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RESUMO 
 

O presente trabalho propõe apresentar algumas análises e reflexões iniciais, que 

fazem parte de uma pesquisa em andamento, acerca da percepção de professoras do 5º 

ano de duas escolas estaduais localizadas no município de Campina Grande – PB, sobre a 

avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação da Paraíba – IDEPB, o qual constitui 

o Sistema Estadual de Avaliação da Paraíba. Criado em 2012, este sistema pretende 

verificar anualmente a proficiência nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática dos 

estudantes de todas as escolas estaduais da Paraíba, que possuem turmas de 5º e 9º ano 

do Ensino Fundamental e 1ª e 3º ano do Ensino Médio, por meio de testes padronizados de 

múltipla escolha, aplicação de questionários socioeconômicos para os estudantes e de 

questionários aos professores das turmas referentes às disciplinas em questão. O IDEPB 

também utiliza outros dados para compor as médias e entre elas estão, por exemplo, o fluxo 

escolar dos estudantes e o índice de participação dos mesmos no dia da prova. Sendo 

assim, o objetivo principal desse trabalho é identificar o nível de informação que as 

professoras têm sobre esta avaliação e se esse nível de informação influencia no 

desempenho dos alunos, na nota da escola ou se o resultado independe desse fator e é 

influenciada, também, por fatores externos a escola. Para a elaboração da pesquisa, foi 

realizado inicialmente um levantamento bibliográfico sobre o tema das avaliações externas. 

Esse trabalho se baseou nos estudos de Ball (2001;2005), Alavarse; Bravo e Machado 

(2013), Hypólito e Ivo (2013), Oliveira e Sousa (2010), Freitas (2016), e Candau (2015), 

entre outros. A fim de fundamentar melhor a pesquisa foi utilizada também a análise de 

alguns documentos oficiais e visitas à pagina web do Avaliando IDEPB. O tipo de pesquisa 

escolhida foi a qualitativa, pois considera-se fundamental conhecer a perspectiva dos 

sujeitos envolvidos diretamente na realidade estudada; desse modo, para a coleta de dados, 

foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com as professoras de duas escolas estaduais 

localizadas no mesmo bairro de Campina Grande, sendo que uma delas possui maior 

rendimento no IDEPB e a outra possui rendimento menor na avaliação. Os resultados 



 

 

preliminares apontam que há grande semelhança entre o sistema de avaliação estadual 

(IDEPB) e o sistema federal (IDEB), de modo que se pode considerar o primeiro como uma 

replica do segundo; a grande diferença é que o IDEPB é um exame aplicado anualmente: 

Além disso, as professoras, no geral, desconhecem os objetivos do Sistema de Avaliação da 

Paraíba, reconhecendo o IDEPB como uma avaliação a mais, uma espécie de treinamento 

para a Prova Brasil. Além disso, a maioria das entrevistadas possui uma visão negativa 

acerca da função das avaliações externas em larga escala, admitindo que estas não 

costumam ser muito proveitosas para os alunos, já que os avaliam sem considerar a sua 

realidade. Verificou-se que o nível de informação das professoras acerca do IDEPB e dos 

instrumentos que o compõem (matrizes de referência, padrões de desempenho e escala de 

proficiência) não é um fator primordial para a garantia de melhor desempenho dos alunos no 

mesmo. Assim, entende-se que é preciso que as avaliações considerem as condições 

materiais e a infraestrutura da escola, bem como as condições de trabalho das professoras 

e o nível socioeconômico dos alunos, de modo que estes aspectos serão aprofundados na 

continuidade dessa pesquisa. 
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