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Resumo Expandido: 

Apresentação da Temática e dos objetivos 

 Este trabalho pretende analisar os resultados do IDEB, na rede Municipal de 

Campinas, na série histórica de 2007 a 2015, com o objetivo de identificar as tendências 

trazidas pelos resultados e buscando apurar os principais elementos que interferem nos 

resultados obtidos pelas escolas da rede. Para realizar tal análise discutiremos o conceito 

de qualidade social na educação baseado nos documentos oficiais que tratam da 

temática, em especial o Parecer CNE/CEB nº 08/2010 que versa sobre os padrões 

mínimos de qualidade e a criação do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi) como parâmetro para os investimentos e as políticas públicas 

em educação.  Ao analisar os fatores que influenciam na qualidade da Educação, faz-se 

necessário descobrir as multifaces que envolvem a temática, compreendendo essa 

problemática como complexa, multifatorial e que depende de um conjunto associado de 

fatores para garantia da melhoria. A imprensa em geral, a sociedade e muitas vezes o 

poder público tendem a reduzir a questão da existência ou não de qualidade, a partir de 

resultados obtidos nas avaliações externas. As diferentes formas de avaliação, geram 

índices para basilar e regular os sistemas de ensino. No Brasil, o mais difundido e que 

faz parte da cultura escolar é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) em 2007, com o objetivo de medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para sua melhoria. O IDEB se vale de dois componentes apenas: a 

taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames 
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aplicados pelo Inep. No entanto, ao tratarmos da qualidade na educação, precisamos, 

infalivelmente, identificar e contextualizar essa tal qualidade e os fatores que a 

determinam. A partir do levantamento bibliográfico e pautados nos registros das 

reuniões institucionais realizadas na Rede Municipal de Campinas realizar-se á um 

estudo ensaístico sobre a realidade do Município e as diferentes análises produzidas 

com relação aos resultados do IDEB e sua repercussão junto às unidades educacionais e 

as políticas públicas do município na intenção de produzir um texto de apoio aos futuros 

debates a serem realizados na rede. A questão sistematizadora para o artigo é responder 

ao discurso de mercado feito pelo poder público municipal e também pela imprensa, 

resumindo a temática da qualidade na educação a uma questão de eficiência, como é 

feito dentro de uma indústria, por exemplo. No cenário institucional observamos uma 

outra questão posta, o IDEB apontado como baixo e sua relação direta com os salários 

do magistério público municipal, inferindo propositalmente que o IDEB deveria ser 

maior, visto que esses salários são considerados como 2º lugar no ranking nacional.  

A propositura de um ensaio investigativo buscar trazer os olhares dos diferentes 

autores junto a esta temática, articulando uma leitura dos resultados a análises das 

condições máximas de trabalho.  Ramos (1992) na obra intitulada “Excelência na 

Educação: a escola de qualidade total”, instrumentaliza o discurso e a escrita para defesa 

de uma outra qualidade, que chamada de qualidade social reverbera pela prática de uma 

pedagogia centrada no discurso histórico-crítico. Para compreender uma questão 

complexa como a qualidade na educação precisamos analisar o cenário histórico, 

cultural, político de onde ela se insere, não basta reduzi-la a um conceito estreito como 

eficiência, numa perspectiva de que educação possui um resultado direto, perceptível e 

palpável como a indústria. A qualidade social, defendida pelos teóricos estudados e 

pelos educadores profissionais atuando no Município de Campinas, leva em 

consideração outras vertentes emblemáticas no processo público educacional para 

compreendermos o sistema municipal de ensino e sua relação com a qualidade social. 

Metodologia 

Por se tratar de um ensaio nossa metodologia consiste na revisão bibliográfica 

do assunto com um foco especial nos autores Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP) e seus 

colaboradores no Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED) cujos 

estudos versam sobre a qualidade negociada e socialmente referenciada na Educação e 

que também contribuíram para a implementação da Política de Avaliação Institucional 

no Município de Campinas. O professor José Marcelino Rezende (USP) com a 



discussão sobre custo aluno qualidade, Maria Inês Fini com os resultados do IDEB, 

Maria Eugénia Ferrão (Universidade da Beira Interior, Portugal) e diferentes 

reportagens veiculadas na mídia associadas a análises de registros feitos pelo município 

em documentos oficiais e pautados em reuniões de trabalho.  

 A leitura crítica do levantamento bibliográfico em conjunto com a análise 

documental pode nos proporcionar a abertura de um pano de fundo para leitura da 

realidade educacional do Município de Campinas e dar pistas sobre qual qualidade 

podemos atribuir. 

Resultados e Discussão 

A lógica mercadológica capitalista ganha espaço na educação nas décadas de 70 

e 80 introduzindo o conceito de “Qualidade Total da Educação” (Ramos, 1992; Xavier, 

1991). Com o avanço do capitalismo, a busca por produtividade e aumento nos lucros 

cresce e com isso as Políticas Públicas de Estado se voltam para a questão. Como a 

educação é o caminho de formação da mão de obra inserida nesse mercado capitalista, 

essa passa a ser pauta nas agendas de discussão e consequentemente, a qualidade e 

eficiência dessa educação na formação dessa mão de obra. A concepção de Qualidade 

Total na Educação é uma proposta ideológica que visa, na esteira da política neoliberal, 

ajustar a educação, enquanto campo estratégico, a lógica empresarial voltada às 

necessidades de mercado. Desse modo, emerge um modelo de escola que  

“Analisa as concepções de qualidade considerando a percepção de dois 
movimentos antagônicos de mudanças nos rumos da escola pública 
tradicional: reconversão para o mercado, mercoescola, introduzindo na escola 
a lógica da empresa, centrada nos valores da competição, da produtividade, 
da eficiência, da eficácia e da avaliação seletiva e classificatória, baseada na 
mensuração, na quantificação e no produto final; e a reconversão para a 
cidadania, escola cidadã, enfatizando a solidariedade, a cooperação, a 
autonomia moral e intelectual, a defesa da vida, a emancipação, a 
humanização e a avaliação com ênfase nos processos, nos tempos e ritmos 
inerentes ao sujeito aprendiz. (AZEVEDO, 2007, p.25).  

A Qualidade Total traz para o campo da educação conceitos da linguagem 

empresarial e próprios dos mecanismos de gerenciamento empresariais como eficiência, 

eficácia, produtividade. Reveste esses conceitos de um ideário indutor de que qualidade 

depende apenas de sucesso nos processos gerenciais. Viviane Sena (2012) em entrevista 

concedida a Folha de São Paulo diz:  

“O problema não é apenas a quantidade. Há países que têm muitas crianças 
no setor público e não fazem esse estrago na educação. É um problema 
basicamente de gestão. Não temos uma cultura no sistema público de foco 
em resultados, de acompanhamento das atividades. A cultura da eficiência é 
privada. Temos escolas que não ensinam e, por isso, temos crianças que não 
aprendem ou aprendem muito pouco[...].” 



A lógica mercadológica apresenta soluções diretas e objetivas para as questões 

educacionais e mostra-se rápida, excluindo os profissionais da educação do processo à 

medida que insere uma lógica pautada em “responsabilização, meritocracia e 

privatização (Freitas, 2012)”. A palavra qualidade, por sua polissemia, pode traduzir 

através de seu conteúdo vários interesses políticos. A expressão “qualidade” não é 

neutral ou ociosa, pois adquire significação no lastro ideológico em que é concebida. 

Pode prestar-se para o anúncio ou para a astúcia. Portanto, a concepção de qualidade 

configurada como necessária na perspectiva de vida plena, nada tem a ver com a 

qualidade nas marcas do neoliberalismo. A grande discussão que precisa ser 

desenvolvida é no sentido de uma proposta de qualidade que venha a beneficiar a 

maioria historicamente excluída dos benefícios gerados pela ciência, pela tecnologia e 

pelo processo de desenvolvimento, pautada num viés contra-regulatório, capaz de 

envolver a todos os envolvidos com a escola: gestores do Estado, profissionais da 

Educação e comunidade atendida. 

“Contra-regulação é resistência propositiva que cria 
compromissos ancorados na comunidade mais avançada da 
escola (interna e externa), com vistas a que o serviço público se 
articule com seus usuários para, quando necessário, resistir à 
regulação (contra-regulação) e, quando possível, avançar tanto 
na sua organização como na prestação de serviços da melhor 
qualidade possível (justamente para os que têm mais 
necessidades), tendo como norte a convocação de todos para o 
processo de transformação social.” (Freitas, 2005, p. 912) 

 Na tentativa de estabelecer uma política de contra-regulação instaurou-se em 

Campinas a partir de 2008 a Política de Avaliação Institucional (AIP), que apoiada pelo 

LOED – Unicamp, previa a formação de coletivos dentro das unidades educacionais 

com o intuito de avaliar a qualidade da educação inserida dentro do contexto das escolas 

e qualificada a partir de uma negociação coletivo entre a escola e a comunidade local. 

As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) nome dado esse coletivo, analisavam 

todas as condições envolvidas com a escola e a implementação do seu projeto 

pedagógico com intuito de formular uma responsabilização partilhada pelos resultados e 

também instrumentalizar a comunidade para buscar junto às instâncias da Secretaria 

Municipal de Educação a solução para questões que vão além dos muros e 

possibilidades da comunidade e da escola, de forma direta.  

 As análises feitas pelas CPAs incluíam também o estudo dos resultados das 

avaliações externas e do IDEB, porém numa perspectiva de olhar os resultados da 

escola versus ela mesma, sem intenção de comparação, pelo contrário, com o objetivo 



claro de identificar as potencialidades e fragilidades. No entanto, essa política, não tem 

sido capaz de afastar o discurso que aponta para o fato da Educação receber tantos 

investimentos e ainda atingir resultados insatisfatórios no IDEB. Pelo discurso dos 

gestores em educação do Município de Campinas esse é um questionamento inclusive 

do Ministério Público, que protocolizou um pedido de esclarecimentos para a Secretaria 

Municipal de Educação, cita inclusive que os salários dos docentes são o 2º melhor do 

País perdendo apenas para o Município de Porto Alegre/RS. 

“[...] auxiliar o município desenvolver suas metas e melhorar resultados na 
atividade- fim, ou seja, nos resultados do processo de ensino-aprendizagem, 
traduzidos nos resultados do IDEB e das avaliações internas, entre outros 
indicadores.” (Relatório 4 anos Juntos, Comunitas, 2017, p.35)  

 A documentação oficial, os relatórios produzidos sobre a educação 
desconsideram a existência da política da Avaliação Institucional restringindo os 
resultados coletados pelas CPAs aos muros da escola. Tal desconsideração nos revela 
que por diferentes motivos, não existe uma preocupação em ouvir o que a escola e sua 
comunidade podem dizer a respeito da educação em Campinas, assim como se restringe 
qualidade a resultados que possam ser testados. 
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