formação. 

 

Através de reuniões de planejamento e outras, como o Dia “D” (PP3). 

 

Através de reuniões como o “Dia D”, planejamento e replanejamento 

(PM3). 

 

Sim, nos HTPCs, no planejamento e através de divulgação na sala dos 

professores (PH6). 

 

A pesquisa evidencia que a SEE-SP tem propiciado espaços de formação, tanto 

em reuniões pontuais (planejamento, replanejamento ou Parada SARESP – chamada por 

alguns de Dia “D”), como rotineiras (ATPC). O problema pode estar  no fato de  os 

formadores, supervisores e PCNPs responsáveis pela formação dos diretores e PCs da 

escola não  conseguirem aprofundar a discussão de forma reflexiva, e garantir um 

caráter de formação. Por consequência, os diretores e PCs, responsáveis pela formação 
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dos professores reproduzem o mesmo formato, ou seja, sem aprofundamento e reflexão, 

e não conseguem formar adequadamente os professores. 

E essa situação acontece principalmente pelo fato de a SEE-SP  tentar garantir os 

espaços de formação, mas sem preocupar-se com a qualidade. Novamente, entra-se na 

retórica de que não basta apenas divulgar dados, é preciso fomentar a reflexão sobre 

eles. E, para isso, é preciso formação e não extensão, como constatou Paulo Freire sobre 

a reforma da agricultura no Chile. 

Enquanto a SEE-SP pautar suas políticas de formação meramente em processos 

de extensão da informação, o que chegará na escola será simplesmente o dado, sem 

análise, reflexão, entendimento, ou apropriação, não atingindo o objetivo almejado,  que 

é a mudança das práticas e a melhoria das aprendizagens. 

 

 

3.3  Entendimento sobre IDESP/SARESP 

 

 

Essa categoria pode ser considerada fruto das outras duas categorias elencadas, 

pois o entendimento sobre o IDESP e o SARESP passa, obrigatoriamente, por uma 

adequada divulgação dos dados e ações de formação que auxiliem a dar-lhes sentido 

produzindo conhecimento. 

O entendimento sobre o IDESP/SARESP, pelos profissionais, é essencial, pois 

mesmo quando entendidos, já questionam sua capacidade de aferir qualidade, e quando 

não entendidos passam a ser meros números desconexos e sem serventia.  

Rodrigues (2011, p. 62), em pesquisa sobre usos e repercussões dos resultados 

do SARESP, ao analisar a opinião dos professores, constatou: 

 

Esse eixo de análise revelou-nos, por parte dos professores pesquisados, uma 

postura cética, crítica e contrária ao Idesp e o Saresp no sistema público de 

ensino paulista. Mesmo com alguns indicadores de falta de conhecimento, as 

críticas revelam o descontentamento e a inadequação com relação aos 

procedimentos utilizados no Saresp/Idesp e uma preocupação com a falta de 

autonomia em relação ao currículo que se desvela no sistema. 

 

No questionário aplicado, três questões (1 a 3) objetivaram extrair qual o 

entendimento dos profissionais sobre os temas. 
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Entre as supervisoras, não houve consenso sobre a relevância do SARESP, pois 

uma delas acredita que é relevante; uma acredita em partes na sua relevância; e outra 

não acredita na sua relevância, e justificam: 

 

Sim. Por tratar-se de uma avaliação externa, que avalia o sistema de ensino, 

subsidiando ações de políticas públicas, que visam à melhoria da qualidade 

de ensino da rede estadual de ensino, além de ser um indutor do currículo 

(...) (S1). 

 

Não. porque não há investimento em políticas públicas para melhorar a 

qualidade da educação (...) (S2). 

 

Em parte. Porque  avalia a qualidade de ensino, por meio do desempenho 

dos alunos. Estas informações subsidiam professores e a equipe gestora no 

desenvolvimento de ações para a superação de problemas de aprendizagem 

dos alunos. Mas também serve para ranquear as escolas da rede, ou seja, a 

“pior”, ou melhorar escola (S3). 

 

Em relação ao IDESP, percebe-se que todas sabem basicamente como é 

calculado, citando o indicador de desempenho (SARESP) e o indicador de fluxo (o 

tempo que os alunos levam para aprender), mas divergem sobre a contribuição do 

resultado para a qualidade da educação, pois uma acredita que o IDESP contribui e as 

outras duas acreditam parcialmente na sua contribuição. 

 

Sim. Porque estabelece metas para cada escola, sendo esta avaliada  a  

partir  de  seu  próprio   desempenho, devendo  sempre  buscar  a  evolução  

da qualidade  de ensino   oferecida no contexto da rede estadual de  ensino 

(S1). 

  

Em parte. Os indicadores externos deveriam ser instrumentos orientadores 

de  políticas publicas, mas isso ainda não acontece na rede estadual (S2). 

 

Em parte. Porque muitas vezes a preocupação das escolas é cumprir a meta 

estabelecida, pois está vinculada ao bônus (S3). 

 

Todas as PCNPs acreditam na relevância do SARESP como forma da escola se 

autoavaliar, e fica evidenciada ainda a relação avaliação externa e currículo oficial. 

 

Sim. A avaliação colabora para que a escola revisite a Proposta Pedagógica 

e aprimore a aprendizagem dos alunos no cumprimento do Currículo 

(PCNP1). 

 

Sim. (...) possibilita à escola olhar para si mesma, observar como está 

acontecendo a aprendizagem de seus alunos, bem como o trabalho que os 
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professores estão desenvolvendo a partir do Currículo Oficial, permitindo 

um realinhamento de sua Proposta Pedagógica (PCNP2). 

 

Sim. Porque é um processo unificado de avaliação de rendimento, que 

possibilita acompanhar as escolas e avaliar o sistema. Também possui 

relevância por ser uma prova externa, elaborada por habilidades e 

competências, em consonância com o Currículo trabalhado, no caso da Rede 

Estadual de Educação (PCNP3). 

 

 

Já em relação ao IDESP, todas as PCNPs entrevistadas demonstram conhecer 

sobre o cálculo, contudo, duas afirmaram que o IDESP é composto pelo indicador de 

fluxo das séries avaliadas e não do ciclo, como de fato ocorre. As três afirmam que o 

IDESP contribui para a qualidade da educação, em especial nas políticas públicas de 

formação docente. 

 

Sim. O IDESP favorece o direcionamento das ações de formação de 

professores e professores coordenadores pedagógicos no desenvolvimento do 

Currículo (PCNP1). 

 

Sim. Pois possibilita o alinhamento ou realinhamento dos órgãos centrais 

nas ações de formação dos professores e gestores (PCNP2). 

 

Sim. O IDESP favorece que as escolas atentem para suas metas de melhoria, 

bem como possuam elementos de comparação com outras escolas e, a partir 

dos dados de desempenho, retenção e evasão, repensem suas Propostas 

Pedagógicas e práticas cotidianas (PCNP3). 

 

A maioria dos diretores de escola considera que o SARESP é relevante, contudo, 

apresenta críticas principalmente sobre a relação SARESPcom o bônus de mérito. 

 

Sim. Se for concebida no sentido de possibilitar a toda equipe escolar o 

diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos alunos e, através dessas 

informações, a busca por melhores estratégias de ensino. Porém, atualmente, 

é carregado de um cunho negativo, quando classifica e discrimina escolas e 

seus profissionais, ao atribuir critérios como pagamento de bônus, à escolas 

“bem-sucedidas”, desconsiderando aspectos relevantes e peculiares de cada 

escola (D1). 

 

Sim. Fornece informações que contribuem para a reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido na escola, possibilitando redirecionar as ações no sentido de 

melhorar o trabalho desenvolvido (D2). 

 

Em parte. Por tratar-se de um sistema de avaliação em larga escala, 

acredito que possa ser relevante. Porém, não deve ser determinante para 

avaliar se uma escola é de qualidade ou não, pois o conceito de qualidade 

educacional vai além do resultado de uma avaliação aplicada para uma 

parte dos alunos de uma UE , com obrigatoriedade de participação e aliada 

a uma bonificação financeira para a equipe escolar (D4). 
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Em relação ao IDESP, todos os diretores demonstram conhecer basicamente o 

cálculo para a constituição do índice, citando sempre o indicador de desempenho e 

fluxo. Com relação às contribuições para a qualidade, houve bastante crítica, 

principalmente ao uso dado aos índices. 

 

Em parte. Pois não deixa de ser uma avaliação diagnóstica da escola, e é um 

importante meio de direcionar estratégias de melhoria na qualidade do 

ensino, porém deveria levar em consideração o processo e as peculiaridades  

da comunidade escolar e não apenas o resultado. Assim, torna-se um fim em 

si mesmo e não um meio, pois desmotiva os profissionais de educação ao 

invés de motivá-los (D1). 

  

Sim. Ao fornecer dados sobre o desempenho dos alunos, possibilita à escola 

detectar falhas e faz com que a mesma promova ações que tem por finalidade 

melhorar a qualidade do ensino (D2). 

 

Em parte. Pode contribuir se for utilizado como uma das muitas ferramentas 

de avaliação, com o objetivo de impulsionar para mudanças significativas na 

didática em sala de aula. No entanto, se os resultados forem utilizados 

apenas com o intuito de treinar alunos para atingir metas, responder teste e 

simulados e de mantê-los “dentro da escola”, não haverá realmente 

educação de qualidade, não revelará uma efetiva aprendizagem do aluno 

(D4). 

 

Não. Porque enquanto política de Estado só serve para classificar as escolas 

num ranking entre as melhores e as piores, sem  levar em conta a real 

situação socioeconômica em que se encontram estas escolas e objetivamente 

não investe na qualidade do ensino (D5). 

 

Sobre a relevância do SARESP paras as escolas, quatro PCs acreditam que é 

relevante e dois acreditam parcialmente na sua relevância.  

 

Em parte. Por ser uma avaliação externa é um parâmetro para dar 

continuidade e para serem revistas as ações para melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem, porém é uma avaliação unificada para todo o estado 

de São Paulo, não observando a especificidade da realidade de cada escola 

ou região (PC2). 

 

Sim. Por nos fornecer dados reais do trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola (PC3). 

 

Sim. Mais do que avaliar as escolas, o SARESP ajuda a monitorar e a traçar 

planos e metas para o ensino das escolas públicas paulistas. Com base nos 

resultados do SARESP, as equipes das escolas podem aprimorar seus 

projetos pedagógicos e enfrentar os problemas identificados na avaliação 

(PC4). 
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Já sobre o IDESP, os PCs demonstraram conhecimentos básicos sobre o cálculo 

para sua constituição, evidenciando novamente o indicador de desempenho e fluxo. Em 

relação às contribuições para a qualidade do ensino, a maioria (quatro) avaliou que 

contribui; os outros (dois) avaliam como em parte, as críticas giram em torno, 

novamente, do fato de  o índice não agregar as especificidades de cada escola, e ainda 

surgem questões relacionadas ao bônus e ao direcionamento de planos de ação a partir 

dos índices. 

 

Em parte. Porque é um indicador de desempenho que possibilita a reflexão 

da equipe escolar em analisar os índices atuais e anteriores promovendo 

ações que viabilizam, ao educando, melhorar, no processo de ensino e 

aprendizagem. Porém, deveria considerar outros fatores referentes à 

comunidade onde a unidade escolar está inserida (PC2). 

 

Sim. A partir dos resultados obtidos revê-se a prática e as fragilidades no 

ensino e aprendizagem e pode-se, assim, traçar novos caminhos e metas 

(PC4). 

 

Sim. É um parâmetro para revermos nossas práticas e compararmos com 

outras instituições o cumprimento de nossas metas. Acredito também que a 

instituição de metas é um incentivo para o crescimento da UE. Como um 

todo, é uma disputa para atingirmos o bônus (PC6). 

 

 

Por fim, sobre a relevância do SARESP para a escola pública, onze professores 

responderam ser relevante; cinco responderam em parte; e, dois, não. As críticas giram 

em torno da homogeneidade das provas, o contexto escolar, a discrepância entre o 

conteúdo da prova e o conteúdo da série, o formato da prova (teste). 

 

Sim. Porque, através dos resultados do SARESP, a escola pode traçar ações 

para somar possíveis dificuldades no ensino e aprendizagem. Contudo, é 

necessário rever alguns aspectos relevantes no que diz respeito à condição 

social individual de cada unidade escolar, haja vista que fatores sociais e 

econômicos interferem no final da aprendizagem (PP2). 

 

Sim. É um meio pelo qual avalia tanto a escola quanto o sistema público de 

ensino (PP5). 

 

Em parte. Avaliações externas não podem ser o único instrumento para 

avaliar se a escola pública é ou não “boa”. Pois temos alguns alunos, por 

falta de conhecimento, motivação, entre outros, que não levam a sério este 

tipo de avaliação (PM3). 

 

Em parte. Questões somente objetivas não avaliam de forma qualitativa a 

diversidade encontrada em sala de aula (PH4). 
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Em relação ao IDESP, a maioria (quinze) demonstra conhecimentos básicos no 

cálculo, pelo menos na composição (índice de desempenho + índice de fluxo); um 

alegou desconhecer; e dois erraram na descrição do cálculo. Já sobre as contribuições do 

IDESP para a qualidade do ensino, onze acreditam que o índice contribui; seis, em 

parte; e, um, não. 

 

Em parte. Os números por si só, não melhoram as estruturas das escolas e 

tampouco as condições do trabalho docente (PP1). 

 

Em parte. Levando-se em conta que o aluno não se empenha e a devolutiva 

do resultado para ele não é feito com eficácia, não há grande contribuição 

(PP3). 

 

Sim. Acredito que as avaliações externas são de suma importância, pois o 

principal foco é fornecer um diagnostico dos resultados obtidos pelos alunos 

de cada unidade escolar. E diante de tais resultados favorece a equipe 

escolar a trocar metas para que a aprendizagem aconteça  de forma a 

garantir a qualidade de ensino (PM2). 

 

Em parte. É necessária estar a par da realidade da comunidade onde se 

encontra a escola (PH4). 

 

Os dados levantados indicam que o entendimento sobre IDESP/SARESP ocorre 

de forma mais ou menos uniforme, independentemente da função que o profissional 

desempenha.  

Desde a supervisão de ensino até os professores, alguns conhecimentos são 

comuns a todos, como, por exemplo, do que é composto o IDESP. A maioria dos 

profissionais entrevistados demonstra conhecer que IDESPé composto pelo índice de 

desempenho (notas de Língua Portuguesa e Matemática, no SARESP), e índice de fluxo 

(tempo que os alunos demoram a aprender, e muitos acabam dizendo que é a taxa de 

evasão + abandono). 

Apesar de entendimentos comuns, de acordo com a função exercida, alguns 

temas obtêm mais ou menos relevância, no caso dos profissionais que atuam nas escolas 

(diretor, PC e professores) constata-se a ênfase nas críticas ao uso do IDESP para o 

pagamento do bônus; no caso das PCNPs, evidencia-se a defesa do SARESP como 

indutor do currículo; e, na supervisão, já se evidencia a política pública na qual está 

inserido o IDESP/SARESP. Desta forma, alguns entendimentos merecem 

aprofundamento. 

Nota-se que o entendimento sobre o IDESP/SARESP como política pública para 

avaliação da qualidade do ensino, ou mesmo criada a partir de seus dados, ficou mais 
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evidenciado no grupo de profissionais da Diretoria de Ensino, em especial dos 

supervisores de ensino, mesmo não havendo consenso se os índices são utilizados como 

norteadores das políticas públicas de forma efetiva. 

 

Por tratar-se de uma avaliação externa, que avalia o sistema de ensino, 

subsidiando ações de políticas públicas (...) (S1). 

 

(...) serve para ranquear as escolas da rede, ou seja, a “pior”, ou melhorar a 

escola (S3). 

 

(...) deveriam ser instrumentos orientadores de políticas publicas, mas isso 

ainda não acontece na rede estadual (S2). 

 

A visão das políticas públicas deveria estar mais evidente entre todos os 

profissionais entrevistados, pois independentemente das críticas sobre sua efetividade, 

são o instrumento oficial que expressa a qualidade do ensino e norteia as políticas 

públicas para a educação.  

Segundo o site do SARESP (SÃO PAULO, 2014a, p. 1), “(...) orientar os 

gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade educacional”. 

A Nota Técnica do PQE de 2014 traz que o IDESP é um indicador que avalia a 

qualidade da escola. 

No caso das PCNPs,  elas entendem que o IDESP/SARESP favorece a formação 

de políticas públicas, em especial as de formação continuada, e ainda que as avaliações 

servem como reorientadoras do currículo, tema que também aparece na fala de uma 

supervisora e diluída nas falas de alguns professores.  

 

O IDESP favorece o direcionamento das ações de formação de professores e 

professores coordenadores pedagógicos no desenvolvimento do Currículo 

(PCNP1). 

 

(...) possibilita a escola olhar para si mesma, observar como está 

acontecendo a aprendizagem de seus alunos, bem como o trabalho que os 

professores estão desenvolvendo a partir do  Currículo oficial (PCNP2). 

 

(...) além de ser  um indutor  do  currículo,   tendo em vista que as  

expectativas  e  habilidades  dos  alunos,  trabalhadas  em  sala de aula,  

estão elencadas  na  matriz de referência desta  avaliação (S1). 

 

É sabido que as avaliações externas e seus índices são utilizados como 

indicadores para a formulação de políticas públicas, e que incluem as políticas de 

formação continuada e, ainda, as de construção e consolidação de currículos; porém,  
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deve-se ter cautela na forma como isso ocorre, para que a formação docente não seja 

superficial (treino), para a aplicação de currículos que existem apenas para responder às 

avaliações e não para aprendizagens significativas. 

Segundo Barretto (2013), existe a tendência nas redes de, ao tentar garantir 

currículos que melhor respondam às avaliações externas, excluir os professores da 

discussão e eleger especialistas externos, ou pessoal da própria rede, para homogeneizar 

os conteúdos curriculares. 

A autora esclarece, ainda, que as redes acabam adotando a postura de prescrever 

ao professor o quê, como e quando deve ser ensinado, inclusive de que forma deve ser 

avaliado. E essas prescrições tendem a estar em consonância com as matrizes de 

avaliação, que acabam por determinar o currículo.  

Ainda segundo Mainardes (2013, p. 185): 

 

Observa-se, assim, uma gradual redução do conceito de currículo e uma 

preocupação com a avaliação do desempenho dos alunos por meio de 

avaliações internas ou externas, sem que os resultados dessas avaliações, em 

muitos casos, sejam tomados como ponto de partida para o planejamento de 

intervenções necessárias, levando em conta as necessidades da classe como 

um todo, de grupos específicos e de necessidades individuais.  

 

É importante frisar que os PCNPs respondem pela formação dos professores 

coordenadores e ainda de professores, que incluem conteúdos específicos sobre o 

trabalho com o currículo oficial determinado pela SEE-SP. 

 No caso dos profissionais que atuam na escola, diretores de escola, PCs e 

professores, o entendimento sobre IDESP/SARESP são bem parecidos, inclusive o 

cálculo do IDESP e também as críticas relacionadas, que se concentraram no fato de 

que o IDESP, ao ser consolidado, não considera os contextos e as realidades de cada 

escola, o que, para eles, faz toda a diferença. Outra crítica evidenciada nesse grupo de 

profissionais refere-se ao uso do IDESP/SARESP para pagamento de bônus.  

 

(...) atualmente, é carregado de um cunho negativo, quando classifica e 

discrimina escolas e seus profissionais, ao atribuir critérios, como 

pagamento de bônus, às escolas “bem-sucedidas”, desconsiderando aspectos 

relevantes e peculiares de cada escola (D1). 

 

(...) não deve ser determinante para avaliar se uma escola é de qualidade ou 

não, pois o conceito de qualidade educacional vai além do resultado de uma 

avaliação aplicada para uma parte dos alunos de uma UE, com 

obrigatoriedade de participação e aliada a uma bonificação financeira para 

a equipe escolar (D4). 
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(...) enquanto política de Estado, só serve para classificar as escolas num 

ranking entre as melhores e as piores, sem  levar em conta a real situação 

socioeconômica em que se encontram estas escolas (D5). 

 

(...) deveria considerar outros fatores referentes à comunidade onde a 

unidade escolar está inserida (PC2). 

 

Como um todo, é uma disputa para atingirmos o bônus (PC6). 

 

(...) é necessário rever alguns aspectos relevantes no que diz respeito à 

condição social individual de cada unidade escolar, haja vista que fatores 

sociais e econômicos interferem no final da aprendizagem (PP2). 

 

É necessário estar a par da realidade da comunidade onde se encontra a 

escola (PH4). 

 

 Evidencia-se, assim, o incômodo dos docentes e gestores das escolas 

pesquisadas com relação ao uso que se faz das notas do IDESP. O que acaba se 

consolidando como entendimento, é que o índice  avalia a qualidade sem considerar o 

contexto onde a escola está inserida, o que, para muitos dos profissionais entrevistados, 

não é um fator que deva ser desconsiderado. 

 Outro ponto crítico é o ranqueamento e a exposição dada às escolas com notas 

mais baixas no IDESP, que geram revolta seguida de descontentamento e desânimo 

entre a equipe que terá de se reestruturar rapidamente para tentar reverter o caso. Como 

se não bastasse, ainda tem de trabalhar com a problemática do pagamento do bônus para 

as escolas que alcançam a meta estabelecida e o não pagamento para as que não atingem 

a meta. 

 Todas essas ações estão no bojo das políticas subsidiadas nos princípios da 

accountability, conceito já discutido no referencial bibliográfico e que se sustenta em 

três pilares básicos: a divulgação (dos resultados), a responsabilização (responsáveis 

pelos índices) e as sanções (punição para os responsáveis). 

Considerando essa problemática, observa-se que ninguém é contrário à prestação 

de contas sobre o serviço ofertado, afinal, educação com qualidade é direito de todos. O 

que não se pode aceitar é a ideia de que testes padronizados por si só podem medir a 

qualidade da educação e que modelos gerenciais utilizados para avaliar produtos de 

bens e consumo sejam utilizados para avaliar pessoas. 

É necessária a adoção de modelos de análise de qualidade da educação mais 

democráticos, que ouçam todos os envolvidos no processo educacional; que respeitem 

as particularidades de cada escola; e que os índices das avaliações externas possam ser 
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utilizados, mas não como elemento principal e sim como mais um indicador na busca de 

uma educação de qualidade.  

Para Afonso (2012), o ideal é aplicar um modelo de accountability mais 

democrático, mais amplo, e com base no diálogo entre todos os envolvidos no processo 

educacional. 

Aponta para o fato de esse modelo estar baseado em três pilares, em que o 

primeiro é o de avaliação, que deve ser democrática, deliberativa, e subsidiada nos 

princípios da inclusão de todos os grupos interessados, do diálogo crítico e da 

deliberação. 

O segundo pilar é o da prestação de contas. Nesse, os princípios de informação e 

justificação são essenciais e garantidos por meio do diálogo crítico e de práticas 

argumentativas. 

O terceiro pilar é o da responsabilização coletiva, ideia que se mostra mais 

coerente do que a imputação de culpa, que sempre é individual. 

Outra alternativa encontrada na literatura seria o modelo de qualidade negociada, 

em que seria discutida e negociada com todos os envolvidos nos processos de 

autoavaliação, ou seja, os colegiados escolares, de posse de todos os dados da escola, 

inclusive os das avaliações externas, e considerando o contexto social em que a escola 

está inserida, analisam, debatem e propõem alternativas para melhoria, construindo um 

processo de corresponsabilização. 

 
A noção de “qualidade negociada”, ao admitir que os problemas são 

fortemente contextualizados e plurais, não quer com isso sugerir, sequer, que 

cada uma das escolas defina autônoma e isoladamente seus indicadores de 

qualidade. Isso poderia conduzir à perpetuação de desigualdades econômicas 

sob a forma de desigualdades escolares e vice-versa (BOURDIEU & 

PASSERON, 1975; BOURDIEU, 2001) ou da constituição de “escolas para 

pobre”. É importante frisar que a definição de indicadores, apesar das 

características locais que fortemente explicarão as dificuldades ou facilidades 

de realização, é estabelecida no conjunto das necessidades e dos 

compromissos do sistema público de ensino. Ressalte-se ainda que, para o 

setor público, a qualidade não é optativa, é obrigatória. Neste sentido, a 

interface inteligente e crítica com a comunidade local e com as políticas 

públicas centrais é uma necessidade (FREITAS, 2005, p. 924). 

 

Neste modelo, as decisões dos colegiados devem se consolidar na forma de um 

documento, chamado de proposta pedagógica, que deve nortear as ações a serem 

desencadeadas a fim de buscar a qualidade negociada. 
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Ainda segundo Hernandez (2011, p. 10): “Uma cultura avaliativa externa, com 

processos de avaliação de larga escala pode não estar afinada com os processos 

avaliativos que ocorrem no interior das unidades escolares”. A autora também defende a 

ideia de avaliação da qualidade da educação de forma mais democrática, que considere 

o contexto escolar, e não apenas as avaliações externas, como única forma de aferi-la. E 

indica modelos mistos, que somam os índices apontados nas avaliações externas com 

processos autoavaliatórios. Segundo Hernandez (2011, p. 11): 

 

A concepção de que auto-avaliação institucional como um processo 

permanente de busca de autoconhecimento da escola que possibilita o 

repensar das ações que estão sendo desenvolvidas, deixa ainda mais evidente 

o descompasso apresentado entre resultados obtidos nos sistemas avaliativos 

externos e a auto-avaliação realizada pela escola. Nesta direção, a auto-

avaliação, instrumento tão necessário por valorizar a autonomia institucional 

no exercício democrático da participação, não deve deixar de incorporar as 

contribuições das avaliações de larga escala porque se complementam, ou 

seja, os resultados obtidos das duas formas de avaliar podem propiciar um 

diálogo interessante e produtivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo compreender como o IDESP vem 

sendo divulgado pela SEE-SP e compreendido por profissionais de coordenadorias e 

escolas da rede estadual de ensino de São Paulo. 

Para isso, buscou-se entender as formas de divulgação do IDESP; se ocorrem 

processos formativos a respeito; e se existe, minimamente, compreensão desses dados 

pelo grupo amostral que respondeu ao questionário. 

Por meio da revisão bibliográfica, constatou-se que a divulgação dos resultados 

sobre o IDESP tem grande relevância, pois com a responsabilização e sanção, compõe o 

tripé que sustenta o modelo gerencial conhecido como accountability, importado das 

empresas privadas como forma de obter qualidade dos produtos e serviços ofertados. 

Observou-se também, na revisão, que a tempos o Brasil já buscava modelos de 

avaliações externas para a educação, mas foi na década de 1990 que ganharam força, 

associados ao contexto mundial de busca de qualidade educacional e, ainda, ao contexto 

governamental neoliberal dominante na época. 

O IDESP é o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo. 

Foi criado como ferramenta do Programa Qualidade da Escola em 2008, como forma de 

medir a qualidade da educação do Estado. É composto pela junção das notas do 

SARESP e fluxo escolar, e é o indicador principal para o pagamento do bônus de mérito 

aos profissionais da área. 

Com base na pesquisa bibliográfica e ainda nos questionários aplicados, buscou-

se responder ao objetivo, subdividindo-o em três objetivos específicos: 

 

1. Identificar formas de divulgação dos índices na rede estadual de ensino de São 

Paulo. 

Constatou-se, por meio das respostas dos entrevistados, que as supervisoras, 

PCNPs, os diretores e professores coordenadores, em sua maioria, ficam sabendo dos 

resultados do IDESP consultando o site da SEE-SP. Já os professores afirmaram, na 

maioria, que sabem dos resultados durante as reuniões com a equipe gestora das escolas 

em que atuam. 
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O que se observou, nas repostas, é que a SEE-SP tem coseguido divulgar bem os 

resultados do IDESP e que, para isso, utiliza-se das TIs como forma de agilizar e tornar 

públicos seus dados. 

Contudo, observou-se também que o acesso aos dados, pelos profissionais, não tem 

influenciado de forma significativa suas práticas, pois independentemente de terem 

avaliado a comunicação dos dados como boa, razoável, ou ruim, ainda assim a maior 

parte alegou não fazer diferença para sua prática. 

Nesse ponto, percebeu-se a falta, ou as falhas, nos processos de formação, afinal, 

não basta apenas divulgar para que os dados façam alguma diferença, é preciso que 

sejam transformados em conhecimento, e isso só acontecerá se forem discutidos no 

contexto vivido por todos os membros da comunidade, para que sejam entendidos e, a 

partir deles, estabelecidos planos de melhorias. 

Em algumas respostas coletadas, ficou evidente que os profissionais não querem 

apenas ser informados, mas entender o processo e, para além, participar do processo da 

consolidação dos dados. 

 

2. Identificar processos formativos desencadeados pela SEE-SP relativos ao 

IDESP. 

A SEE-SP vem procurando garantir espaços de formação também sobre o tema, 

seja em reuniões específicas, como a chamada parada SARESP, ou ainda em reuniões 

de planejamento, replanejamento e ATPC. 

A crítica cabível está na forma como esses processos formativos acontecem, 

devendo ser considerados muito mais como “treinamento” ou, ainda, como citado por 

Paulo Freire na análise do modelo de reforma agrária do Chile na década de 1960, 

“extensão” das informações.  

Constatou-se, ainda, que a formação, quando ocorre, atribui tanta importância a 

temas como aplicação e logística das provas do SARESP quanto ao entendimento sobre 

os dados do IDESP, demonstrando novamente processos de treinamento ou extensão, já 

que não há grande necessidade de reflexão para processos de logística e aplicação das 

provas. 

 

3. Diagnosticar como os dados do IDESP são compreendidos pelos profissionais da 

educação. 
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Nessa questão, os dados da pesquisa demonstraram que a regra básica para cálculo 

do IDESP (SARESP + fluxo escolar) é ponto já bem solidificado na rede estadual.  

Outro ponto a ser ressaltado é que a visão da utilização do IDESP como diagnóstico 

e ferramenta de implementação de políticas públicas ficou muito mais evidenciada entre 

os profissionais que atuam na Diretoria de Ensino (supervisores e PCNPs); por outro 

lado, a crítica à utilização do IDESP para pagamento do bônus de mérito evidenciou-se 

muito mais entre os profissionais que atuam nas escolas (diretor, professor coordenador 

e professores). 

Além das severas críticas ao uso do IDESP para pagamento de bônus de mérito, os 

profissionais que atuam nas escolas também reprovam o uso do IDESP para 

ranqueamento das escolas.  

Desta forma, conclui-se que a política de divulgação mostra-se ineficiente quando 

não cumpre aquilo a que se propõe, para além de simples divulgação, entendimentos e 

mudança de práticas. 

Se os dados são divulgados sem a preocupação de como serão utilizados, acabam 

por se tornar mais números, sem qualquer conexão com a realidade daqueles 

profissionais que os recebem. Se esses dados, além de não compreendidos, ainda são 

utilizados como forma de punição ou premiação, tendem a ser rechaçados pelos 

profissionais avaliados. 

Acreditamos que alguns desses problemas podem ser minimizados se houver o 

entendimento, pelos profissionais, de quais são os objetivos do IDESP; como são 

constituídos de fato; como podem auxiliar nos planos de aula ou de gestão; ou, ainda, 

como se estabelecem as regras para recebimento do bônus. Para isso, deveriam ser 

priorizadas ações de formação sobre o entendimento do IDESP para incentivar a 

mudança de práticas e não apenas a divulgação dos resultados. 

 Outra medida a ser tomada pela SEE-SP poderia ser a criação de políticas que 

estimulem ações das escolas para que os dados, ao chegarem sejam discutidos com a 

comunidade escolar, buscando o entendimento do contexto escolar vigente para uma 

análise mais real da escola, articulando-os a outros dados obtidos em processos de 

autoavaliação da escola.  
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APÊNDICE A 

Questionário da Pesquisa 

 

Caro Professor, 

Agradeço-lhe por sua disposição em colaborar com esta pesquisa intitulada: Desorientações nos 

fluxos de comunicação sobre o IDESP entre coordenadorias de ensino e escolas da rede de 

ensino do Estado de São Paulo 

 

O objetivo geral desta pesquisa é: 

 analisar como os índices apontados no IDESP são divulgados, discutidos e 

compreendidos, no fluxo de comunicação entre as coordenadorias e as escolas da Rede 

Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. 

Os objetivos específicos são: 

4. investigar o nível de entendimento existente sobre o SARESP/IDESP nas Diretorias de 

Ensino e nas Escolas Estaduais; 

5. compreender que processos formativos são desencadeados para o entendimento e 

utilização do IDESP; 

6. compreender como os dados do IDESP são compreendidos pelos profissionais das 

escolas; 

7. contribuir para o melhoria das formas de divulgação dos índices na Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo. 

 

Caso haja alguma dúvida sobre algum dos itens do questionário, não hesite em contatar-me para 

esclarecimentos através do telefone 99595-7788.  

Esclareço ainda que sua identidade será preservada. 

 

Muito obrigado! 

 

Fábio Rodrigues Galindo 

Mestrado em Educação: Currículo, da PUC-SP 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 

 

Idade:  

 

Cargo/função: 

 

Tempo no magistério paulista: 

 

Tempo na função atual: 

 

 

 

QUESTÕES 

 

1) Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Em parte 

Justifique: 

 



87 

 

2) Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP: 

 

 

3- Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação?  

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Em parte 

Justifique: 

 

 

4) Como você é informado acerca dos resultados do IDESP da(s) escola(s) em que trabalha? 

Como funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

 

 

5) Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? 

(   ) Sim   (    ) Não 

 

Caso Sim: 

 

5a) Quem realizou essa formação? (Múltipla escolha) 

(   ) Representantes dos órgãos centrais da secretaria 

(   ) Supervisores 

(   ) PCNP 

(   ) Diretores de escola 

(   ) Professores coordenadores 

 

5b) Nessa formação houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

(   ) Entendimento  do IDESP/SARESP 

(   ) Logística e aplicação das provas 

(   ) Ambos 

(   ) Outro. Qual?:____________________________________________________ 

 

 

6) Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

(   ) A comunicação é boa e é favorável à minha prática; 

(   ) A comunicação é boa, mas não interfere na minha prática; 

(   ) A comunicação é razoável, mas é favorável à minha prática; 

(   ) A comunicação é razoável, mas não interfere na minha prática; 

(   ) A comunicação é ruim, mas ainda assim é favorável à minha prática; 

(   ) A comunicação é ruim, mas não interfere na minha prática. 
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APÊNDICE B 

Quadros de categorização das respostas dos questionários 

Fonte Sujeitos da Pesquisa 

S Supervisor de ensino 

PCNP Professor coordenador do núcleo pedagógico 

D Diretor de escola 

PC Professor coordenador 

PP Professor de língua portuguesa 

PM Professor de matemática 

PH Professor de história 

 

Supervisores de Ensino 

1. Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

S1 Sim, por tratar-se de  uma  avaliação  

externa, que  avalia  o sistema de ensino, 

subsidiando  ações   de   políticas   públicas, 

que  visam  a melhoria  da qualidade de 

ensino da  rede  estadual de ensino, além de 

ser  um indutor  do  currículo,   tendo em 

vista que as  expectativas  e  habilidades  dos  

alunos  trabalhadas  em  sala de aula,  estão 

elencadas  na  matriz de referência desta  

avaliação  

 

1. É uma avaliação externa do 

sistema de ensino 

2. Subsidia políticas públicas que 

visam à melhoria da qualidade 

de ensino 

3. Indutor do currículo 

S2 Não, porque não há investimento em 

políticas públicas para melhorar a qualidade 

da educação. A rede estadual trabalha com 

os conhecimentos que possuem, não existe 

nenhuma intervenção para formação dos 

professores e especialista, assim observamos 

que os resultados não avançam 

 

1. Não há investimento em 

políticas públicas para melhoria 

da qualidade do ensino 

2. Falta formação de professores e 

especialista 

S3 Em parte, porque  avalia a qualidade de 

ensino, por meio do desempenho dos alunos. 

Estas informações subsidiam professores e a 

equipe gestora no desenvolvimento de ações 

para a superação de problemas de 

aprendizagem dos alunos. Mas também serve 

para ranquear as escolas da rede, ou seja, a 

1. Avalia a qualidade do ensino 

2. Os dados subsidiam os 

professores e a equipe gestora 

para ações de superação de 

problemas de aprendizagem 

3. Utilizado para ranquear escolas 
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“pior”, ou melhorar a escola 

 

 

2. Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP.  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais   

S1 O IDESP  é  calculado  a  partir  da   

multiplicação de dois indicadores - o 

Indicador de Desempenho (ID), que 

avalia  quanto os alunos aprenderam, e o 

Indicador de Fluxo (IF), que avalia 

quanto tempo os alunos levam para 

aprender 

 

1. Multiplicação de dois indicadores 

– indicador de desempenho x 

indicador de fluxo 

2. Indicador de desempenho: 

aprendizagem do aluno 

3. Indicador de fluxo: tempo que o 

aluno leva para aprender 

4. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

S2 É calculado a partir de dois indicadores : 

o desempenho no SARESP e o Indicador 

de Fluxo. É calculado a partir da 

multiplicação dos dois indicadores: 

IDESPs = IDs x IFs 

1. Multiplicação de dois indicadores 

– Indicador de Desempenho no 

SARESP x Indicador de Fluxo da 

série 

2. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

S3 O IDESP, é calculado  o índice utilizando 

o seguinte critério: o desempenho dos 

alunos (o que os alunos aprendem) e o 

fluxo escolar (em quanto tempo 

aprendem) 

 

1. Desempenho dos alunos – o que 

aprendem 

2. Fluxo escolar – em quanto tempo 

aprendem 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

3. Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação? Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

S1 Sim. Porque  estabelece  metas   para  

cada  escola, sendo esta  avaliada   a  

partir  de  seu  próprio   desempenho, 

devendo  sempre  buscar  a  evolução  da 

qualidade  de ensino   oferecida no 

contexto da rede estadual de  ensino 

 

1. Estabelece metas para cada escola 

2. A escola é avaliada a partir de seu 

próprio desempenho 

3. A escola deve buscar melhorar 

seu desempenho dentro do 

contexto da rede estadual 

S2 Em parte. Os indicadores externos 

deveriam ser instrumentos orientadores 

de  políticas públicas, mas isso ainda não 

acontece na rede estadual 

 

1. Deveria ser orientador de 

políticas públicas, o que ainda 

não acontece. 

S3 Em parte. Porque, muitas vezes, a 

preocupação das escolas é cumprir a 

meta estabelecida, pois está vinculada ao 

bônus 

 

1. Foco das escolas em cumprir a 

meta para fins de recebimento de 

bônus. 
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4. Como você é informado acerca dos resultados do IDESP das escolas que acompanha? Como 

funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

S1 Somos informados  a  partir dos  boletins   

recebidos   da  Secretaria  da  Educação, 

no ano  seguinte  à  avaliação  realizada.   

Existe o  boletim do  IDESP, que 

apresenta  os Indicadores de  Fluxo,  e o 

resultado do  SARESP, onde constam  os  

níveis  de proficiência, dos  alunos por 

série/ano  e disciplinas  avaliadas.  A  

Secretaria de  Educação forneceu,  no   

início desta  ação,  vídeos que  

subsidiaram  as discussões  acerca dos 

resultados na Rede  Estadual de  Ensino, 

bem  como  relatórios   pedagógicos,  

elaborados  a partir  de  2008, para  

subsidiar  as  intervenções   realizadas em  

sala de aula. 

No  âmbito da  Diretoria de  Ensino,   nos  

últimos  dois  anos,  foram  realizadas   

orientações  técnicas, com  professores  

coordenadores  de todas  as  UEs, 

articulando  a  ação da equipe da  

supervisão responsável pela  avaliação  e  

o núcleo  pedagógico,  áreas  das  

disciplinas  avaliadas. 

A formação  versou  sobre   os  estudos   

do cálculo dos  indicadores,  análise  de  

boletins,   estudo  sobre    o conceito de 

avaliação,    plano de  ações  para  

intervenções   nas  proficiências  não 

alcançadas, estudo dos relatórios  

pedagógicos, a partir de   oficinas  

temáticas, por áreas. A pauta  

desenvolvida nesta  ação  é trabalhada  

em todas  as  UEs, no  dia  previsto no  

Calendário  Escolar – Dia do  SARESP  

na  Escola, envolvendo professores, 

demais  gestores e  a comunidade  escolar 

no geral  

 

1. Através de boletins emitidos pela 

Secretaria da Educação 

2. Vídeos disponibilizados pela 

Secretaria da Educação 

3. Relatórios pedagógicos 

disponibilizados pela Secretaria 

da Educação 

4.  Orientações técnicas (formação) 

realizadas pela Diretoria de 

Ensino (supervisão responsável 

pela avaliação e núcleo 

pedagógico) para professores 

coordenadores 

5. Atividades desenvolvidas no Dia 

do SARESP na escola 

  

S2 Através do  site da SEE, quando são 

disponibilizados os resultados para a 

rede. Não existe fluxo de comunicação, 

tenho que  imprimir e analisar  os 

resultados disponibilizados   sozinha ou 

com o grupo da supervisão para depois 

discutir nas escolas  

 

1. Resultados disponibilizados no 

site da Secretaria da Educação 

2. Não existe fluxo de informação: a 

análise dos resultados é feita 

individualmente ou com outros 

supervisores 

3. Discute os dados com as escolas 
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S3 A  princípio, por meio da imprensa, 

depois fica disponível no site da 

Secretaria de Educação 

 

1. Primeiro pela imprensa 

2. Posteriormente, pelo site da 

Secretaria da Educação 

 

 

5. Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? Caso sim, quem realizou esta 

formação e nessa formação houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais  

S1  Sim. Realizada por representantes dos 

órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase no 

entendimento  do IDESP/SARESP e 

logística e aplicação das provas 

 

  

1. Realizada por representantes dos 

órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com 

ênfase no entendimento  do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

S2 Sim. Realizada por supervisores. Com 

ênfase na logística e aplicação das provas 

 

1. Realizada por supervisores e com 

ênfase sobre o processo de 

aplicação da prova 

S3 Sim. Realizada por supervisores e PCNP. 

Com ênfase na logística e aplicação das 

provas 

 

1. Realizada por supervisão e PCNP 

e com ênfase sobre o processo de 

aplicação da prova 

 

6. Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

 

Fonte Resposta Resposta Fechada (Autoexplicativa) 

S1  A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

S2 A comunicação é ruim, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

S3 A comunicação é ruim, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

 

PCNP 

1. Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PCNP1 Sim. A avaliação colabora para que a 

escola revisite a Proposta Pedagógica e 

aprimore a aprendizagem dos alunos no 

cumprimento do Currículo 

 

1. Colabora para que se revisite a 

proposta pedagógica 

2. Avaliação do currículo 

PCNP2 Sim. A Avaliação Externa, tanto SARESP 

como a  Prova Brasil, possibilita à 

1. Possibilitam à escola um olhar para 

si mesma 
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escola olhar para si mesma, observar 

como está acontecendo a aprendizagem 

de seus alunos, bem como o trabalho que 

os professores estão desenvolvendo a 

partir do   Currículo Oficial, permitindo 

um realinhamento de sua Proposta 

Pedagógica  

 

2. Avalia o processo de ensino e 

aprendizagem 

3. Avaliação do currículo oficial 

4. Realinhamento da proposta 

pedagógica 

PCNP3 Sim. Porque é um processo unificado de 

avaliação de rendimento, que possibilita 

acompanhar as escolas e avaliar o 

sistema. Também possui relevância por 

ser uma prova externa, elaborada por 

habilidades e competências, em 

consonância com o Currículo 

trabalhado, no caso da Rede estadual de 

Educação 

 

1. Possibilita o acompanhamento 

das escolas 

2. Avaliação do sistema 

3. Avaliação em consonância com 

o currículo oficial 

 

2. Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PCNP1 O IDESP é calculado a partir da 

multiplicação dos Indicadores de 

Desempenho e Fluxo das séries 

avaliadas, em Língua Portuguesa e 

Matemática   

 

1. Multiplicação dos Indicadores de 

Desempenho e Fluxo das séries 

avaliadas em Língua Portuguesa 

e Matemática 

2. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta, pois o 

fluxo não avalia só as séries 

avaliadas, mas agrega as séries do 

segmento 

 

PCNP2 Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Estado de São Paulo é 

calculado a partir do desempenho dos 

alunos na prova e o Fluxo (evasão e 

repetência) da série avaliada 

 

1. A partir do desempenho dos 

alunos na prova e fluxo (evasão e 

repetência) da série avaliada 

2. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta, pois o 

fluxo não avalia só as séries 

avaliadas, mas agrega as séries do 

segmento. Os números 

considerados para este cálculo 

são as taxas de aprovação, que 

são o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 

 

PCNP3 O IDESP é calculado com base no 

desempenho que os alunos das séries 

finais dos ciclos obtêm nas provas do 

SARESP de Língua Portuguesa e 

Matemática e do Fluxo, ou seja, dos 

dados relativos à evasão e retenção. 

Também é considerado o Índice de 

1. Desempenho dos alunos nas 

séries finais dos ciclos nas provas 

de Língua Portuguesa e 

Matemática e do Fluxo (evasão e 

retenção) 

2. Considera-se o Índice de 

qualidade da escola 
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qualidade das escolas, tomando como 

parâmetro se ela está ou não acima da 

média. Ainda, recentemente, passou-se 

a considerar o nível socioeconômico da 

comunidade escolar 

 

3. Nível socioeconômico da 

comunidade escolar; 

4. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta, 

contudo, os números 

considerados para o cálculo do 

Fluxo são as taxas de aprovação, 

que são o contraponto das taxas 

de evasão e repetência 

 

 

3. Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação? Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PCNP1 Sim.  O IDESP favorece o 

direcionamento das ações de formação 

de professores e professores 

coordenadores pedagógicos no 

desenvolvimento do Currículo 

 

1. Favorece o direcionamento de 

ações de formação de 

professores e PCNP 

2. Auxilia no desenvolvimento do 

currículo 

PCNP2 Sim, pois possibilita o alinhamento ou 

realinhamento dos órgãos centrais nas 

ações de formação dos professores e 

gestores 

 

1. Contribui para o alinhamento e 

realinhamento das ações dos 

órgãos centrais para formação de 

professores e gestores 

 

PCNP3 Sim. O IDESP favorece que as escolas 

atentem para suas metas de melhoria, 

bem como possua elementos de 

comparação com outras escolas e, a 

partir dos dados de desempenho, 

retenção e evasão, repensem suas 

Propostas Pedagógicas e práticas 

cotidianas  

 

1. Direciona para que as escolas 

atentem para as metas 

2. Cria elementos de comparação 

entre as escolas 

3. Possibilita o repensar da 

proposta pedagógica e práticas 

cotidianas 

 

 

4. Como você é informado acerca dos resultados do IDESP das escolas que acompanha? Como 

funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

FONTE RESPOSTA IDEIAS CENTRAIS 

PCNP1 Após a divulgação dos resultados 

pelos órgãos centrais da secretaria, o 

diretor do Núcleo Pedagógico realiza 

reunião para discutir os resultados e 

planejamento de ações pedagógicas, 

com os professores de Matemática e 

professores coordenadores 

pedagógicos 

 

1. Divulgação pelos órgãos centrais 

da secretaria 

2. Reunião com o diretor do núcleo 

pedagógico da Diretoria de Ensino 

para discutir resultados e planejar 

ações 

PCNP2 A Secretaria de Estado da Educação 

do Estado de São Paulo, divulga os 

resultados oficiais, pelo site com 

1. Divulgação pelo site da Secretaria 

com boletins das escolas 

2. Posteriormente à divulgação, a 
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boletins de cada escola. Após a 

divulgação o Núcleo Pedagógico e 

Supervisores fazem reuniões de 

estudos com gestores e professores das 

áreas avaliadas. 

 

supervisão e o núcleo pedagógico 

fazem reuniões de estudo com 

gestores e professores das áreas 

avaliadas 

 

PCNP3 Quando o resultado do IDESP é 

publicado pela Secretaria, eu consulto 

os boletins no site da Educação, em 

link específico. Também recebo os 

resultados das escolas em geral, via 

diretora do Núcleo, para poder 

elaborar Orientações Técnicas e 

organizar acompanhamento nas 

unidades, sobretudo as escolas 

consideradas prioritárias e aquelas 

que apresentem fragilidades em 

Língua Portuguesa (grande número de 

alunos abaixo do básico)  

 

1. Publicação pelo site da secretaria 

através de boletins 

2. Informe dos resultados das escolas 

via diretora do núcleo pedagógico 

da Diretoria de Ensino 

3. Acompanhamento das escolas 

prioritárias, com fragilidade em 

Língua Portuguesa 

 

 

5. Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? Caso sim, quem realizou esta 

formação e, nessa formação, houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PCNP1 Sim. Realizada por representantes 

dos órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento do IDESP/SARESP 

e logística e aplicação das provas 

 

 

1. Realizada por representantes dos 

órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento  do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

PCNP2 Sim. Realizada por representantes 

dos órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento do IDESP/SARESP 

e logística e aplicação das provas 

 

1. Realizada por representantes dos 

órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento  do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

PCNP3 Sim. Realizada por representantes 

dos órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento do IDESP/SARESP 

e logística e aplicação das provas 

 

1. Realizada por representantes dos 

órgãos centrais da secretaria, 

supervisores e PCNP. Com ênfase 

no entendimento  do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

 

6. Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

 

Fonte Resposta Resposta Fechada (Autoexplicativa) 
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PCNP1 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PCNP2 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

PCNP3 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

  

Diretor de Escola 

1. Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

D1 Sim, se for concebida no sentido de 

possibilitar a toda equipe escolar o 

diagnóstico das dificuldades 

apresentadas pelos alunos e através 

dessas informações a busca por 

melhores estratégias de ensino. 

Porém, atualmente, é carregado de um 

cunho negativo, quando classifica e 

discrimina escolas e seus 

profissionais, ao atribuir critérios 

como pagamento de bônus às escolas 

“bem-sucedidas”, desconsiderando 

aspectos relevantes e peculiares de 

cada escola 

1. Se possibilitar o diagnóstico das 

dificuldades apresentadas pelos 

alunos 

2. Classifica e discrimina escolas e 

seus profissionais 

3. Pagamento de bônus às escolas 

“bem-sucedidas” 

4. Desconsidera aspectos relevantes 

e peculiares de cada escola 

D2 Sim. Fornece informações que 

contribuem para a reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido na escola, 

possibilitando redirecionar as ações 

no sentido de melhorar o trabalho 

desenvolvido 

 

1. Fornece informações que 

contribuem na reflexão do 

trabalho, possibilitando o 

redirecionamento do trabalho 

escolar 

 

D3 Sim. Apesar do fato, é um processo de 

legitimação da política de avaliação 

educacional. Inicialmente por 

diferentes segmentos e entidades 

representativas. Apesar dos conteúdos 

muitas vezes não estarem de acordo 

com a nossa proposta curricular 

 

1. É um processo de legitimação da 

política de avaliação educacional 

2. Muitas vezes,  os conteúdos 

avaliados não estão de acordo 

com os trabalhados, que estão de 

acordo com a proposta curricular  

 

D4 Em partes. Por tratar-se de um sistema 

de avaliação em larga escala, acredito 

que possa ser relevante. Porém, não 

deve ser determinante para avaliar se 

uma escola é de qualidade ou não, 

pois o conceito de qualidade 

educacional vai além do resultado de 

uma avaliação aplicada para uma 

parte dos alunos de uma UE, com 

1. É um sistema de avaliação em 

larga escala 

2. Não deve ser determinante para 

avaliar a qualidade da escola, pois 

esta vai além dos resultados de 

uma avaliação aplicada para uma 

parte dos alunos 

3. É de participação obrigatória e 

atrelada a uma bonificação 
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obrigatoriedade de participação e 

aliada a uma bonificação financeira 

para a equipe escolar 

 

financeira  

 

D5 Em parte. A Avaliação de desempenho 

acadêmico e sociocultural dos 

estudantes constitui importante 

indicador para o Estado para que se 

possa investir em políticas públicas 

que efetivamente possam melhorar os 

índices de desempenho acadêmico dos 

estudantes 

 

1. Constitui importante indicador 

para que o Estado possa investir 

em políticas públicas de melhoria 

do desempenho acadêmico dos 

estudantes 

D6 Sim, porque busca mostrar de forma 

abrangente a qualidade de ensino da 

escola pública 

 

1. Busca mostrar de forma 

abrangente a qualidade do ensino 

da escola pública 

 

2. Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP:  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

D1 O IDESP é calculado a partir da 

multiplicação dos dois indicadores: 

Indicador de Desempenho dos alunos 

nas disciplinas de Língua Portuguesa 

e Matemática das séries avaliadas, 

classificando-os em quatro níveis: 

abaixo do básico, básico, adequado e 

avançado, e do Indicador de Fluxo  

 

1. Multiplicação de dois indicadores, 

o de desempenho em Língua 

Portuguesa e Matemática das 

séries avaliadas 

2. Classifica os alunos em quatro 

níveis: abaixo do básico, básico, 

adequado e avançado 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

D2 O IDESP é um indicador de qualidade 

da escola, composto por dois critérios: 

o desempenho no SARESP e o 

indicador de Fluxo (IF), ou seja,  

quanto aprenderam e em quanto tempo 

aprenderam. É calculado a partir da 

multiplicação dos dois indicadores: 

IDESPs = IDs x IFs 

O ID é calculado a partir do 

desempenho dos alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática; de acordo 

com as notas obtidas, os alunos são 

classificados em quatro níveis: abaixo 

do básico, básico, adequado e 

avançado  

O IF é obtido a partir da taxa média 

de aprovação dos alunos da unidade 

1. Composto pela multiplicação de 

dois critérios, o de desempenho 

no SARESP e indicador de fluxo 

2. O indicador de desempenho é 

calculado através das notas 

obtidas em Língua Portuguesa e 

Matemática e os alunos são 

classificados em quatro níveis: 

abaixo do básico, básico, 

adequado e avançado 

3. O indicador de fluxo é obtido 

através da taxa média de 

aprovação dos alunos 

4. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 
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escolar 

D3 IDESP = IDs x IFs = ID. Para este 

cálculo, temos  como índice de partida 

aquele alcançado no ano anterior, 

demonstram conhecimentos e domínio 

dos próprios conteúdos  

 

1. Indicador de desempenho 

multiplicado pelo indicador de 

fluxo 

2. Como índice de partida é utilizado 

o índice do ano anterior 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

D4 É calculado considerando o Índice de 

Desenvolvimento dos alunos na 

avaliação do SARESP, em Português e 

Matemática, e nos indicadores da 

escola referentes à aprovação, 

retenção e abandono 

 

1. Calculado através do 

desenvolvimento dos alunos nas 

avaliações de Língua Portuguesa 

e Matemática e nos indicadores 

referentes à aprovação, retenção e 

ao abandono 

2. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

D5 O IDESP é calculado com base no 

desempenho do estudante, de acordo 

com as habilidades e competências 

exigidas para o seu nível e análise do 

fluxo escolar na escola – evasão e 

repetência 

 

1. Desempenho dos estudantes de 

acordo com as habilidades e 

competências exigidas e fluxo 

escolar – evasão e repetência 

2. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta, 

contudo, os números considerados 

para o cálculo do fluxo são as 

taxas de aprovação, o contraponto 

das taxas de evasão e repetência 

 

D6 Há cálculo de dois critérios: o 

desempenho escolar e fluxo escolar, 

entretanto, existe dificuldades em 

interpretar o boletim  referente ao 

resultado da unidade escolar 

 

1. Desempenho escolar e fluxo 

escolar 

2. Existem dificuldades em 

interpretar o boletim com as 

informações sobre os resultados 

da escola 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

  

3. Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação? Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

D1 Em parte. Pois não deixa de ser uma 

avaliação diagnóstica da escola, e é 

um importante meio de direcionar 

estratégias de melhoria na qualidade 

do ensino, porém deveria levar em 

consideração o processo e as 

peculiaridades  da comunidade 

escolar e não apenas o resultado. 

Pois, assim, torna-se um fim em si 

1. Não deixa de ser uma avaliação 

diagnóstica da escola 

2. É um importante meio de 

direcionar estratégias de melhoria 

da qualidade do ensino 

3. Deveria levar em consideração o 

processo e as peculiaridades da 

comunidade escolar, não só os 
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mesmo e não um meio, pois desmotiva 

os profissionais de educação ao invés 

de motivá-los  

  

índices 

4. Pois, assim, torna-se um fim em si 

mesmo e não um meio 

5. Desmotiva, ao invés de motivar os 

profissionais 

D2 Sim. Ao fornecer dados sobre o 

desempenho dos alunos, possibilita à 

escola detectar falhas e faz com que a 

mesma promova ações que tem por 

finalidade melhorar a qualidade do 

ensino 

 

1. Ao fornecer dados sobre o 

desempenho dos alunos, 

possibilita à escola detectar falhas 

e procurar corrigi-las 

D3 Sim. São objetivos que demonstram os 

artigos das bases metodológicas 

dessas decisões, entre estes, 

destacam-se o direito ao acesso à 

escola, a permanência nesta e ao 

aprendizado 

 

1. Buscam garantir direitos, como 

acesso à escola, a permanência e 

o aprendizado 

D4 Em parte. Pode contribuir se for 

utilizado como uma das muitas 

ferramentas de avaliação, com o 

objetivo de impulsionar para 

mudanças significativas na didática 

em sala de aula. No entanto, se os 

resultados forem utilizados apenas 

com o intuito de treinar alunos para 

atingir metas, responder teste e 

simulados e de mantê-los “dentro da 

escola”, não haverá realmente 

educação de qualidade, não revelará 

uma efetiva aprendizagem do aluno 

 

1. Pode contribuir se for utilizada 

como uma das muitas ferramentas 

de avaliação, e não única, para 

melhorar o trabalho em sala de 

aula 

2. No entanto, se os resultados forem 

utilizados apenas com o intuito de 

treinar alunos para atingir metas, 

responder a teste e simulados e de 

mantê-los “dentro da escola”, não 

haverá realmente educação de 

qualidade 

3. Não revelará efetiva 

aprendizagem do aluno 

 

D5 Não. Porque, enquanto política de 

Estado, só serve para classificar as 

escolas num ranking entre as 

melhores e as piores, sem  levar em 

conta a real situação socioeconômica 

em que se encontram estas escolas e 

objetivamente não investe na 

qualidade do ensino 

 

1. Enquanto política de Estado, só 

serve para classificar as escolas 

num ranking entre as melhores e 

as piores 

2. Não leva em conta a real situação 

socioeconômica em que se 

encontram estas escolas 

3. Não investe na qualidade do 

ensino 

 

D6 Em parte. Serve para uma 

amostragem, pois mede o desempenho 

do aluno, porém, atualmente, as 

escolas possuem muitos alunos com 

distúrbios de aprendizagem, o que 

acaba se refletindo nos resultados 

1. Serve para uma amostragem, pois 

é usado para medir o desempenho 

do aluno 

2. As escolas possuem muitos alunos 

com distúrbios de aprendizagem, 

o que acaba refletindo nos 

resultados 
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4. Como é informado acerca dos resultados do IDESP das escolas em que trabalha? Como 

funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

D1 Através do Boletim Escolar no site 

IDESP.edunet.sp.gov.br. O fluxo de 

comunicação é regular, pois deveria 

conter maiores esclarecimentos e 

fóruns para discussões quanto aos 

seus critérios de aplicabilidade 

  

1. Através do boletim escolar 

disponibilizado no site da 

secretaria 

2. O fluxo de comunicação é regular 

e faltam mais esclarecimentos 

D2 Através dos comunicados da 

Secretaria da Educação, de 

instituições que divulgam dados sobre 

educação. 

 

1. Através dos comunicados da 

Secretaria da Educação 

2. De instituições que divulgam 

dados sobre a educação 

 

D3 Sempre dos resultados, através das 

participações da Secretaria da 

Educação (via Internet) 

 

1. Sempre através do site da 

Secretaria da Educação 

D4 Os resultados são informados, 

primeiramente, através do Boletim da 

Escola, no site da Secretaria da 

Educação. E, posteriormente, pelo 

supervisor de ensino responsável pela 

UE, que comparece à escola, reúne-se 

com a equipe gestora para um estudo 

mais aprofundado dos resultados, 

destacando os Indicadores de 

Desempenho e Fluxo 

 

1. Primeiramente, através do boletim 

da escola no site da Secretaria da 

Educação 

2. Posteriormente, pelo supervisor 

de ensino, que se reúne com a 

equipe gestora para um estudo 

mais aprofundado dos resultados 

D5 Via website, meios de comunicação de 

massa. É mais um grande evento da 

SE [Secretaria de Educação] , 

governo do estado 

  

1. Via website 

2. Meios de comunicação de massa 

3. É mais um grande evento da 

Secretaria da Educação – governo 

do estado 

 

D6 Site da Educação 

 

1. Site da educação 

  

5. Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? Caso sim, quem realizou esta 

formação e nessa formação houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

D1 Sim. Realizada por supervisores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação 

das provas 

 

1. Realizada por supervisores, com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 
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D2 Sim. Realizada por supervisores. Com 

ênfase na logística e aplicação das 

provas 

 

1. Realizada por supervisores, com 

ênfase na logística e aplicação 

das provas 

D3 Não  

 

D4 Sim. Realizada por supervisores e PCNP. 

Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação 

das provas 

1. Realizada por supervisores e 

PCNP, com ênfase no 

entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

 

D5 Sim. Realizada por supervisores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e aplicação 

das provas 

1. Realizada por supervisores, com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e logística e 

aplicação das provas 

 

D6 Não 

 

 

 

6. Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

 

Fonte Resposta Resposta Fechada (Autoexplicativa) 

D1 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

D2 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

D3 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

D4 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

D 5 A comunicação é ruim, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

D6 A comunicação é ruim, mas ainda assim é 

favorável à minha prática 

 

 

 

PC 

1. Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PC1 Em parte. Seria totalmente relevante se 

os resultados fossem individuais e as 

escolas utilizassem esses resultados como 

1. Seria totalmente relevante se os 

resultados fossem individuais 

2. Se fossem utilizados pelas 
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forma de melhorar a qualidade de ensino 

e garantir a aprendizagem dos alunos 

que apresentassem baixo rendimento. 

 

escolas como forma de melhorar 

a qualidade de ensino e garantir 

a aprendizagem 

 

PC2 Em parte. Por ser uma avaliação externa, 

é um parâmetro para dar continuidade e 

para serem revistas as ações para 

melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem, porém, é uma avaliação 

unificada para todo o estado de São 

Paulo, não observando a especificidade 

da realidade de cada escoa ou região 

 

1. Por ser uma avaliação externa é 

um parâmetro para dar 

continuidade e serem revistas 

ações para melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem 

2. Por ser unificada para todo o 

Estado, não observa as 

especificidades e realidade de 

cada escola ou região 

 

PC3 Sim. Por nos fornecer dados reais do 

trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola 

 

1. Fornece dados reais do trabalho 

pedagógico desenvolvido na 

escola 

PC4 Sim. Mais do que avaliar as escolas, o 

SARESP ajuda a monitorar e a traçar 

planos e metas para o ensino das escolas 

públicas paulistas. Com base nos 

resultados do SARESP, as equipes das 

escolas podem aprimorar seus projetos 

pedagógicos e enfrentar os problemas 

identificados na avaliação 

 

1. Mais do que avaliar, ajuda a 

monitorar e traçar planos e metas 

para o ensino das escolas 

públicas paulistas 

2. Com base nos seus resultados, as 

equipes das escolas podem 

aprimorar seus projetos 

pedagógicos e enfrentar os 

problemas identificados na 

avaliação. 

 

PC5 Sim 

 

 

PC6 Sim. Apesar dos conteúdos muitas vezes 

não estarem de acordo com a proposta 

curricular do bimestre que é aplicado, ou 

com a clientela a ser aplicado, é um meio 

de avaliação de toda a equipe escolar 

(professores, alunos, equipe gestora) 

 

1. É um meio de avaliação de toda 

a equipe escolar, apesar dos 

conteúdos muitas vezes não 

estarem de acordo com a 

proposta curricular do bimestre 

que é aplicado, ou com a 

clientela a ser aplicado 

 

 

2. Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP:  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PC1 O IIDESP é calculado a partir dos 

resultados do SARESP em Língua 

Portuguesa e Matemática e do fluxo 

escolar(retenção, evasão) 

 

1. É calculado a partir dos 

resultados do SARESP em 

Língua Portuguesa e 

Matemática e do fluxo escolar 

(retenção e evasão) 

2. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta; 

contudo, os números 

considerados para o cálculo do 
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fluxo são as taxas de aprovação, 

contraponto das taxas de evasão 

e repetência 

 

PC2 O cálculo PE é uma multiplicação de 

dois indicadores: O indicador do 

desempenho (ID) – Matemática/Língua 

Portuguesa –, calcula uma média dos 

dois que corresponde ao ID da escola. 

Obs.: Esses indicadores é o desempenho 

do aluno em cada série avaliada.  

IF – taxa média de aprovação em cada 

etapa da escolaridade coletada pelo 

curso  dividido pela quantidade de 

alunos ( IF = n. de alunos aprovados / 

n. de alunos matriculados) 

Idep= ID  x  IF 

 

1. É uma multiplicação de dois 

indicadores: O Indicador do 

Desempenho (ID) – em 

Matemática e Língua 

Portuguesa de cada série 

avaliada. Calcula-se uma média 

dos dois, que corresponde ao ID 

da escola 

2. IF – taxa média de aprovação 

em cada etapa da escolaridade 

coletada pelo curso, dividida 

pela quantidade de alunos (IF = 

n. de alunos aprovados / n. de 

alunos matriculados) 

IDESP = ID  x  IF 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

PC3 Desempenho dos alunos (conteúdo) e 

fluxo escolar (reprovação e evasão) 

 

1. Desempenho dos alunos 

(conteúdo) e fluxo escolar 

(reprovação e evasão) 

2. A forma de cálculo apresentada 

está parcialmente correta, 

contudo, os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

contraponto das taxas de evasão 

e repetência 

 

PC4 O IDESP é calculado a partir da 

multiplicação dos dois indicadores: 

IDESPs = IDs x IFs,  ID = Indicador de 

Desempenho,  IF = Indicador de Fluxo, 

s = Série Avaliada 

 

1. É calculado a partir da 

multiplicação dos dois 

indicadores: IDESPs= IDs x IFs, 

ID = Indicador de Desempenho, 

IF = Indicador de Fluxo, s = 

Série Avaliada 

2. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 

 

PC5 É calculado a partir do desempenho do 

aluno nas provas de Língua Portuguesa 

e Matemática. É calculado a partir da 

multiplicação de dois Indicadores: o 

Fluxo e o Indicador de Desempenho 

 

1. É calculado a partir do 

desempenho do aluno nas 

provas de Língua Portuguesa e 

Matemática  

2. É calculado a partir da 

multiplicação de dois 

indicadores: o Fluxo e o 

Indicador de Desempenho 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente 
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PC6 Para este cálculo, temos como índice de 

partida aquele alcançado no ano 

anterior. São os dois principais 

critérios: desempenho no SARESP e 

Índice de Fluxo. É a multiplicação 

desses dois indicadores – IDESP = IDs x 

IFs (ID = Índice de Desempenho e IF = 

Indicador de Fluxo e s = série avaliada) 

 

1. Para este cálculo, temos como 

índice de partida aquele 

alcançado no ano anterior 

2.  São os dois principais critérios: 

desempenho no SARESP e 

Índice de Fluxo. É a 

multiplicação desses dois 

indicadores – IDESP = IDs x IFs 

(ID = Índice de Desempenho e 

IF = Indicador de Fluxo e s = 

série avaliada) 

3. A forma de cálculo está exposta 

corretamente  

 

 

3. Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação? Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PC1 Em parte. Como seu objetivo é fornecer 

um diagnóstico da qualidade da escola, 

a partir dos resultados do SARESP, e 

este resultado não é individual, acredito 

que a melhora na qualidade da 

educação acaba sendo parcial, pois as 

escolas acabam por desenvolver 

atividades genéricas, considerando 

avaliações internas para identificar os 

alunos com baixo rendimento, os quais 

no meu ponto de vista, não são os 

mesmos apontados pelo 

IDESP/SARESP. Por exemplo: em que 

as escolas poderão auxiliar os alunos da 

3
a
 série do ensino médio que se 

encontram abaixo do básico? A partir 

desta questão, fico pensando se o 

objetivo está realmente em melhorar a 

qualidade da educação 

 

1. Como seu objetivo é fornecer 

um diagnóstico da qualidade da 

escola, a partir dos resultados do 

SARESP, que não são 

individuais, a melhora na 

qualidade da educação acaba 

sendo parcial, pois as escolas 

desenvolvem atividades 

genéricas, considerando 

avaliações internas para 

identificar os alunos com baixo 

rendimento, os quais não são os 

mesmos apontados pelo 

IDESP/SARESP 

2. Na prática, como as escolas 

poderão auxiliar os alunos da 3
a
 

série do ensino médio que se 

encontram abaixo do básico? A 

partir desta questão, questiona-

se se o objetivo está realmente 

em melhorar a qualidade da 

educação 

 

PC2 Em parte. Porque é um indicador de 

desempenho que possibilita a reflexão 

da equipe escolar em analisar os índices 

atuais e anteriores, promovendo ações 

que viabiliza ao educando melhorar no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Porém, deveria considerar outros 

fatores referentes à comunidade onde a 

unidade escolar está inserida 

 

1. É um indicador de desempenho 

que possibilita a reflexão da 

equipe escolar em analisar os 

índices atuais e anteriores 

promovendo ações que 

viabilizam ao educando 

melhorar no processo de ensino 

e aprendizagem 

2.  Deveria considerar outros 

fatores referentes à comunidade 

onde a unidade escolar está 
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inserida 

 

PC3 Sim. Pois o resultado direciona o plano 

de ação para obter um avanço 

 

1. O resultado direciona o plano de 

ação para obter avanços 

 

PC4 Sim. A partir dos resultados obtidos 

reveem-se a  prática e as fragilidades no 

ensino e aprendizagem. Podendo, assim, 

traçar novos caminhos e metas 

 

1. A partir dos resultados obtidos 

reveem-se a prática e as 

fragilidades no ensino e 

aprendizagem 

2.  Podem-se traçar novos 

caminhos e novas metas 

 

PC5 Sim. Através do IDESP, temos a escala 

de proficiência que qualifica e 

quantifica a aprendizagem do aluno a 

partir da meta que a escola necessita 

atingir 

 

1. Através do IDESP, tem-se a 

escala de proficiência que 

qualifica e quantifica a 

aprendizagem do aluno a partir 

da meta que a escola necessita 

atingir 

 

PC6 Sim. É um parâmetro para revermos 

nossas práticas e compararmos com 

outras instituições o cumprimento de 

nossas metas. Acredito também que a 

instituição de metas é um incentivo para 

o crescimento da EU. Como um todo, é 

uma disputa para atingirmos o bônus  

 

1. É um parâmetro para rever 

práticas e comparar com outras 

instituições o cumprimento de 

metas  

2. A instituição de metas é um 

incentivo para o crescimento da 

UE  

3. Como um todo, é uma disputa 

para atingir o bônus  

 

 

4. Como você é informado acerca dos resultados do IDESP das escolas em que trabalha? Como 

funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PC1 Através do boletim da escola disponível 

no site da Secretaria da Educação, a 

partir de informações por parte da 

Direção da Escola  

 

1. Através do boletim da escola 

disponível no site da Secretaria 

da Educação  

2. A partir de informações 

recebidas da Direção da Escola  

 

PC2 Através do site da Secretaria da 

Educação SP, link SARESP. Deveria 

conter informações mais detalhadas 

sobre como são relacionadas essas 

informações referentes aos dados que 

foram analisados 

 

1. Através do site da Secretaria da 

Educação SP, no link SARESP 

2. Deveria conter informações 

mais detalhadas sobre como 

relacionar essas informações, 

aos dados que foram analisados 

 

PC3 Através da rede e socialização do 

grupo 

 

1. Através da rede e socialização 

do grupo 

 

PC4 Divulgamos através de e-mails, em 

livro de comunicado 

1. Divulgação por e-mails  

2. Comunicados em livro de 
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 comunicado 

 

PC5 Através do boletim de resultados 

disponibilizado pela Secretaria da 

Educação 

 

1. Através do boletim de resultados 

disponibilizado pela Secretaria 

da Educação 

 

PC6 Eu vou atrás dos resultados, através 

das publicações da Secretaria da 

Educação (Internet). Mais ou menos 

temos uma data para tal resultados, e o 

“boca a boca” chega até a EU para 

acessarmos os resultados. 

Obs.: Em uma das orientações técnicas, 

uma supervisora citou como e onde 

deveríamos procurar estes cálculos 

para colhermos maiores informações  

 

1. Eu vou atrás dos resultados, 

através das publicações da 

Secretaria da Educação 

(Internet) 

2. Mais ou menos temos uma data 

para tais resultados, e o “boca a 

boca” chega até a UE para 

acessarmos os resultados 

3. Em uma das orientações 

técnicas, foi citado por uma 

supervisora como e onde 

deveríamos procurar esses 

cálculos para colhermos maiores 

informações  

 

 

5. Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? Caso sim, quem realizou esta 

formação e, nessa formação, houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PC1 Sim. Realizada por supervisores e 

PCNP. Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e na logística e 

aplicação das provas 

 

1. Realizada por supervisores e 

PCNP, com ênfase no 

entendimento do 

IDESP/SARESP e na logística e 

aplicação das provas 

 

PC2 Sim. Realizada por PCNP. Com ênfase 

no entendimento do IDESP/SARESP 

 

1. Realizada por PCNP, com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

PC3 Sim. Realizada por supervisores e 

PCNP. Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e da logística e 

aplicação das provas 

1. Realizada por supervisores e 

PCNP, com ênfase no 

entendimento do 

IDESP/SARESP e na logística e 

aplicação das provas. 

 

PC4 Não 1. Não participou de formação 

sobre o IDESP 

PC5 Sim. Realizada por supervisores e 

PCNP. Com ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e na logística e 

aplicação das provas 

1. Realizada por supervisores e 

PCNP, com ênfase no 

entendimento do 

IDESP/SARESP e na logística e 

aplicação das provas 

 

PC6 Não 1. Não participou de formação 
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 sobre o IDESP 

  

6. Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

 

Fonte Resposta Resposta Fechada (Autoexplicativa) 

PC1 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

PC2 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PC3 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

PC4 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PC5 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

PC6 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

 

Professores 

1. Você considera que o SARESP é um sistema de avaliação relevante para a escola pública? 

Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PP1 Em partes. As provas aplicadas no 

SARESP são voltadas a um público-

alvo homogêneo; não se considera, 

assim, o processo de avaliação 

contínuo realizado na sala de aula e o 

aproveitamento de cada estudante 

conforme sua evolução pessoal. 

Desconsidera, dessa forma, a 

complexidade e a heterogeneidade 

escolar 

 

1. As provas aplicadas no SARESP 

são voltadas a um público-alvo 

homogêneo desconsiderando a 

heterogeneidade e complexidade 

escolares  

2. Não se considera o processo de 

avaliação contínuo realizado na 

sala de aula e o aproveitamento de 

cada estudante conforme sua 

evolução pessoal  

 

PP2 Sim. Porque, através dos resultados do 

SARESP, a escola pode traçar ações 

para somar possíveis dificuldades no 

ensino e aprendizagem. Contudo, é 

necessário rever alguns aspectos 

relevantes no que diz respeito à 

condição social individual de cada 

unidade escolar, haja vista que fatores 

sociais e econômicos interferem no 

final da aprendizagem 

 

1. Através dos resultados do 

SARESP, a escola pode traçar 

ações para somar possíveis 

dificuldades no ensino e 

aprendizagem 

2. É necessário rever alguns aspectos 

relevantes no que diz respeito à 

condição social individual de cada 

UE, haja vista que fatores sociais 

e econômicos interferem no final 

da aprendizagem 
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PP3 Em parte 

 

Não justificou 

PP4 Sim. A Avaliação que enriquece o 

ensino e a aprendizagem, 

oportunizando a busca de  novos 

conhecimentos que favoreçam a 

qualificação da aprendizagem de 

ambos 

 

1. A Avaliação que enriquece o 

ensino e a aprendizagem, 

oportunizando a busca de novos 

conhecimentos que favoreçam a 

qualificação da aprendizagem de 

ambos 

 

PP5 Sim. É um meio pelo qual avalia tanto 

a escola quanto o sistema público de 

ensino 

1. É um meio pelo qual avalia tanto 

a escola quanto o sistema público 

de ensino 

 

PP6 Sim. Embora a elaboração seja um 

pouco falha, por contemplar conteúdos 

que nem sempre são/estão adequados, 

não deixa de ser um método de 

avaliação da equipe escolar 

 

1. Embora a elaboração seja um 

pouco falha, por contemplar 

conteúdos que nem sempre 

são/estão adequados, não deixa de 

ser um método de avaliação da 

equipe escolar 

 

PM1 Em parte, pois a avaliação aplicada, 

por ser única e em forma de teste, não 

consegue, a meu ver, identificar 

realmente a aprendizagem do aluno, 

logo, seu resultado fica comprometido 

1. A avaliação aplicada, por ser 

única e em forma de teste, não 

consegue identificar realmente a 

aprendizagem do aluno, logo, seu 

resultado fica comprometido 

 

PM2 Sim. Considero ser relevante, pois o 

SARESP é um dos indicadores que 

compõe o IDESP e o objetivo deste é 

avaliar as escolas. Ajuda a monitorar, 

traçar planos, ações e metas para que 

o ensino oferecido aos alunos 

integrantes da unidade escolar seja da 

melhor qualidade possível 

 

1. O SARESP é um dos indicadores 

que compõe o IDESP e o objetivo 

deste é avaliar as escolas 

2. Ajuda a monitorar, traçar planos, 

ações e metas para que o ensino 

oferecido aos alunos integrantes 

da UE seja da melhor qualidade 

possível 

 

PM3 Em partes. Avaliações externas podem 

ser o único instrumento para avaliar 

se a escola pública é ou não “boa”. 

Pois temos alguns alunos que, por 

falta de conhecimento, motivação 

entre outros, não levam a sério este 

tipo de avaliação 

 

1. Avaliações externas “não” podem 

ser o único instrumento para 

avaliar se a escola pública é ou 

não “boa”, pois existem alguns 

alunos, por falta de conhecimento, 

motivação entre outros, não 

levam a sério este tipo de 

avaliação 

 

PM4 Sim  

 

Não justificou 

PM5 Não. Não é um método eficaz para 

avaliar aprendizagem 

1. Não é um método eficaz para 

avaliar a aprendizagem 

 

PM6 Sim. Vejo o SARESP como uma 

avaliação do trabalho da equipe 

escolar 

1. Entende o SARESP como uma 

avaliação do trabalho da equipe 

escolar. 
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PH1 Sim Não justificou 

 

PH2 Sim. O SARESP é um sistema de 

avaliação relevante por ser um sistema 

amplo e público, que consegue 

constatar a situação de aprendizagem 

dos educandos no final dos ciclos 

 

1. O SARESP é um sistema de 

avaliação relevante por ser um 

sistema amplo e público 

2. Consegue constatar a situação de 

aprendizagem dos educandos no 

final dos ciclos 

 

PH3 Sim. Ajuda a identificar o grau de 

conhecimento e interação do aluno em 

relação ao trabalho desempenhado 

pela escola como um todo, bem como 

possíveis falhas no processo educativo 

 

1. Ajuda a identificar o grau de 

conhecimento e a interação do 

aluno em relação ao trabalho 

desempenhado pela escola como 

um todo, bem como possíveis 

falhas no processo educativo 

 

PH4 Em parte. Questões somente objetivas 

não avaliam de forma qualitativa a 

diversidade encontrada em sala de 

aula  

 

1. Questões somente objetivas não 

avaliam de forma qualitativa a 

diversidade encontrada em sala de 

aula  

 

PH5 Não. Porque eles trabalham com 

estatística e a realidade é outra 

 

1. Trabalham com estatística e a 

realidade é outra 

 

PH6 Sim. Porque ajuda o aluno a trabalhar 

com a “tensão” de uma avaliação 

externa que não sabe ao certo o que 

vai enfrentar 

 

1. Ajuda o aluno a trabalhar com a 

“tensão” de uma avaliação 

externa em que não sabe ao certo 

o que vai enfrentar 

 

2. Descreva, segundo o seu conhecimento, como é calculado o IDESP:  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PP1 O cálculo é baseado no aproveitamento 

dos estudantes nas provas do SARESP e 

no fluxo escolar (índice de evasão e 

retenção) 

 

1. O cálculo é baseado no 

aproveitamento dos estudantes 

nas provas do SARESP e no 

fluxo escolar (índice de evasão e 

retenção) 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente, e os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 
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PP2 O cálculo PE é uma multiplicação de 

dois indicadores: O Indicador do 

Desempenho (ID) – Matemática/Língua 

Portuguesa, calcula-se uma média dos 

dois que corresponde ao ID da escola.  

É um índice de medir qualidade de ensino 

que tem alguns parâmetros, dentre eles: 

assiduidade do servidor, e se a unidade 

escolar atinge as metas previstas para a 

aprendizagem, de acordo com as metas 

internas e externas estabelecidas pelo 

governo. Serve para a política de 

bonificação 

 

1. É calculado pela multiplicação 

de dois indicadores: Indicador 

do Desempenho (ID) – 

Matemática/Língua Portuguesa, 

calcula-se uma média dos dois 

que corresponde ao ID da escola  

2. É um índice que mede a 

qualidade de ensino, que tem 

alguns parâmetros, dentre eles: 

assiduidade do servidor, e se a 

unidade escolar atinge as metas 

previstas para aprendizagem, de 

acordo com as metas internas e 

externas estabelecidas pelo 

governo  

3. Serve para a política de 

bonificação 

4. A forma de cálculo apresentada 

está incorreta, pois não 

menciona a questão do fluxo e 

ainda afirma que questões como 

assiduidade do professor são 

consideradas para composição 

do índice 

 

PP3 O IDESP é calculado com base nos 

resultados do SARESP e outros dados das 

escolas  do estado de São Paulo, como os 

dados de evasão e reprovação 

 

1. O IDESP é calculado com base 

nos resultados do SARESP e 

outros dados das escolas do 

estado de São Paulo, como os 

dados de evasão e reprovação 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente, e os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 

 

PP4 O IDESP é calculado conforme  o nível 

de  desenvolvimento de aprendizagem - 

desempenho dos alunos, faltas e evasão 

 

1. O IDESP é calculado conforme o 

nível de  desenvolvimento de 

aprendizagem, desempenho dos 

alunos, faltas e evasão 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

apesar de apresentar informações 

superficiais e ainda que os 

números considerados para o 

cálculo do fluxo são as taxas de 
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aprovação, o contraponto das 

taxas de evasão e repetência 

 

PP5 Nota do SARESP mais o fluxo 

 

1- Nota do SARESP mais o fluxo 

2- A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente 

 

PP6 Com base no resultado alcançado no ano 

anterior. Utilizam-se como critérios 

indicadores de desempenho e fluxo, 

multiplicando-os para atingir um 

montante 

 

1. Com base no resultado 

alcançado no ano anterior  

2. Utilizam-se como critérios 

indicadores de desempenho e 

fluxo, multiplicando-os para 

atingir um montante 

3. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

apesar da superficialidade das 

informações 

 

PM1 É calculado a partir dos resultados do 

SARESP em Língua Portuguesa e 

Matemática, considerando também o 

fluxo escolar – taxa de evasão/retenção 

 

1. É calculado a partir dos 

resultados do SARESP em 

Língua Portuguesa e 

Matemática, considerando 

também o fluxo escolar – taxa de 

evasão/ retenção 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

contudo, os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 

 

PM2 O cálculo do IDESP é feito pela 

reprovação, evasão e desempenho no 

SARESP 

 

1. O cálculo do IDESP é feito pela 

reprovação, evasão e 

desempenho no SARESP 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente, e os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 



111 

 

 

PM3 É calculado através dos resultados do 

SARESP, evasão, reprovação 

 

1. É calculado através dos 

resultados do SARESP, evasão, 

reprovação 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente, e os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 

 

PM4 É o produto do índice de desempenho dos 

alunos pelo tempo que demoraram para 

aprender 

 

1. É o produto do índice de 

desempenho dos alunos pelo 

tempo que demoraram para 

aprender 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

apesar da superficialidade das 

informações 

 

PM5 Desconheço 

 

1. Desconhece como é calculado 

 

PM6 Índice de desempenho (ID) multiplicado 

pelo Índice de Fluxo 

 

1. Índice de Desempenho (ID) 

multiplicado pelo Índice de 

Fluxo 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

apesar da superficialidade das 

informações 

 

PH1 É calculado a partir dos resultados do 

SARESP em Língua Portuguesa e 

Matemática, considerando também o 

fluxo escolar – taxa de evasão/ retenção 

 

1. É calculado a partir dos 

resultados do SARESP em 

Língua Portuguesa e 

Matemática, considerando 

também o fluxo escolar – taxa de 

evasão/ retenção 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

contudo, os números 

considerados para o cálculo do 

fluxo são as taxas de aprovação, 

o contraponto das taxas de 

evasão e repetência 

 

PH2 Segundo meus conhecimentos, o cálculo 

do IDESP leva em conta o fluxo dos 

alunos, bem como o número de alunos 

1. O cálculo do IDESP leva em 

conta o fluxo dos alunos, bem 

como o número de alunos que 
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que faz a avaliação pelo resultado obtido 

 

fazem a avaliação pelo resultado 

obtido 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada correta, 

apesar da superficialidade das 

informações 

 

PH3 É calculado segundo o resultado obtido 

pela unidade escolar, de acordo com o 

desempenho no SARESP, notas dos 

alunos, evasão escolar... 

 

1. É calculado segundo o resultado 

obtido pela unidade escolar, de 

acordo com o desempenho no 

SARESP, notas dos alunos e 

evasão escolar 

2. A forma de cálculo apresentada 

pode ser considerada 

parcialmente correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente, e ainda o fluxo escolar 

e não somente as taxas de evasão 

 

PH4 É calculado pelo SARESP e o fluxo da 

escola 

 

1. É calculado pelo SARESP e o 

fluxo da escola 

2. A forma de cálculo apresentada é 

superficial, mas pode ser 

considerada correta, pois as 

notas para compor o índice de 

desempenho nas provas do 

SARESP consideradas são as de 

Língua Portuguesa e Matemática 

somente.  

 

PH5 É o resultado das provas 

 

1. É o resultado das provas 

2. A forma de cálculo apresentada 

está incorreta, pois o cálculo 

ainda agrega indicadores de 

fluxo 

 

PH6 O IDESP é calculado do resultado do 

SARESP do resultado do ano anterior. 

 

1. O IDESP é calculado do 

resultado do SARESP do 

resultado do ano anterior 

2. A forma de cálculo apresentada 

está incorreta, pois as notas para 

compor o índice de desempenho 

nas provas do SARESP 

consideradas são as de Língua 

Portuguesa e Matemática 

somente e somam-se a esses 

dados os indicadores de fluxo 

escolar. Todos do ano avaliado 
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3. Você acredita que o IDESP contribui para a qualidade da educação? Justifique. 

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PP1 Em parte. Os números por si só não 

melhoram as estruturas das escolas e 

tampouco as condições do trabalho 

docente 

 

1. Os números por si só não 

melhoram as estruturas das 

escolas e tampouco as condições 

do trabalho docente 

 

PP2 Sim. Essa é a forma que o professor 

tem para avaliar e preparar as 

atividades 

 

1. Essa é a forma que o professor 

tem para avaliar e preparar as 

atividades 

 

PP3 Em parte. Levando-se em conta que o 

aluno não se empenha e a devolutiva 

do resultado para ele não é feito com 

eficácia, não há grande contribuição 

 

1. Os alunos não se empenham 

2. A devolutiva do resultado para 

eles não é feita com eficácia  

3. Não há grande contribuição 

 

PP4 Sim. É um caminho que nos orienta na 

prática pedagógica, não somente da 

Unidade Escolar em que atuo, mas 

possibilita visualizar as demais 

situações das outras escolas 

 

1. É um caminho que orienta na 

prática pedagógica, não somente 

da UE 

2. Possibilita visualizar as demais 

situações das outras escolas 

PP5 Sim. Porque há uma preocupação em 

estabelecer um sistema que reflita o 

aprendizado e a permanência do aluno 

como agente 

 

1. Há uma preocupação em 

estabelecer um sistema que 

reflita o aprendizado e a 

permanência do aluno como 

agente 

 

PP6 Sim. Pode ser visto como parâmetro 

para futuras melhorias, uma vez que é 

possível analisar as dificuldades 

apresentadas pelo aluno 

 

1. Pode ser visto como parâmetro 

para futuras melhorias, uma vez 

que é possível analisar as 

dificuldades apresentadas pelo 

aluno 

PM1 Em parte, pois, como não temos os 

resultados individuais dos alunos, não 

é possível intervir pontualmente em 

cada caso. Sempre é necessária a 

aplicação de várias avaliações 

internas para diagnosticar as 

defasagens apresentadas pelos alunos 

 

1. Não tem os resultados 

individuais dos alunos 

2. Não é possível intervir 

pontualmente em cada caso 

3. Sempre é necessária a aplicação 

de várias avaliações internas 

para diagnosticar as defasagens 

apresentadas pelos alunos 

 

PM2 Sim. Acredito que as avaliações 

externas são de suma importância, 

pois o principal foco é fornecer um 

diagnóstico dos resultados obtidos 

pelos alunos de cada unidade escolar. 

E diante de tais resultados favorece a 

equipe escolar a trocar metas para 

que a aprendizagem aconteça  de 

forma a garantir a qualidade de 

ensino 

1. São de suma importância, pois o 

principal foco é fornecer um 

diagnóstico dos resultados 

obtidos pelos alunos de cada 

unidade escolar 

2. Diante de tais resultados, 

favorece, à equipe escolar, a 

troca de metas para que a 

aprendizagem aconteça de 

forma a garantir a qualidade de 
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 ensino 

 

PM3 Em parte. Levando em consideração 

que os alunos não se esforçam em 

avaliações externas, os resultados 

podem não condizer com a realidade 

da escola 

 

1. Os alunos não se esforçam em 

avaliações externas 

2. Os resultados podem não 

condizer com a realidade da 

escola 

 

PM4 Sim. 

 

Não justificou a resposta. 

PM5 Não. Não, porque existem falhas no 

sistema da educação, enquanto isso 

não mudar, a educação não vai 

melhorar 

 

1. Existem falhas no sistema da 

educação e, enquanto isso não 

mudar, a educação não vai 

melhorar 

PM6 Sim. Contribui para que o docente 

possa rever sua prática em sala de 

aula aprimorando o que deu certo e 

planejando com muito cuidado o que 

deve ser melhorado 

 

1. Contribui para que o docente 

possa rever sua prática em sala 

de aula aprimorando o que deu 

certo e planejando com muito 

cuidado o que deve ser 

melhorado 

 

PH1 Sim. A escola tem um parâmetro, tanto 

para avaliação dos discentes, quanto 

para o desenvolvimento pedagógico 

dos docentes. Analisar os dados do 

IDESP deverá contribuir para a 

escola. 

 

1. Serve como parâmetro para a 

escola, tanto para avaliação dos 

discentes, quanto para o 

desenvolvimento pedagógico 

dos docentes 

2. Analisar os dados do IDESP 

deverá contribuir para a escola 

 

PH2 Sim, acredito, porém só contribuirá 

através dos resultados, quando as 

escolas se tornarem ambiente 

referencial de aprendizagem e 

convívio social. Para isso, é 

necessário contar com ações 

pertinentes, voltadas ao perfil da 

comunidade escolar 

 

1. Só contribuirá através dos 

resultados, quando as escolas se 

tornarem ambiente referencial 

de aprendizagem e convívio 

social 

2. É necessário contar com ações 

pertinentes, voltados ao perfil da 

comunidade escolar 

 

PH3 Sim. Porque nos dá condições de saber 

se nossa prática está sendo adequada, 

nos incentivando a melhorá-la, 

modificá-la ou mantê-la, dependendo 

do resultado 

 

1. Dá condições de saber se nossa 

prática está sendo adequada, 

incentivando-nos a melhorá-la, 

modificá-la ou mantê-la, 

dependendo do resultado 

PH4 Em parte. É necessário estar a par da 

realidade da comunidade onde se 

encontra a escola. 

 

1. É necessário estar a par da 

realidade da comunidade onde 

se encontra a escola 

 

PH5 Em parte. Ele faz diagnósticos, mas 

não resolve o problema da educação, 

que é uma escola no século XIX 

 

1. Faz o diagnóstico, mas não 

resolve o problema da educação, 

que é uma escola no século XIX 
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PH6 Sim. Pois, assim, podemos saber como 

nossos alunos estão perante a 

educação no estado 

 

1. Podemos saber como nossos 

alunos estão perante a educação 

no estado 

 

 

4. Como você é informado acerca dos resultados do IDESP das escolas em que trabalha? Como 

funciona o fluxo de comunicação desses resultados até você? 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PP1 Normalmente, os dados são expostos em 

reuniões, e discussões são propostas a 

fim de planejarmos uma intervenção 

que atenda às expectativas da escola 

(relacionadas à aprendizagem dos 

estudantes) 

 

1. Normalmente, os dados são 

expostos em reuniões e discussões 

2. São expostos a fim de planejarmos 

uma intervenção que atenda às 

expectativas da escola 

(relacionadas à aprendizagem dos 

estudantes) 

 

PP2 As informações seguem por meio de 

redes enviadas pela Diretoria de 

Ensino, reunidas com equipes de 

gestores e professores 

 

1. As informações seguem por meio 

de redes enviadas pela Diretoria 

de Ensino reunidas com equipes 

de gestores e professores 

 

PP3 Através de reuniões de planejamento e 

outras, como o  “Dia D” 

 

1. Através de reuniões de 

planejamento e outras, como o  

“Dia D” 

 

PP4 Os gestores nos informam,  de forma 

didática, favorecendo a compreensão 

dos resultados do IDESP 

 

1. OS gestores nos informam, de 

forma didática, favorecendo a 

compreensão dos resultados do 

IDESP. 

 

PP5 Através de reuniões, as quais são 

ministradas pelo grupo de 

coordenadores 

 

1. Através de reuniões ministradas 

pelo grupo de coordenadores 

 

PP6 Quando a informação não vem por 

meio da Internet, em publicações, 

descobrimos por meio de outros 

professores e funcionários da 

instituição, ATPC 

 

1. Quando a informação não vem por 

meio da Internet, em publicações, 

descobrimos por meio de outros 

professores e funcionários da 

instituição 

2. ATPC 

 

PM1 Através do boletim da escola disponível 

no site da Secretaria da Educação e 

através de reuniões pedagógicas 

 

1. Através do boletim da escola 

disponível no site da Secretaria da 

Educação 

2. Através de reuniões pedagógicas 

PM2 As informações são transmitidas de 

forma bem clara e o fluxo de 

comunicação é esclarecer a realidade 

escolar em relação aos resultados 

obtidos 

 

1. As informações são transmitidas 

de forma bem clara 

2. O fluxo de comunicação esclarece 

a realidade escolar em relação aos 

resultados obtidos 
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PM3 Através de reuniões, como o “Dia D”, 

planejamento e replanejamento 

 

1. Através de reuniões, como o “Dia 

D”, planejamento e 

replanejamento 

 

PM4 Durante os ATPC, são divulgados e 

discutidos os resultados 

 

1. Durante os ATPC, são divulgados 

e discutidos os resultados 

 

PM5 Reunião escolar 

 

1. Reunião escolar 

 

PM6 Procuro informação através da Internet 

e em reunião destinada ao estudo dos 

resultados do SARESP, ATPC 

 

1. Informação através da Internet 

2. Em reunião destinada a estudo dos 

resultados do SARESP 

3. ATPC 

 

PH1 A escola informa os docentes em 

reunião especial. É informado o índice 

que a escola tem que alcançar e o 

alcançado 

 

1. A escola informa os docentes em 

reunião especial 

2.  É informado o índice que a escola 

tem que alcançar e o alcançado 

 

PH2 Os resultados do IDESP todos os anos 

são apresentados e debatidos em nosso 

ambiente escolar 

 

1. Os resultados do IDESP, todos os 

anos, são apresentados e debatidos 

no ambiente escolar 

 

PH3 Através de reuniões de planejamento, 

onde os resultados são passados através 

de coordenadores e direção. Funciona 

bem, pois o assunto é amplamente 

discutido 

 

1. Através de reuniões de 

planejamento, onde os resultados 

são passados através de 

coordenadores e direção 

2. Funciona bem, pois o assunto é 

amplamente discutido 

 

PH4 Através da coordenação e direção  

 

1. Através da coordenação e direção  

 

PH5 Nas reuniões realizadas na escola, 

promovidas pela SEE-SP 

 

1. Nas reuniões realizadas na escola, 

promovidas pela SEE-SP 

 

PH6 Sim, nos HTPCs, no planejamento e 

através de divulgação na sala dos 

professores 

 

1. Nos HTPCs 

2. No planejamento 

3. Através de divulgação na sala dos 

professores 

 

 

5. Você já participou de alguma formação sobre o IDESP? Caso sim, quem realizou esta 

formação e nessa formação houve maior ênfase em qual tema/conteúdo?  

 

Fonte Resposta Ideias Centrais 

PP1 Sim. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

1. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

PP2 Sim. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

1. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 
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ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e da logística e 

aplicação da prova 

 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP e da logística e 

aplicação da prova 

 

PP3 Não 

 

Não participou 

PP4 Não. Nunca, da Diretoria de Ensino. 

As informações obtidas nos ATPCs e 

Replanejamentos auxiliam a entender 

o que é o IDESP 

 

1. Nunca da Diretoria de Ensino  

2. As informações obtidas nos 

ATPCs e Replanejamentos 

auxiliam a entender o que é o 

IDESP 

 

PP5 Não 

 

Não participou 

PP6 Não 

 

Não participou 

PM1 Sim. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

1. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

PM2 Sim. Realizada por PCNP. Com ênfase 

no entendimento do IDESP/SARESP 

 

1. Realizada por PCNP. Com ênfase 

no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

PM3 Não 

 

Não participou 

PM4 Não 

 

Não participou 

PM5 Não 

 

Não participou 

PM6 Não 

 

Não participou 

PH1 Não 

 

Não participou 

PH2 Sim. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase na logística e aplicação da 

prova 

 

1. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase na logística e aplicação da 

prova. 

 

PH3 Sim. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

1. Realizada por diretores e 

professores coordenadores. Com 

ênfase no entendimento do 

IDESP/SARESP 

 

PH4 Não Não participou 

PH5 Não 

 

Não participou 

PH6 Não 

 

Não participou 
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6. Num entendimento geral sobre o processo de comunicação dos dados do IDESP e a 

influência na sua prática profissional, você considera que: 

 

Fonte Resposta Resposta Fechada (Autoexplicativa) 

PP 1 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PP 2 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PP3 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

PP4 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

PP5 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

PP6 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

PM1 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

PM2 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PM3 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PM4 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PM5 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PM6 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

PH1 A comunicação é ruim, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PH2 A comunicação é razoável, mas é 

favorável à minha prática 

 

 

PH3 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 

 

 

PH4 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

 

PH5 A comunicação é boa, mas não interfere 

na minha prática 

 

PH6 A comunicação é boa e é favorável à 

minha prática 
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