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Resumo
O objetivo deste artigo consiste em discutir a qualidade da educação como direito de todos,
haja vista ser consenso que políticas sociais de acesso, permanência e qualidade são
fundamentais para o desenvolvimento social e cultural de um povo. Trata-se de um estudo
preliminar, resultante de uma pesquisa teórica, classificada como exploratória, com
abordagem qualitativa. O referencial teórico apresenta uma breve contextualização histórica
da realidade educacional na cidade de Manaus, capital do Amazonas e os aspectos
contemporâneos, tendo os resultados da política indutora da avaliação de larga escala como
foco de atenção, além de uma literatura sobre a qualidade da educação pública e as
implicações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na gestão escolar.
Notadamente, em pleno século XXI, tendo ocorrido várias reformas educacionais ainda há
reprovação, abandono e distorção idade-série, indicando que o atraso escolar reduz o
rendimento de muitas crianças e jovens não só no Amazonas, mas em todo território
brasileiro. Os resultados da pesquisa apontam a real distância existente entre o enunciado
político contido no marco legal com uma retórica de qualidade para o ensino público. Isso
incorre em transgressão, visto que são evidenciadas as contradições políticas, ideológicas e
econômicas em que prevalece uma governabilidade sob as orientações, em grande medida,
por organismos internacionais. O panorama amazonense marcado por desigualdades sociais
quanto ao acesso, permanência e qualidade da educação nas escolas públicas requer mais
interesse político, na perspectiva de que o sucesso das escolas públicas se sobressaia ao
insucesso já que este último é um dos pilares da causa de pobreza na região amazônica.
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Introdução
A educação na cidade de Manaus, capital do Amazonas foi marcada por uma série de
transformações em um contexto histórico de mediações contraditórias entre o enunciado
político contido no marco legal com uma retórica de qualidade que se distancia da educação
pública. Isso incorre em transgressão, visto serem evidenciadas as contradições políticas,
ideológicas e econômicas em que prevalece uma governabilidade sob as orientações, em
grande medida, por organismos internacionais. Constata-se, nos primórdios de sua origem a
forte existência de uma relação de poder, onde se delineia a expropriação da cultura indígena,
a inferiorização de sua gente, a apropriação de seus saberes sobre o manuseio e a vida na
terra, até então desconhecida.
Passado esse tempo, a primeira forma de uma educação organizada foi à missionária,
depois as aulas régias, posteriormente, as orientações das Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN): 4.024/61; 5.692/71 e 9.394/96, segundo interesses políticos e
econômicos representados por cada período de vigência das respectivas Leis. Durante todo
esse processo de mudanças, solidificou-se uma educação destinada a uma elite, detentora dos
bens materiais (ricos⁄burgueses) e a uma classe desfavorecida de bens materiais
(pobres⁄trabalhadores⁄assalariados), evidenciando-se as desigualdades sociais, constatadas,
também, no âmbito escolar. (SOUZA, 2001).
De acordo com o relatório da Unicef3 (2011), as desigualdades existentes implicam no
desrespeito a humanidade e isso fere os preceitos constitucionais o que não deixa de ser uma
transgressão ao processo de cidadania. Fato que influencia para o sucesso ou insucesso da
escola pública, tendo como eixo norteador o contexto em que se insere a politica
governamental, o marco legal que referenda sobre a qualidade da educação brasileira e a
gestão escolar por entender a relevância do movimento que ocorre no espaço escolar para
viabilizar o processo educativo e fazer valer o direito a educação de qualidade para todos, daí
a importância de iniciar apresentando, suscintamente, o contexto histórico da capital
amazonense e o marco legal norteador da educação básica.
Na sequência, o artigo trata sobre a qualidade da educação: aplicabilidade ou ato de
transgressão e finaliza com ênfase sobre o sucesso ou insucesso da escola pública: desafios e
perspectivas.
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Contexto histórico da capital amazonense e o marco legal norteador da Educação Básica
Manaus, capital do Amazonas, estado originário de uma natureza selvagem que
durante séculos o envolveu sob um ar de relativos mistérios, magias, retratadas nos mitos,
servindo ao seu povo por muito tempo como forma de preservação de sua cultura. Percebido,
mundialmente, como “pulmão do mundo”, “floresta tropical de maior biodiversidade do
planeta”, “região que tem o maior rio da Terra”, “inferno verde”, entre outras nomenclaturas,
pode-se dizer que na Amazônia está quase um terço da água doce do mundo e isso é razão
suficiente para que voltem olhares e preocupação governamental nacional e internacional;
organizações mundiais, empresas e cientistas. (SOUZA, 2001)
Uma realidade bem menos conhecida e debatida no mundo é a grande
sociodiversidade amazônica. Isso ocorre devido os povos que nela foram se multiplicando aos
milhares, constituindo-se em complexas redes linguísticas e sérios problemas para a
organização social da população da capital amazonense.
A capital amazonense foi fundada em 1669 e o progresso chegou com o governo de
Eduardo Ribeiro4, cuja gestão foi relevante para o desenvolvimento e a transformação da
cidade. Esse período (1890-1910) ficou conhecido como a fase área da borracha. Também
nesse período, a educação sofrera avanços com status de instrução primária e gratuita a todos
os cidadãos, garantida pela primeira Constituição do País 5.
Apesar do crescimento e das profundas transformações de cunho social, político,
econômico e cultural, a educação ainda estava longe de ser prioridade. De fato, o avanço
econômico nesse período foi de muita ostentação, mas em 1910, perdeu espaço quando foi
surpreendido pela forte concorrência da Ásia que dominou o comércio com produtos dos
seringais.
Somente na década de 1960, com a implantação da Zona Franca de Manaus, a cidade
voltou a ocupar lugar de destaque, ficando entre as mais ricas do Brasil. Atraiu imigrantes do
mundo todo que ocuparam de forma desordenada a capital, tornando-se um dos municípios
mais populoso. (SOUZA, 2001)
Com um comércio de importados e depois um pólo industrial precisava de mão de
obra para as fábricas, então a educação passou a ser organizada com essa intencionalidade,
4
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sob a orientação da Lei de Diretrizes e Bases N⁰ 4.024⁄61, depois a Lei N⁰ 5.692⁄71, por fim a
atual, Lei N⁰ 9.394⁄96. Com a ZFM a capital voltou a experimentar um súbito crescimento
demográfico: a população passa de 200 mil habitantes na década de 60, para 900 mil nos anos
80 e, finalmente, 1,5 milhão em 2002, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE⁄2010).
Atualmente, com uma população de 2.020 301 habitantes, de acordo com estimativas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 20146 a cidade enfrenta
inúmeros problemas no âmbito da saúde, moradia, infraestrutura, educação, entre outros.
Segundo estimativas do IBGE (2010), apesar de Manaus registrar uma das maiores economias
do país e ser um dos municípios mais populosos, precisa melhorar o Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) entre as capitais brasileiras, com 0,737 pontos, o que a
coloca na 23ª colocação entre as capitais estaduais do país. Na região metropolitana, o índice
é ainda mais baixo, com 0,720 pontos.
Se por um lado os ganhos econômicos projetam Manaus como o 6º Produto Interno
Bruto (PIB)7 entre as capitais brasileiras devido ao Pólo Industrial, por outro as condições de
vida dos residentes nas zonas rurais constituem fator de expulsão rumo à capital amazonense.
Em decorrência dessa dinâmica, associada à falta de planejamento urbano e políticas públicas
para responder a esta realidade, são frequentes as ocupações as margens dos igarapés e nas
zonas periféricas sem as condições mínimas de infraestrutura e carência de escolas para
garantir o que preceitua a atual legislação educacional ao definir educação de qualidade para
todos.
Ao tratar a respeito da qualidade da educação, Gadotti (2010) salienta que o termo
“qualidade” vem sendo discutido de vários ângulos, da adequação de melhores estratégias
administrativo-pedagógicas a questões políticas, sócio-econômico-culturais, portanto é um
conceito dinâmico e experimenta profundas transformações de acordo com o tempo e o
espaço histórico-cultural. Ao considerar o enunciado teórico configurado na legislação
brasileira voltado para a melhoria da qualidade da educação pública é perceptível sua
importância como sendo fundamental para o exercício da cidadania, por isso deveria atingir a
todos, não a uma minoria como acontece em Manaus e na maioria das capitais brasileira.
Paro (2004), ao discorrer sobre a qualidade da educação, observa que esse termo vem
sendo associado à palavra utopia, que significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não
6
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possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo se coloca como
desejável pela comunidade escolar, o que demanda uma tomada de consciência das condições
e contradições que apontam para a viabilidade em oferecer uma educação pública de
qualidade, partindo de algumas abordagens, como: democratização das relações no interior da
escola, adequação das políticas públicas em educação, definição dos objetivos gerais da
educação e a metodologia apropriada para concretização do que se apresenta como uma
utopia.
Ainda sobre a qualidade da educação pública, pode-se aferir que é um termo
recorrente na história brasileira, mas hoje o cenário é outro. A qualidade se transformou em
um conceito dinâmico em um mundo que experimenta profundas transformações sociais e
econômicas. Sobre o termo, o documento da CONAE⁄MEC (2014) salienta que:
A melhoria da qualidade da educação e das políticas educacionais está
intrinsecamente ligada à criação de espaços de deliberação coletiva: a gestão
democrática dos sistemas de ensino e das instituições educativas constitui uma das
dimensões que possibilitam o acesso à educação de qualidade como direito
universal. (CONAE, 2014, p. 12)

O documento da CONAE⁄MEC refere-se ao termo qualidade da educação, associandoo ao da gestão democrática. Sinaliza não haver qualidade na educação sem a participação da
sociedade na escola, tornando-a um espaço de deliberação coletiva. Só aprende quem
participa ativamente no processo de construção do conhecimento. Dentro dessa nova
abordagem, a democracia é um componente essencial da qualidade na educação, pois como
destaca Gentili (1995) que qualidade para poucos não é qualidade, mas privilégio.
Portanto, a função social da escola pública requer estar comprometida politicamente e
ser capaz de interpretar as carências reveladas pela sociedade, direcionando essas
necessidades em função de princípios educativos capazes de responder às demandas sociais.
Entende-se a democratização da escola como o desenvolvimento de processos pedagógicos
que permitam o acesso, a permanência e o sucesso do educando no sistema escolar, através da
ampliação de oportunidades educacionais, sendo possível por meio de uma gestão escolar
democrática. (PARO, 2004)
A gestão escolar entendida como democrática precisa com urgência promover a
retomada crítica de suas bases para (re) descobrir a parcialidade de suas práticas, sentir-se
historicamente situada e de posse dessa consciência, inserir-se na totalidade e na concretude
da realidade social na qual atua com vistas a possíveis transformações ante as contradições do
processo educativo, resultante da sua imersão na totalidade e a democratização do saber,
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negando a divisão entre teóricos e executores, passa a aceitar a formação de um educador,
sujeito de sua função política. A rejeição à dicotomia é fator relevante na perspectiva de
tornar os educadores conscientes de que não há verdade geral, mas verdades históricas,
socialmente construídas, parciais e provisórias.
Assumindo a função política, a escola passa a ter uma contribuição indispensável e
insubstituível, embora limitada, a afirmação histórica das classes populares, na medida em
que pode favorecer a ampliação da compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das
relações sociais, essencial para a construção da sua presença histórica, responsável e
consciente, no exercício concreto da cidadania.
Qualidade na educação é uma questão política, é preciso ter consciência de que há
interesses antagônicos em relação às classes sociais. Assim, se o compromisso da escola
pública é com a classe desfavorecida economicamente, trata-se de cuidar para que a educação
escolar atenda aos seus reais interesses, o que exige a participação dos próprios usuários da
escola pública nas decisões em prol da melhoria da qualidade da educação, afinal, o
movimento coletivo fortalece as decisões e aplicabilidade de sua intencionalidade.
Para responder aos anseios do povo, a educação sempre foi bandeira de luta dos
educadores brasileiros pela expansão da oferta de ensino, permanência e sucesso, bem como
uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para toda a população. Nas propostas da
nova LDB (Lei nº 9.394/96) formuladas por esses segmentos, o aspecto que sobressai é, sem
dúvida, a ênfase dada à garantia da qualidade da educação. (CARNEIRO, 2014)
A aprovação da nova LDB propiciou grande avanço no sistema de educação do Brasil,
visto que a escola se tornou um espaço de participação social, valorizando a democracia, o
respeito, a pluralidade cultural e a formação do cidadão, dando mais vida e significado para os
estudantes. Esse marco legal tornou possível o direito à educação enquanto garantia
Constitucional, no entanto, este direito não deve se figurar apenas em estatística de matrícula,
mas ser traduzido no direito indissociável entre acesso, permanência e qualidade da educação
escolar, possibilitando ao estudante uma trajetória de sucesso no processo de escolarização.
Na educação básica, um dos grandes desafios volta-se para a organização da escola
pública no que concerne a elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPPE)
envolvendo a todos os profissionais que nela atuam. Nesse aspecto, Paro (2004) destaca que é
importante uma gestão escolar articulada com a transformação social, fundamentada em
objetivos educacionais representativos dos interesses sociais, envolvendo sujeitos que
conhecem a realidade da escola e de seu entorno, bem como suas especificidades locais.
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Nesse sentido, cabe a equipe gestora (gestor e equipe pedagógica) envolver a todos os
segmentos: professores, estudantes, pais, funcionários e representantes da comunidade escolar
externa, tornando possível a participação a partir de um processo com base no diálogo e
descobertas de forma criativa, dinâmica e propulsora do fortalecimento da gestão democrática
na escola pública. Sabe-se, que esta iniciativa ainda é um dos grandes desafios presentes na
gestão escolar, pois o viés do diálogo com a comunidade escolar externa ocorre de forma
verticalizada em decorrência do processo histórico-cultural, com raras exceções nas interações
estabelecidas com este segmento (pais dos estudantes e representantes da comunidade onde a
escola se insere).
A gestão escolar dentro de um novo enfoque de organização exige também a
implantação de novos mecanismos e instrumentos que viabilizem uma atuação mais efetiva da
gestão escolar com vistas a promover a autonomia da escola. A criação desses mecanismos
está presente na legislação educacional vigente que determina a gestão escolar a instituir:
conselho escolar, construção do projeto político pedagógico, plano de trabalho anual, entre
outros instrumentos didático-pedagógicos.
O marco legal para a elaboração dos documentos institucionais corresponde a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº. 9.394/96, Lei nº. 11.114 de 16 de
maio de 2005 e nº. 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 (CARNEIRO, 2014, p. 234 - 236),
Resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE e as Resoluções do Conselho Estadual
de Educação do Amazonas – CEE/AM e do Conselho Municipal de Educação - CME/AM.
No entanto, não basta um arcabouço teórico legal é necessário que haja condições financeiras,
materiais, profissionais com boa formação acadêmica, consciência política e adequação do
calendário escolar8 de acordo com a realidade de cada região para a consolidação de um
processo educativo exitoso.
Ao considerar as peculiaridades locais da região amazônica, o calendário escolar
deveria adequar-se a sua realidade, visto que, a seca e a cheia são fenômenos naturais que
ocorrem todos os anos em diversos locais da região, interferindo diretamente na vida de quem
mora nas áreas mais suscetíveis a esses fenômenos9. Isso implicaria em uma carga horária de
8 LDB – Lei n⁰ 9.394⁄96, Art. 23, §2º - O Calendário Escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de
horas letivas previsto nesta lei.
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/40083/orientacoes-sobre-calendarioescolar##ixzz3XIKyhcaH
9A vazante e as enchentes dos rios do Amazonas. Disponível em:
http://tvbrasil.ebc.com.br/novaamazonia/episodio/a-vazante-e-a-enchente-dos-rios-da-amazonia. Acesso: 06 de
mar⁄2015.

667

estudos com vistas a atender as reais necessidades do povo amazonense, aspecto este que
dificulta o acesso das crianças e jovens as escolas, sendo um dos motivos de abandono
escolar.
Outro aspecto de chamar a atenção na realidade manauara trata-se da degradação
humana infantil que implica em um quadro de pobreza, mundialmente, preocupante. O
relatório da Unicef (2011), deixa evidente que a pobreza atinge mais crianças e adolescentes
das áreas rurais e ribeirinhas na Amazônia. Na capital, há predominância nos bairros mais
carentes, onde as escolas também são mais escassas de infraestrutura e recursos materiais.
Ora, se a pobreza é uma vulnerabilidade, a baixa escolaridade resulta de um processo de
exclusão que tem suas origens nos primeiros anos de vida da criança.
A criança e adolescente que está na faixa etária de doze a dezessete anos e poucos
anos de estudo tem, quase sempre, uma trajetória de educação marcada pela falta de acesso à
educação infantil e pela precariedade de estudos no ensino fundamental. Desde a aprovação
do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve avanços em direção à universalização do
acesso ao ensino fundamental, no entanto, a aprendizagem não se consolida na vida escolar de
muitas crianças e jovens.
Em 2014, a maioria das crianças e adolescentes de seis a quatorze anos da zona urbana
efetivaram matricula no ensino fundamental, mas a carência de escola de qualidade para todos
ainda é um grande desafio. Por isso, o acesso é apenas o primeiro passo para a garantia do
direito à educação, sendo necessário investimento para a qualidade, na perspectiva da
permanência e do sucesso dos estudantes.
Isso faz com que crianças e adolescentes cheguem à escola, mas muitos deles não
conseguem aprender e conquistar avanços em sua escolaridade por uma série de fatores
relacionados à qualidade da educação e à precariedade no ambiente de aprendizagem. Pouco
estimulados e apoiados, algumas vezes pressionados a contribuir para a renda familiar,
crianças e adolescentes iniciam um ciclo de repetências, sendo outro fator de abandono aos
estudos.
Diante desse contexto, à medida que a escolaridade avança, aumentam os índices de
distorção idade-série e de evasão escolar.

A baixa escolaridade sendo um fator de

vulnerabilidade impõe limites às oportunidades ao longo da vida de crianças e adolescentes
que acabam ficando a margem dos direitos sociais importantes e muitos deles acabam se
prostituindo e se envolvendo com outros vícios que se fazem presentes em suas vidas.
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Afinal, a educação é um direito humano fundamental, contribui para o
desenvolvimento da cidadania e da sociedade. A baixa escolaridade é aspecto negativo, pois
gera pobreza e limita o desenvolvimento das crianças, consequentemente não contribui para a
melhoria do desenvolvimento de sua cidade natal.
Quanto ao aspecto da pobreza, as estatística da Unicef (2013) destaca que 13% das
crianças e adolescentes de dez a quatorze anos apresentaram atraso escolar superior a um total
de 2,3 milhões de concluintes do ensino fundamental, eles abandonam a escola,
precocemente, sem concluir o ensino fundamental. Quando tentam se inserir no mercado de
trabalho, não conseguem, pois não têm experiência nem escolarização.
O resultado desse contexto demonstra que as crianças e os adolescentes sem
escolarização e sem oportunidade de emprego ficam numa situação que favorece o
aliciamento pelas redes de crime organizado, tanto tráfico de drogas quanto exploração
sexual. Diante dessa realidade tão permissiva, constata-se uma situação de transgressão social,
histórica que reside desde o início do processo de colonização.
Não se pode negar, mesmo que, em passos tardios, a educação manauara vem sofrendo
mudanças um tanto quanto significativas. Entre o acesso, a permanência e a qualidade, os dois
últimos são os grandes desafios ainda presentes. É necessário o oferecimento de estratégias
políticas a fim de impedir que a ascensão social não fique restrita a uma pequena elite, ao
contrário, elas devem ser transformadas em benefícios para toda a sociedade.
O movimento para a construção de uma sociedade melhor está, justamente, no resgate
de uma escola pública de qualidade com propostas educativas fundamentadas em uma
pedagogia consistente, não no sentindo de preparar o indivíduo para se enquadrar no sistema
social, mas sim fazer com que, de forma crítica e consciente, ele participe do processo social,
político e educacional, sendo o protagonista de sua história, cidadão de luta pelos seus
direitos, capaz de superar as desigualdades sociais.
Qualidade da educação: aplicabilidade ou ato de transgressão
No âmbito da educação, as marcas da desigualdade no sistema educacional podem ser
vistas desde a educação infantil, primeiro pela carência de creches e pré-escolas, segundo pela
carência de aprendizagem das crianças que ingressam nas escolas públicas da educação
básica, muitas chegam a uma universidade, mas as lacunas são evidentes. Assim, consolidar
uma educação pública de qualidade socialmente referenciada, conforme consta na avaliação
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE (2014) ao dispor que:
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A sanção da Lei n⁰ 13.005⁄2014 é fruto de árdua luta da sociedade por um Plano
Nacional de Educação – PNE que responda as demandas urgentes da educação
pública brasileira, a qual requer seja universal, gratuita, laica, democrática e de
qualidade socialmente referenciada. (CNTE, 2014, p. 349)

O enunciado é de grande relevância, visto que seria sanar uma dívida histórica com o
povo amazonense, rever as transgressões causadas, contribuir para minimizar o índice de
pobreza e educar para uma vida sustentável, mas isso parece ser uma utopia para aqueles que
nascem em uma classe social menos favorecida economicamente. Nascer em uma classe
desfavorecida economicamente, no Amazonas, tem-se constituído em processos históricos de
desigualdades que teimam em persistir.
A política educacional com seus desdobramentos, entre eles o novo Plano Nacional de
Educação (2014-2024), destaca a meta 7 com preceitos sobre a qualidade da educação básica
em todas as etapas e modalidades, vislumbrando a melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem, de modo a atingir a média 6,0 no Ideb com prazo a ser concretizado em 2021.
(CNTE, 2014, p. 431). Na região amazônica, responder as metas nacionais tem sido um
grande desafio. Por isso, a elevação da qualidade da educação básica, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem tem adquirido importância central nas discussões com ênfase no
direito à educação, a melhoria da qualidade de vida da população e maior equidade e
desenvolvimento cultural, econômico-social da região.
A qualidade da educação vincula-se aos diferentes espaços, sujeitos e processos
formativos, em seus distintos níveis, etapas e modalidades educativas. Esse enunciado está
consubstanciado no projeto de nação, estados e municípios, com diretrizes para o sistema
educacional, o que indica o horizonte jurídico normativo em que a educação se efetiva como
direito.
Não obstante, a realidade mostra o descumprimento com a qualidade da educação, por
isso, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE
(2014), embora o atual Plano Nacional de Educação tenha passado três anos e meio de atraso,
apresenta para sua regulamentação, aspectos que dependem de aprovação pelo Congresso
Nacional, pela Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, sem a qual seus objetivos e
metas não serão atingidos. Nesse sentido, é importante que a sociedade seja esclarecida e
encontre caminhos para as cobranças necessárias, na perspectiva de que o seu
descumprimento não incorra em ato de transgressão, visto que a função social da escola deve
voltar-se não somente atingir as metas nacionais do Ideb, mas a um processo educativo que
propicie aprendizagem significativa para a vida das crianças, jovens e adultos.
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Sucesso ou insucesso da escola pública: desafios e perspectivas
As primeiras escolas públicas para o povo amazonense têm origem com a chegada dos
Jesuítas. Eles se espalharam por toda região amazônica, edificaram escolas, igrejas e colégios,
constituindo um sistema de educação instrutivo e expandindo sua pedagogia através do uso do
teatro, da música e da dança, multiplicando seus recursos para atingir (...) o caminho do
coração, discurso que ainda hoje se prolifera em alguns espaços da região, “a pedagogia do
amor”. (SOUZA, 2001).
As escolas passaram por muitas reformas. Nos dias atuais, os gestores municipal,
estadual e escolar buscam formas alternativas de oferecer uma educação de qualidade pautada
no compromisso e na responsabilidade social. Também, passam por um processo de
compreensão e adaptação com a nova ordem mundial de reger os sistemas educativos pautada
na lei do capital e na política neoliberal.
Nesse contexto, observa-se a intensificação da aplicação de avaliações externas nas
diferentes esferas (federal, estadual e municipal). Após a criação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), principalmente a partir de 1990, as avaliações em larga escala são
inseridas nas políticas educacionais sob a égide de promoverem a qualidade da educação,
contribuindo para a disseminação do debate sobre a qualidade que se tem em detrimento à
qualidade que se quer alcançar.
A análise sobre os indicadores sociais permite inferir que há forte correlação entre
situação de pobreza e o insucesso escolar quanto à distorção idade/série, evasão e baixo Ideb.
O insucesso das escolas públicas são indicadores que apontam a baixa escolaridade de
crianças e jovens que ficam em situação de vulnerabilidade social e pobreza. Esses indícios da
população em situação de pobreza confrontam o caráter democrático e universal da educação
pública brasileira. (LOPES, 2010).
Os testes do Ideb são padronizados, semelhantes aos de escala internacional (Pisa) 10,
que permitem a comparação entre os estados brasileiro (Ideb) e o Brasil com outras nações
(Pisa), cujo resultado tem sido questionado devido aos baixos índices de desempenho escolar.
Apesar do avanço, principalmente das escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o
Brasil ainda está entre os últimos colocados e o Amazonas está entre os estados que
contribuem para este índice de insatisfação brasileira.
10 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes - é uma iniciativa 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.

671

Nos últimos anos, as políticas públicas de educação buscam responder a alguns
desafios como: a repetência, a distorção idade-série, a inadequação dos currículos, na
perspectiva de atrair, principalmente, os adolescentes para a escola, mas é preciso que seja
despertado o interesse pelos estudos o que requer novas estratégias de mediação didática.
(BRASIL, 2009). Diante do insucesso das escolas públicas apontadas pelo Ideb11, o governo
amazonense tem estabelecido novas estratégias de gestão no âmbito escolar voltadas para a
melhoria da qualidade da educação pública, entre elas o reforço escolar, a formação
continuada dos professores atuantes na rede de ensino, o acompanhamento pedagógico, entre
outras medidas.
Com o resultado do Ideb, percebe-se o movimento da gestão escolar em nível macro e
microssistema para responder aos anseios da sociedade, principalmente da comunidade onde a
escola se insere. Com as estratégias iniciais, percebe-se melhoria nos resultados do Ideb, ao
comparar o registro de 2007 a 2013, mediante a projeção nacional, mas o desafio é grande,
principalmente para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Conforme
Falcão (2009), [...] nos anos iniciais do ensino fundamental, o Amazonas melhorou a nota em
21,39%.
Em 2007, nos anos iniciais da rede pública, o Ideb atingiu a meta projetada em 3,7.
Em 2009, não atingiu a meta projetada em 4,0, cujo resultado foi 3,8. Em 2011, também não
alcançou a meta de 4,4, pois obteve resultado 4,3. Já em 2013, atingiu a meta que era de 4,7 e
obteve a nota 4,8, com esse resultado cresceu, mas ainda precisa melhorar na qualidade do
processo educativo.
A projeção dos resultados na mídia tem causado impactos nas escolas e na sociedade.
Quando o resultado é positivo, a comunidade é calorosa e demonstra respeito aos
profissionais que atuam na escola, já quando o resultado é negativo a escola é apontada como
sendo “ruim”, sem qualidade. Isso, sem analisar os fatores que incidem no insucesso,
causando desconforto aos profissionais dessas escolas.

11 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo MEC a partir de estudos elaborados
pelo INEP para avaliar o nível de aprendizagem dos educandos. Tem como parâmetros o rendimento dos
educandos (pontuação em exames padronizados obtida no final das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª do
ensino médio) nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção,
repetência e evasão escolar), construiu-se uma escala de 0 a 10. Aplicado esse instrumento aos educandos em
2005, chegou-se ao índice médio de 3,8. À luz dessa constatação, foram estabelecidas metas progressivas de
melhoria desse índice, prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, índice obtido pelos países da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficaram entre os 20 com maior desenvolvimento
educacional do mundo. O ano de 2022 foi definido não apenas em razão da progressividade das metas, mas em
vista do caráter simbólico representado pela comemoração dos 200 anos da Independência política do Brasil.
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A categoria do insucesso não pode ser interpretada como uma punição ou reprovação,
mas como um dos elementos de análise para discussão coletiva, de forma democrática com a
intencionalidade de encontrar caminhos com vistas ao sucesso da aprendizagem dos
estudantes. De acordo com Fernandes (2007), os estados brasileiros ainda “trilham” um longo
caminho para a realização de uma educação de qualidade, pois as escolas estão fragilizadas e
mesmo as que apresentam sucesso precisam melhorar. Portanto, para que o rendimento e
desempenho dos estudantes melhorem, os desafios são muitos, entre eles, a permanência e a
qualidade do processo educativo para além da meta quantitativa, no sentido de que as
crianças, em idade escolar, entrem na escola e permaneçam até completar a formação
acadêmica e possam ter a oportunidade de uma vida e profissão digna.
Considerações finais
Diante de enormes desafios presentes na realidade das escolas públicas, constata-se
que o insucesso escolar é recorrente, haja vista o elevado índice de reprovação, abandono e
distorção idade-série, indicando que o atraso escolar reduz o rendimento de muitas de crianças
não só no Amazonas, mas em todo território brasileiro.
Por isso, defende-se a formação humana pública, gratuita e de qualidade, entendendose que a educação é de qualidade quando é emancipadora enquanto direito humano necessário
e urgente em um país como o Brasil, marcado pela diversidade, exclusão e desigualdade
social. Tais aspectos se estendem também ao Amazonas com sua exuberante riqueza, mas no
que concerne a educação há muitos desafios, entre eles, a melhoria da qualidade, o que requer
uma educação que oportunize o acesso, a permanência e o sucesso de todos os estudantes, na
perspectiva de que o marco legal não se constitua apenas como documento oficial, mas os
preceitos voltados para a melhoria da qualidade da educação sejam respeitados e colocados
em prática para que não continue incorrendo em ato de transgressão.
Portanto, a garantia do direito à educação de qualidade é um princípio relevante para
as políticas educacionais e gestão da educação. A despeito dos avanços nas políticas e gestão
da educação nacional, o panorama amazonense é marcado por desigualdades sociais no acesso
e permanência dos estudantes à educação nas escolas públicas, requerendo mais organicidade
das políticas educacionais, da gestão em nível macro e micro sistemas, na perspectiva de que
o sucesso das escolas públicas se sobressaia ao insucesso já que este último é um dos pilares
da causa de pobreza na região amazônica, sendo consenso que políticas sociais de acesso,
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permanência e qualidade são fundamentais para o desenvolvimento social, econômico e
cultural de um povo.
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