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RESUMO 
 
Desde meados dos anos 2000, a educação pública em todo o 
território nacional é avaliada com base no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Buscamos 
demonstrar os mecanismos que andam forçando as escolas 
públicas do Rio de Janeiro a colocar todo seu esforço no 
desempenho das provas externas, como se nota alta no IDEB 
fosse sinônimo de boa educação, delimitando fronteiras de 
ação política, e gerando uma atomização dos profissionais da 
educação em busca de suas gratificações individuais. Uma 
forma encontrada pelo capitalismo, no âmbito educacional, 
para aumentar a exploração e o controle sobre o trabalhador. 
 
Palavras-chave: IDEB. Profissionais da educação. 
Capitalismo. 
  
ABSTRACT 
 
Since the mid-2000s, public education across the country in 
Brazil is evaluated based on the Basic Education Development 
Index (IDEB). We will demonstrate the mechanisms that have 
been pushing public schools of Rio de Janeiro to put all their 
effort in the performance of external exams  as if  a high note in 
IDEB was synonymous of good education, political action 
delimiting boundaries os political action and creating an 
atomization of the professional of education in the  pursuit of 
their individual bonuses. That was one way found by capitalism, 
in the education sector, to increase the exploitation and control 
over the worker. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde meados dos anos 2000, a educação pública em todo o território nacional 

é avaliada com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

combina dois resultados: proficiência dos alunos e taxa de aprovação. A proficiência em 

português e matemática é aferida por exames padronizados criados pelo Governo Federal, 

aplicados a cada dois anos, que são a Prova Brasil e o SAEB. Essas avaliações devem ser 

feitas, no final do ano, pelos alunos que frequentam a última série/ano do segmento (5º ano 

ou 9º ano do Ensino Fundamental Regular e 3ª série do Ensino Médio). Com isso, tem-se 

um retrato do nível de aprendizado na saída dos segmentos. O segundo resultado que 

forma o IDEB é a média das taxas de aprovação em cada série/ano que compõe o 

segmento, o que nos oferece uma idéia do tempo médio gasto para completar o segmento. 

O IDEB é calculado para cada escola e com isso podemos ter uma visão dos municípios e 

dos estados2. 

A rede pública estadual de Ensino fluminense, responsável por um contingente 

significativo de estudantes de Ensino médio, atinge o auge do fracasso em 2009, quando o 

estado do Rio de Janeiro teve o segundo pior índice do país: 2,8. Ficando atrás apenas do 

Piauí e sendo a média nacional 3,63. Após a constatação do IDEB abaixo dos parâmetros 

estipulados pelo Governo Federal, houve novas orientações para a política educacional 

fluminense, propostas pelo novo secretário de educação Wilson Risolia, que, ao assumir o 

cargo, anuncia o Plano de Metas para a Educação, cabendo frisar que o Plano se insere na 

política do estado brasileiro voltada para o campo da educação – o Compromisso Todos 

pela Educação – que propõe diretrizes e estabelece metas para o IDEB das escolas e das 

redes municipais e estaduais de ensino. 

Ao assumir o cargo, Risolia anunciou um “plano de metas” visando colocar o Rio 

de Janeiro “numa posição relevante na Educação”. Tratando a educação como um 

“negócio”, definiu medidas de premiação em dinheiro para professores e diretores que 

atingissem as metas, isto é, bonificação para os méritos alcançados e adequando o ensino 

das escolas estaduais às demandas do estado.   

 

 

Em 2009, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Rio de Janeiro ocupava a 17ª 

posição no ranking do IDEB e sua principal dificuldade estava no indicador de fluxo. 

A posição do estado em taxa média de aprovação era 21ª, enquanto que, em 
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proficiência, era 14ª. Já o IDEB em 2009 para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental, rendeu ao estado a 20ª posição. Em ambas as dimensões, de fluxo e 

proficiência, a rede estadual do Rio de Janeiro apresentou desempenho fraco (22ª e 

20ª posição, respectivamente). Para o Ensino Médio, a situação fluminense é ainda 

mais preocupante: 26ª colocação e, nesse caso, o principal problema está no fluxo, 

uma vez que a taxa média de aprovação coloca o estado na última posição 

(SEEDUC em números, 2011, p.55). 

 

 

Segundo dados da SEEDUC e a ampla divulgação feita na mídia, o Rio de 

Janeiro passou do penúltimo lugar para o 15º no ranking do IDEB 2011.  

 

 

Juntamente com o estado de Goiás, foi o estado que apresentou a maior evolução. 

Além disso, o Estado do Rio teve a 2ª maior variação de IDEB de 2011; a 2ª maior 

variação de Fluxo Escolar do Ensino Médio; a 1ª maior variação da Taxa de 

Proficiência no Ensino Médio; e a 3ª maior variação da Taxa de Rendimento Escolar 

no Ensino Médio. (IBIDEM) 

 

 

O que observamos neste ponto é que as estatísticas oficiais anunciam e 

propagandeiam o salto que a educação estadual obteve no cálculo do IDEB, porém não 

destacam os mecanismos através dos quais se chegou a tal resultado. Torna-se bastante 

questionável um salto qualitativo na educação de um ano para o outro, além do mais, para 

saltar tantas posições no ranking da educação é preciso mais investimentos no setor, o que 

não há nenhuma evidência que tenha ocorrido na rede estadual no referido período. O 

objetivo da SEEDUC é levar o Rio de Janeiro à 5ª posição em 2014. Para acompanhar essa 

evolução, a Secretaria definiu metas, com as quais se pretende chegar a cada biênio, metas 

que são mais ousadas do que as definidas pelo próprio Inep4.  

 

 

2. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (IDERJ) 

 

 

As metas do IDEB permitem acompanhar o efeito das novas ações 

implementadas; porém, são verificadas apenas de dois em dois anos, uma vez que essa é a 

periodicidade das provas organizadas pelo Governo Federal. Para acompanhar o nível geral 

de proficiência da rede a cada ano, a secretaria conta também com exames estaduais que 

seguem a mesma metodologia da Prova Brasil e do SAEB.  
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O Rio de Janeiro, desde 2008, aplica anualmente em toda a rede os exames do 

SAERJ (Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro). Todas as escolas da rede 

estadual participam da avaliação, por meio de aplicação de testes respondidos por todos os 

alunos que estejam cursando o ensino regular, matriculados no 5º ou 9º ano do Ensino 

Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio. Também participam os alunos matriculados nas 

fases equivalentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pelos alunos concluintes do 

Programa Autonomia5. 

Juntando a proficiência medida pelo SAERJ e as taxas de aprovação obtidas 

após o encerramento do ano letivo, constrói-se um índice estadual, semelhante ao IDEB, 

denominado IDERJ (Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro). Com base 

nesse índice, são definidas também metas anuais para a educação do estado.  

O Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) 

existe desde 2008 e foi criado com o objetivo de promover uma análise do desempenho dos 

alunos da rede pública do Rio de Janeiro nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Tendo como apoio a análise de Assunção e Oliveira (2009), observamos que o controle 

exercido sobre os docentes tem se dado em formas cada vez mais sutis por parte da gestão 

dos sistemas educativos; os “pacotes educacionais”, as tecnologias pedagógicas, os livros 

didáticos; os calendários, horários e as diversas modalidades de supervisão de seu tempo e 

trabalho, inclusive com o emprego de novas tecnologias. O docente deve responder a 

instâncias hierárquicas de gestão e também a pressões internas por parte da direção e 

coordenação de sua unidade, bem como ao controle externo que é exercido pelos pais de 

alunos e pela comunidade em geral. Os mecanismos de controle se constituem em critérios 

para avaliação de desempenho institucional e individual. Os resultados das avaliações, em 

alguns casos, têm determinado os salários ou outras formas de remuneração (bônus e 

premiações), as progressões na carreira e até mesmo a dispensa de pessoal contratado.  

 

3. A INSERÇÃO DA MERITOCRACIA6 NA POLÍTICA EDUCACIONAL FLUMINENSE 
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 O Programa Autonomia é o resultado de uma parceria entre o Banco Mundial, a Fundação Roberto 
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em relação ao fluxo idade-série, levando a que estes sejam agrupados em turmas “de aceleração”, 
que levarão apenas um ano para completar o ensino fundamental e 18 meses para terminar o ensino 
médio. Assim, o “Autonomia” diminui a distorção idade-série e a repetência escolar, elevando 
consequentemente o IDEB. A partir da análise dos indicadores do IDEB, o MEC ofereceu apoio 
técnico ou financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade de ensino. O aporte de 
recursos se deu a partir da adesão ao Compromisso Todos pela Educação e da elaboração do Plano 
de Ações Articuladas (PAR). A adesão a projetos como o Autonomia, está inserido no Compromisso 
Todos pela Educação que propõe diretrizes e estabelece metas para o IDEB das escolas e das 
Redes Municipais e Estaduais de Ensino. 
6 A palavra meritocracia é definida no nível ideológico, “como um conjunto de valores que postula que 

as posições dos indivíduos na sociedade devem ser consequência do mérito de cada um. Ou seja, do 



 

 

                  

 

 

Podemos dizer que a primeira tentativa de inserção da meritocracia se deu no 

início dos anos 2000, com o Programa Nova Escola7. A segunda tentativa veio com o Plano 

de Metas, política educacional dos anos 2010, que se insere na lógica do Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação. Na verdade, estes programas, não devem ser vistos 

como o término e início de um novo ciclo na política educacional fluminense, mas antes 

como um processo em andamento que tem sua gênese nos anos 2000 e que, no Brasil, 

encontrou sua mola propulsora no Compromisso Todos Pela Educação. 

Vale notar que o Programa Nova Escola foi o primeiro sistema de avaliação no 

Brasil que aponta um responsável para o sucesso ou fracasso da escola, isto porque ao 

criar um incentivo (gratificação) para o professor, este se torna o principal responsável, na 

ótica do poder público, pelo desempenho dos estudantes em testes cognitivos de avaliação 

educacional. O Programa Nova Escola, além de atribuir as gratificações aos professores e 

funcionários das instituições, é muito mais que um projeto de avaliação, é uma política 

pública de educação que abrange as questões de aprendizado, fluxo escolar e gestão 

escolar com que o Estado do Rio de Janeiro abandona o discurso de escola integral. São os 

incentivos destinados aos professores e demais profissionais das escolas, ou seja, 

gratificações proporcionais às suas realizações educacionais8 que dão a tônica à educação 

fluminense.  

Ressalte-se que, a avaliação externa realizada, tem como objetivos a utilização 

de indicadores de eficiência e de associar a remuneração do professorado e demais 

integrantes da equipe escolar ao rendimento dos alunos em testes de aprendizagem. Nestes 

                                                                                                                                                                                     
reconhecimento público da qualidade das realizações individuais”. (BARBOSA 2003, p.22). Segundo 
a autora, a palavra meritocracia aparece diluída nos debates sobre desempenho e avaliação, justiça 
social, reforma administrativa do Estado e o neoliberalismo. Na realidade, o termo se refere a uma 
das mais importantes ideologias e critérios de hierarquização social das sociedades modernas, atinge 
as diferentes dimensões de nossa vida social e no âmbito do espaço público. No entanto, seu uso 
científico no campo educacional vem sendo cada vez mais frequente (KREIMER, 2000). Para mais 
detalhes, ver: VIEIRA, C. M. et al. Reflexões sobre a meritocracia na educação brasileira. Revista 
Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.21, n. esp., p.316-334, jan./jun.2013. Neste artigo, os autores 
analisam o sentido etimológico do termo mérito, buscando compreender o significado atribuído aos 
termos meritocracia e meritocracia escolar no contexto da Reforma do Aparelho do Estado. 
7
 Decreto Estadual nº. 25.959 de 2000, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação, foi 

instituído com o objetivo de “melhorar de forma contínua a qualidade da educação com a 
racionalização de recursos financeiros, materiais e humanos envolvidos no desenvolvimento do 
processo educacional”. Para fins do Decreto, o Programa Nova Escola deveria compreender o 
Sistema Permanente de Avaliação das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação, devendo 
abranger a gestão escolar e o processo educativo. A partir dos resultados, o programa concederia 
aos professores e demais profissionais gratificações proporcionais às suas realizações educacionais. 
8
 Podemos destacar como estudo importante sobre o Programa Nova Escola o trabalho de Souza 

(2007) com a dissertação intitulada “Avaliação X relações de poder: um estudo do Projeto Nova 
Escola/ Rio de Janeiro”, defendida em Juiz de Fora/2007. 



 

 

                  

moldes, a avaliação (de desempenho com gratificação por produtividade) baseia-se num 

sistema punitivo com máscara de estimulante e incentivador. Infelizmente, este modelo não 

pretende acabar com os problemas, pretende apenas responsabilizar a equipe escolar pelo 

insucesso. Pautadas unicamente em resultados de avaliação de rendimento dos estudantes, 

tais políticas tendem a reforçar o caráter de mera instrução do ensino e a concepção 

meritocrática e hierárquica. 

 

 

4. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

 

O sistema nacional de avaliação é bastante recente. Foi em meados da década 

de 1980 que o governo começou a discutir programas de implantação do sistema de 

avaliação. Numa época em que se debatia o processo de democratização do país, as 

questões que naquele momento eram focalizadas diziam respeito ao acesso à escola e a 

qualidade do ensino oferecida pelos diferentes sistemas, tanto na esfera pública quanto na 

privada. A partir desses debates, o MEC, por meio do INEP, foi incentivado a desenvolver 

processos de avaliação sistêmica no âmbito federal, na perspectiva de oferecer diretrizes 

para as políticas de educação no país. Da mesma forma alguns Estados Brasileiros 

seguiram implantando programas de avaliação educacional. Esses programas apontaram 

então a necessidade urgente de construção de uma nova cultura de avaliação nos meios 

educacionais, de modo que os processos deixassem de ser encarados como meios de 

classificação de alunos e de escolas e passassem a atuar como diagnóstico das situações 

de aprendizagem e otimização das possibilidades de melhoria da qualidade de ensino. 

Dentro da atual dinâmica das metas foi criado o Programa de Bonificação por 

Resultados. Segundo relatório da SEEDUC, o programa permitiu “beneficiar” com até três 

vencimentos base os servidores que alcançaram ou superaram as metas definidas para 

2011. Em 2011 (ano de referência), o programa “beneficiou 342 escolas e mais de 14.500 

matrículas9.”  

A rede conta com 75.170 funções docentes e o Programa de bonificação 

“beneficiou” 14.500 matrículas (levando em consideração que diversos servidores possuem 

duas matrículas), sendo que neste número também estão incluídos os funcionários10 em 

geral. Sem a possibilidade de analisar dados concretos, quando inexistentes, supomos com 
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divulgar esses dados em um relatório. 



 

 

                  

base nos números, que se exclui da folha de pagamento mais de 50 mil profissionais, 

portanto, o número de pessoas beneficiadas se torna ínfimo perto do total de servidores. 

Tendo em vista a quantidade de escolas e a quantidade de servidores, o acréscimo salarial 

“beneficiou” poucos e já começa a acontecer o previsto numa política baseada na 

meritocracia: competição e desigualdade.  

 Além disso, consolidam-se maneiras de pensar e de agir que irão delimitar as 

fronteiras de ação política, pois temos por um lado, a continuidade de uma visão 

meritocrática e por outro a atomização dos profissionais da educação em busca de suas 

gratificações individuais. Esse é o resultado da gratificação por produtividade acoplada à 

avaliação por desempenho.  

Somado a isso, a premiação pelo desempenho da escola através do IDEB leva 

os professores ao estresse. São cobranças e ameaças de todos os lados – dos colegas 

para alcançar as metas impostas de cima para baixo, pensando no salário extra11 no ano 

seguinte; da direção da escola que tem o cumprimento das metas como principal objetivo; 

dos gerentes das regionais de ensino que, através das ameaças de corte do salário, de 

notificações e de abertura de inquérito administrativo, tentam impor a forma gerencial na 

condução das políticas educacionais e no processo de ensino e aprendizagem; das 

Secretarias de Educação que, de forma autoritária, e muitas vezes camuflada, ditam as 

regras que serão aplicadas, ferindo os direitos dos trabalhadores da educação conquistados 

nas legislações. 

A bonificação ou remuneração variável foi uma forma encontrada pelo 

capitalismo para reconhecer o mérito na realização do trabalho, aumentar a exploração e o 

controle sobre o trabalhador. Para o capital, aqueles com maior capacidade de trabalho e de 

gerar resultados, merecem as glórias e mais dinheiro. Para os que “fracassam”, o 

esquecimento e baixos salários. 

De acordo com Araújo (2012), a política de pagamento de bônus, através do 14º 

salário, tem como base o seguinte princípio capitalista:  

 

 

Quanto mais resultados, melhor, independente dos riscos para o futuro das crianças, 

jovens e adultos. O vírus do imediatismo atacou a construção consistente e 

progressiva da qualidade social da educação. Aplicar os critérios do setor financeiro, 

que sempre atuou priorizando o salário fixo baixo, com alto potencial de ganho 

variável, é um grande equívoco (IBIDEM, p.337). 
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Concordamos com o autor, e acreditamos que os governos precisam fazer uma 

autoavaliação, refletir sobre suas práticas, para evitar que o “sucesso” de algumas unidades 

escolares não comprometa todo o sistema público de ensino e o direito social do conjunto 

da população a uma escola pública com qualidade social em todas as etapas e em qualquer 

canto do país. Ao mesmo tempo em que padroniza critérios de avaliação, o governo abraça 

a retórica da diversidade e da inclusão de todos na escola. 

Essa “autoavaliação” foi feita por Diane Ravich que analisa detalhadamente as 

mudanças em seu pensamento educacional ao longo de sua vida acadêmica e de sua 

atuação como formuladora de políticas públicas no interior do aparelho de Estado 

americano. Como doutora e pesquisadora da Universidade de Nova York, e tendo assumido 

em 1991, o cargo de secretária adjunta da Secretaria Nacional de Educação do governo 

George H. W. Bush, a pesquisadora reforça o caráter ideológico dessas concepções e seus 

vínculos com as ideias privatizantes trazidas pela ascensão neoliberal.  

 

 

Os novos reformadores corporativos demonstram sua precária compreensão da 

educação construindo falsas analogias entre a educação e o mundo empresarial. 

Eles pensam que podem consertar a educação aplicando princípios de negócios, 

organização, administração, lei e marketing e pelo desenvolvimento de um bom 

sistema de coleta de dados que proporcione as informações necessárias para 

incentivar a força de trabalho – diretores, professores e estudantes – com 

recompensas e sanções apropriadas (RAVICH, 2011, p.13). 

 

 

A autora demonstra ao longo do texto as evidências que a levaram a mudar de 

posição e afirmar a falência de um projeto decantado por gestores, fundações empresariais 

e editoriais da mídia e evidencia com rigor acadêmico como essas políticas estão 

corrompendo os valores educativos. Em Vida e morte do grande sistema escolar americano 

a autora expõe o fracasso da educação americana baseada nos parâmetros do mercado e a 

tentativa de economização da educação: 

 

 

A responsabilização, agora um senso comum que todos aplaudiam, havia se tornado 

mecanicista e até mesmo contrária à boa educação. A testagem, eu percebi com 

desgosto, havia se tornado uma preocupação central nas escolas e não era apenas 

uma mensuração, mas um fim em si mesma. Eu comecei a acreditar que a 

responsabilização, conforme estava escrito na lei federal, não estava elevando os 

padrões, mas imbecilizando as escolas conforme os estados e distritos lutavam para 

atingir metas irrealistas (IBIDEM, p.27-28).  

 

 



 

 

                  

E prossegue seu relato: 

 

 

Eu via minhas esperanças por uma melhor educação se convertendo em uma 

estratégia de mensuração que não tinha visão educacional subjacente alguma. No 

fim, eu percebi que as novas reformas tinham tudo a ver com mudanças estruturais 

e com a responsabilização, e nada que ver com a substância do aprendizado. A 

responsabilização não faz sentido quando ela sabota os objetivos maiores da 

educação (IBIDEM, p.31-32). 

 

 

Dentro do aparato de estado, testando e acreditando inicialmente nas políticas 

de responsabilização implementadas, a autora percebeu que “os professores sentiam que 

estavam sendo avaliados com base não em quão bem eles ensinavam, mas em quão bem 

eles estavam seguindo as regras do jogo.” (IBIDEM, p.71) Desta forma, percebeu que os 

incentivos e sanções não eram as alavancas adequadas para melhorar a educação; 

“incentivos e sanções podem ser bons para empresas, para quem o lucro é a prioridade 

absoluta, mas não são bons para escolas” (IBIDEM, p.122) e começou a ver a cultura da 

testagem que estava se espalhando em cada escola de cada comunidade, cidade ou 

estado, de uma forma totalmente negativa. “As nossas escolas não irão melhorar se nós 

esperarmos que elas ajam como empresas privadas buscando o lucro.” (IBIDEM, p. 254) A 

autora afirma que escolas não são negócios; elas são um bem público e o objetivo da 

educação não é produzir maiores escores, mas sim educar as crianças para que elas se 

tornem pessoas responsáveis com mentes bem desenvolvidas em um bom caráter. Sendo 

assim, as escolas não deveriam ter que apresentar lucros na forma de escores com valor 

agregado. O incessante foco nos dados que se tornou lugar-comum nos últimos anos está 

distorcendo a natureza e a qualidade da educação. Existem muitos exemplos de competição 

saudável nas escolas, com as feiras de ciências, concursos de redação, debates, torneios e 

eventos esportivos. Mas a competição entre escolas para obter maiores escores é de uma 

natureza diferente; no atual clima, é certo que isso fará com que os professores gastem 

mais tempo preparando os estudantes para os testes estaduais, e não para um escrita rica, 

uma leitura crítica, experimentos científicos ou estudos históricos, afetando assim 

diretamente a condição e o fazer docente. 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 

 

                  

Buscamos demonstrar os mecanismos que andam forçando as escolas a colocar 

todo seu esforço na produção da nota dos exames, como se nota alta no IDEB fosse 

sinônimo de boa educação. O sistema pode estar entrando em exaustão, colocando as 

escolas e seus profissionais sob suspeita permanente, incentivando fraudes, treinando para 

responder a testes, inclusive porque o dado da nota em um exame está longe de conseguir 

explicar a realidade das escolas. A própria pressão sobre as escolas feita pelos estados 

com suas políticas de responsabilização tem seu limite na realidade concreta das escolas. 

Em síntese, o IDEB não é um indicador de qualidade da educação, tendo sido 

formulado e implementado, sobretudo, para culpar as escolas e seus profissionais pelo 

desempenho dos alunos, deixando de lado fatores extra-escolares, como o nível sócio-

econômico dos alunos, e isentando os governos de qualquer responsabilidade pela 

educação.  

Para que as escolas pudessem tomar seus resultados como propulsores da 

melhoria de sua qualidade, estas deveriam participar de processos de avaliação como, por 

exemplo, o modelo de Avaliação Institucional Participativa (FREITAS et al., 2009), que 

almeja o envolvimento dos diferentes segmentos da escola, assim como de pessoas de seu 

entorno social interessadas na melhoria da instituição, na reflexão sobre seus problemas e 

potencialidades, de forma a avançar nas questões educativas. Em relação especificamente 

ao IDEB, nos chama a atenção a forma pela qual ele é apresentado (e divulgado) para a 

população, em que a escola aparece como única responsável pelo desempenho de seus 

alunos, sem qualquer vinculação à relação deste com seu entorno social, com a rede de 

ensino à qual pertence e com as políticas públicas às quais está, direta ou indiretamente, 

submetida, pois tal isolamento pode gerar a ideia de que a escola e seus profissionais são, 

sozinhos, responsáveis pelos resultados obtidos nas avaliações externas, induzindo de 

forma equivocada à ideia da perda da influência do entorno social e das políticas públicas 

sobre os resultados dessas avaliações, tendo como consequência a desresponsabilização, 

de forma branda, do sistema educativo e social mais amplo sobre tais resultados. 
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