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RESUMO

Este estudo analisa a experiência de avaliação institucional no âmbito das escolas da rede
pública municipal da cidade de Salvador, Bahia, entre 2007 e 2012. O suporte teórico para
discutir os princípios, objetivos, finalidades e aspectos metodológicos da avaliação
institucional nas escolas de educação básica baseou-se, principalmente, nos trabalhos sobre
este tema desenvolvidos por Heloísa Lück (2012), Maria Fernandes (2002) e Ademir Müller
(2001). A pesquisa configura-se como um estudo de caso, tomando por base a experiência da
Escola Municipal Cidade de Vitória da Conquista. Sua metodologia caracteriza-se por adotar
a abordagem qualitativa em uma perspectiva da meta-avaliação, análise documental,
entrevistas com informantes chaves – caso dos técnicos da Secretaria Municipal da Educação
de Salvador (SMED) –, como também o levantamento de dados por meio de questionários
aplicados a profissionais atuando em diversas áreas da escola. A articulação entre
conhecimentos construídos a partir da prática da autoavaliação da escola e os conhecimentos
do campo da teoria da avaliação institucional permitiu identificarmos os limites e as
possibilidades desta ação no cotidiano escolar. Os resultados alcançados serão utilizados para
estimular e instruir outras escolas públicas municipais soteropolitanas a adotarem a prática da
avaliação institucional em seus espaços educativos. É apresentado no final da dissertação um
modelo de planejamento de oficinas destinadas a fomentar a prática da avaliação institucional
nas escolas de educação básica da SMED, a fim de que as mesmas realizem seus próprios
percursos para tornarem a autoavaliação uma realidade e uma marca da cultura da escolar.
Palavras-chaves: avaliação institucional; participação; gestão democrática.
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ABSTRACT

This study examines the experience of institutional evaluation in the context of public schools
in the city of Salvador, Bahia, between 2007 and 2012. The theoretical basis for discussing
the principles, objectives, goals and methodological aspects of institutional evaluation in
elementary schools is based mainly on the works on this theme developed by Heloísa Lück
(2012), Maria Fernandes (2002 ) and Ademir Müller (2001). The research was designed as a
case study, based on the experience of the Municipal School Cidade de Vitoria da Conquista.
Its methodology is characterized by adopting a qualitative approach in a prospective metaevaluation, document analysis, interviews with key informants – such as the Municipal
Secretary of Education of the City of Salvador technicians´ (MSES), as well as data collected
through questionnaires applied to employees working in different areas of the school. The link
between the knowledge acquired by the practice of educational evaluation and the awareness
of the theory of institutional evaluation scholarship help us to identify the limits and
possibilities of this action in everyday school life. The results achieved will be used to
stimulate and instruct other public soteropolitanas schools to adopt the practice of
institutional evaluation in their educational spaces. It is presented at the end of the dissertation
a model to planning workshops designed to encourage the practice of institutional evaluation
in the elementary schools of city board of education, so that they can figure out their own
paths to transform the self evaluation a reality and a culture feature of the school.
Keywords: institutional evaluation; participation; democratic management.
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INTRODUÇÃO

O interesse pelo tema da gestão escolar advém dos cursos oferecidos pela Secretaria
Municipal da Educação de Salvador – SMED - na fase de preparação do processo de eleição
para gestores das escolas municipais. O curso é pré-requisito para atuar na função de gestor
ou gestora e é aberto a todos os docentes da rede de ensino, independentemente de almejarem,
ou não, o cargo de gestor / gestora escolar. No final, ocorre uma avaliação escrita e somente
os aprovados participam do processo eletivo na comunidade em que atuam.
A eleição direta para gestores das unidades escolares públicas municipais de Salvador
foi regulamentada pela Lei Complementar nº 036/2004 - Estatuto do Magistério Público
Municipal de Salvador. Junto com esta aprovação, veio o compromisso com a gestão
compartilhada ou democrática, onde o grupo deve participar ativamente da ação de gerir o
espaço escolar e da escolha dos representantes na gestão.
Como professora e coordenadora pedagógica da rede de ensino de Salvador, consigo
perceber a necessidade de implementação de rotinas escolares mais participativas que
envolvam a comunidade escolar, por isso participei de duas versões do curso de gestão escolar
(2006 e 2009), visando maior conhecimento do tema. Em 2009, fui convidada para ser vicediretora de uma escola localizada no bairro de Itapuã pela diretora, Cristiane Vasconcelos. A
equipe gestora almejava mudanças, principalmente, no que diz respeito à promoção da gestão
democrática. No desenvolvimento de minhas funções de docência e de coordenação
pedagógica, sempre primei por uma participação ativa nos processos decisórios e de
implantação de práticas que melhorassem o ambiente escolar. O convite foi uma oportunidade
de pôr em prática alguns princípios que considero valiosos para o exercício da gestão escolar
democrática, como por exemplo, o principio da participação.
Este é um tema muito discutido por diversos autores, a exemplo de Libâneo (2001),
Paro (2000) e imprescindível para que se processem mudanças na educação brasileira. “A
gestão democrática é um objetivo e um percurso. É um objetivo porque trata-se de uma meta a
ser sempre aprimorada e é um percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia,
se avalia e se reorganiza” (GRACINDO, 2009, p. 33). O principio da gestão democrática no
ensino público está previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988 e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, LDBEN 9.394/96.
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A construção de um projeto de gestão democrática é um exercício que se faz no dia a
dia da realidade escolar compartilhando ideias, ações, soluções para problemas do cotidiano.
Bordenave (1995, p. 76) destaca alguns princípios da participação, entre outros estão:
 Necessidade humana.
 Direito dos indivíduos.
 Processo de desenvolvimento da consciência crítica.
 Aprendizado.
 Respeito às formas de participação.
Para que se compreenda a relevância da participação para o ser humano, é importante
o entendimento dos princípios que envolvem o seu exercício na vida em sociedade. Portanto,
há a necessidade de se garantir a participação de professores, funcionários, pais, alunos na
gestão escolar a partir de uma intencionalidade de quem está gestando o espaço escolar,
compreendendo que é um lugar em permanente transformação. Sem a colaboração destes
segmentos, fica inviável a construção de qualquer projeto educacional. Gracindo, nos estudos
sobre democracia participativa, pontua que:
A escola torna-se instrumento importante para o desenvolvimento da democracia
participativa. Surge, então, a gestão democrática da educação, como uma construção
coletiva da sociedade, que favorece o exercício da cidadania consciente e
comprometida com os interesses da maior parte da população brasileira.
(GRACINDO, 2009, p. 37)

Se no interior da escola o exercício de participação não é desenvolvido, transpor este
aprendizado para a vida cotidiana fica mais difícil porque a participação é um aprendizado.
Aprendemos a participar nos nossos espaços de convivência, ou seja, família, escola,
associações de classe... (Bordenave, 1995) e a escola deve estimular esta ação inerente ao
desenvolvimento dos indivíduos. De acordo com Puig et al (2005, p. 31), “uma escola
democrática supõe colocar em prática um conjunto de atividades que impulsionem a
participação”, destacamos, portanto, a atuação do Conselho Escolar e da avaliação
institucional como meios capazes de favorecer o exercício da participação na escola. O
Conselho Escolar é uma instância representativa de todos os segmentos da escola capaz de
promover a gestão democrática, de fato, através da participação ativa de seus membros nos
processos decisórios. Embora este não seja o centro das discussões e análises desta
dissertação, acreditamos também na importância deste órgão colegiado no que tange à
promoção da gestão democrática. O objeto de estudo desta dissertação será a avaliação
institucional interna da escola, a autoavaliação desenvolvida pela escola municipal Cidade
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Vitória da Conquista, localizada no município de Salvador, Bahia. Iniciada em 2007,
constitui-se até hoje como cultura da instituição. Avaliação institucional interna ou
autoavaliação são termos utilizados para definir a avaliação realizada pelas instituições dos
processos vivenciados em seu cotidiano.
Ao longo dos anos, houve a construção de uma cultura de avaliação institucional
periódica na unidade escolar que será objeto de análise, portanto, tomaremos como referência
o período compreendido entre 2007 a 2012. Durante este período estive implicada em todo o
processo de avaliação da escola, por isso, o interesse em investigar esta prática de
autoavaliação.
Para a realização deste trabalho, utilizaremos uma abordagem qualitativa do tipo
pesquisa aplicada, sendo o estudo de caso a estratégia adotada. A pesquisa aplicada em
educação busca intervir na realidade pesquisada, propondo soluções, análises, produtos que
venham a ajudar no desenvolvimento das instituições, projetos, comunidade, etc. Para
compreensão do conceito de avaliação institucional, nos embasaremos no conceito de Araújo
como sendo:
Um instrumento de grande valia que pode ser construído e implantado por uma
instituição de ensino para produzir um conhecimento da realidade, daquilo que se
deseja, bem como do indesejável do interior da organização, no intuito de fornecer
subsídios ao planejamento para a melhoria da qualidade. (ARAÚJO, 2009, p. 100)

Cursos de Formação continuada para os gestores escolares são realizados a todo o
momento pelo órgão central de educação municipal de Salvador, com intuito de proporcionar
conhecimento sobre o tema gestão escolar, preparando-os para a tomada de decisão perante os
problemas encontrados e para a condução deste espaço democrático, que é o ambiente escolar.
Um maior contato com o tema da avaliação institucional, objeto deste estudo, foi
oportunizado a partir do curso Progestão, promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários
de Educação – CONSED em parceria com a Secretaria Estadual da Educação da Bahia e
Municipal de Educação de Salvador no ano de 2008.
Esse curso teve a duração de 270 horas e foi oferecido a alguns docentes da SMED.
Os estudos constaram de uma parte teórica com 81 horas e outra prática, que era exercitada no
ambiente escolar. Houve a possibilidade de escuta dos problemas enfrentados pelas outras
escolas, o que serviu para perceber as diversas realidades e como cada uma enfrenta as
dificuldades do cotidiano. O módulo sobre avaliação institucional despertou o interesse do
grupo para inserção desta prática na escola. Nesta época, foi realizada a primeira avaliação
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institucional da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista, impulsionada pelo contato
com a temática, mas ainda sem o embasamento teórico metodológico necessário. O curso
Progestão apresentou a prática da avaliação institucional, mas não forneceu aportes teóricos e
metodológicos específicos sobre o assunto. Apesar de existir um módulo sobre “Como
desenvolver a avaliação institucional da escola”, esse foi trabalhado brevemente pelo
mediador, não fornecendo elementos para a prática.
O projeto de Lei do Plano Nacional de Educação, decênio 2011 – 2020, no capítulo da
Educação Infantil, meta 1 da estratégia 1.3 faz referência à avaliação na educação infantil, no
qual consta que se deve “avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais, a
fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de
acessibilidade empregados na creche e na pré-escola.” (Projeto de Lei PNE, 2011-2020)
A partir da referência de avaliação exposta no Projeto de Lei do Plano Nacional de
Educação, nota-se que existe a preocupação com a inserção da prática da avaliação
institucional na escola dedicada ao ensino básico, especificamente, educação infantil, através
do documento já existente, os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil1. Nenhuma
referência sobre a avaliação institucional no ensino fundamental e médio foi localizada no
documento, apesar dos estudos em avaliação indicarem a necessidade de inclusão desta ação
no cotidiano das escolas. Um Plano Nacional de Educação geralmente é fruto de discussões
que contemplam as demandas mais atuais em educação no sentido de promover
transformações nas práticas e nos currículos educacionais. É espantoso, portanto, o fato do
projeto de Lei do Plano não fazer referência ao estímulo da prática da avaliação institucional
no conjunto da educação básica, se limitando a uma referência somente na educação infantil.
Já o Plano Municipal de Educação de Salvador, decênio 2010 -2020, faz referência à
prática da avaliação institucional no capítulo do Ensino Superior2, no tópico 4.3 - dos
objetivos e metas, quando cita que o Sistema Municipal de Educação deve “Implementar, no
prazo de 2 (dois) anos de vigência deste Plano metodologia única de planejamento e avaliação
institucional permanente em 20% das unidades escolares, atingindo 80% em dez anos, tendo
1

Elaborado em coordenação conjunta do Ministério da Educação / Secretaria da Educação Básica com outras
instituições em 2009, tem o objetivo de ser um instrumento de autoavaliação utilizado pelas escolas de educação
infantil do país para avaliar seus processos.
2

O Plano Municipal de Educação contempla um capitulo da educação superior apesar do município de Salvador
não ter a atribuição da oferta destes cursos. Apresenta como justificativa para inclusão do tema a importância da
articulação da educação básica com o ensino superior. As metas e objetivos propostos serão realizados em
regime de colaboração para execução.
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como referência a experiência das IES nesse âmbito”. (PME, 2011-2020, p. 64). Assim, o
Plano avança no sentido de projetar metas a serem atingidas em relação à adoção da avaliação
institucional pelas unidades escolares ao longo do período da sua validade.
Com estas referências, queremos mostrar que o tema da avaliação institucional está
presente nestes documentos orientadores da educação nacional e em nível municipal, por isso
também a relevância da abordagem do assunto. Este trabalho de pesquisa pretende apresentar
a experiência da prática da avaliação institucional realizada pela Escola Municipal Cidade
Vitória da Conquista ao longo desses anos, experiência pioneira numa escola da rede
municipal de ensino de Salvador.
Iniciada, em 2007, essa prática tinha, inicialmente, o objetivo de, apenas, promover a
avaliação dos processos pedagógicos vivenciados internamente no espaço escolar. Baseada
nesta experiência, a presente pesquisa assume a seguinte questão: quais as atuais
possibilidades e os limites para a avaliação institucional nas escolas da rede municipal de
ensino de Salvador? Considerando que, na configuração da estrutura e do funcionamento da
rede e das escolas, existem fatores favoráveis e limitações a essa prática, a pretensão foi de a
partir da experiência gestora de uma unidade da rede, abordar limitações e possibilidades do
processo de avaliação institucional.
Como objetivo geral, pretendemos: avaliar a prática da avaliação institucional
realizada na escola Municipal Cidade Vitória da Conquista nos últimos anos, identificando em
que medida esta contribuiu para o processo formativo e de autoconhecimento da instituição a
fim de propor orientações para disseminação de processos avaliativos em outras Unidades
Escolares.
E como objetivos específicos a proposta foi de analisar a trajetória da prática da
avaliação institucional da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista, identificando erros
e acertos face ao recomendado na literatura consultada; identificar, a partir da literatura sobre
avaliação institucional, princípios, critérios e procedimentos possíveis de serem adotados na
avaliação das escolas da rede municipal de Salvador; construir o esboço de uma proposta de
atividade destinada a estimular o uso da avaliação institucional nas escolas da rede municipal
de ensino de Salvador, respeitando suas características e realidade escolar.
A prática da avaliação institucional (autoavaliação) na educação básica na
contemporaneidade ainda não faz parte da realidade da maioria das escolas do país,
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Brandalise (2010), Lima, (2011). Realizada nas Universidades, desde a década de 1980, essa
prática precisa ser amplamente divulgada e trabalhada nas escolas de ensino fundamental e
médio. De acordo com Fernandes, (2002) a avaliação institucional na educação é tema
recente. Há um reconhecimento dos teóricos, a exemplo de Lück (2012), Fernandes (2002) e
Müller (2001) de que a avaliação institucional na Educação Básica contribui para melhorar a
qualidade da educação. Entretanto, é preciso uma maior visibilidade desta ação como uma
prática necessária para mudanças significativas nos processos administrativos e pedagógicos
vivenciados dentro do contexto escolar.
Esta pesquisa teve a intenção de avaliar e publicizar a experiência de avaliação que
vem se constituindo como uma cultura da instituição, buscando ser um processo formativo e
construído no dia a dia da realidade escolar. A introdução da avaliação institucional na escola
se deu pelo viés do exercício da prática, a teoria e o método estão sendo construídos,
paulatinamente, através do fazer avaliativo e da ação-reflexão-ação. Em educação, sabemos
que a teoria e a prática deveriam caminhar juntas, possuem uma relação de interdependência,
ou seja, é através da teoria que experimentamos o exercício da prática e é através da prática
que construímos também a teoria. Não podemos invalidar uma ação em detrimento da outra,
a teoria e a prática são um percurso para construção de conhecimento.
Assim, o presente estudo representa um esforço para articular teoria e prática e o seu
resultado está progressivamente descrito em 6 capítulos, que são: 1 Introdução; 2 O Caminho
metodológico; 3 A Prática da avaliação na educação brasileira; 4 A experiência de avaliação
institucional da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista; 5 Acertos, desacertos e
formas de superação na visão da equipe escolar; 6 Avaliação institucional da escola de
educação básica: esboço de uma proposta de oficinas; 7 A título de conclusão: avaliação
institucional da escola uma realidade possível.
Vale ressaltar a opção nesta dissertação pelo uso da primeira pessoa no plural na
Introdução e nos capítulos que incluem a descrição da experiência vivenciada pela autora em
conjunto com a equipe gestora.
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2. O CAMINHO METODOLÓGICO

Para estudar o processo de avaliação institucional, vivenciado pela Comunidade
Escolar da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista, no período de 2007 a 2012,
realizamos uma pesquisa adotando a abordagem qualitativa porque uma de suas
características é o contato direto com o ambiente natural que, no caso desta pesquisa, foi a
escola, ambiente onde a pesquisa se desenvolveu. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 48):
Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam
com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor compreendidas quando
são observadas no seu ambiente natural de ocorrência. Os locais têm de ser
entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem.

A prática da avaliação institucional acontece neste ambiente educacional desde 2007,
por isso a necessidade de investigação in loco ouvindo a equipe, percebendo os contextos
avaliativos a fim de construir um panorama sobre a prática realizada na escola. Richardson
(2007) caracteriza a pesquisa qualitativa,
Como uma tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar de produção
de medidas quantitativas de características ou comportamentos. (RICHARDSON,
2007, p. 90)

Para o estudo, era preciso compreender como foi o processo de inserção da prática de
avaliação institucional na escola, que caminhos foram percorridos e quais as limitações e
possibilidades para a prática em questão no contexto da escola analisada. A pesquisa
qualitativa possibilita a construção de conhecimento sobre a vivência da autoavaliação em
uma escola de educação básica e é importante também para a identificação das práticas
indesejáveis e correção de rumos no processo.
Embora algumas pesquisas sociais se enquadrem mais no perfil de uma determinada
abordagem, a realizada neste caso foi qualitativa porque dá significância à análise dos dados
apresentados na pesquisa, contribuindo para um processo reflexivo sobre a experiência. De
acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 48), os pesquisadores qualitativos “tentam analisar os
dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto possível, a forma em que estes foram
registrados ou transcritos”. Nesta pesquisa, estamos avaliando a prática da avaliação
institucional da escola, portanto justifica-se a realização de uma meta-avaliação, uma
avaliação da avaliação institucional, realizada na escola Municipal Cidade Vitória da

22

Conquista, procurando entender o caminho metodológico/ teórico trilhado pela escola para
institucionalização da autoavaliação. Richardson (2007, p. 79) justifica que a abordagem
qualitativa de um problema:
Além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma
adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Tanto assim, é que
existem problemas que podem ser investigados por meio de metodologia
quantitativa, e há outros que exigem diferentes enfoques e, consequentemente, uma
metodologia de conotação qualitativa.

A abordagem qualitativa é indicada para compreensão de fenômenos complexos que
exijam uma resposta analítica sobre os fatos que são observados.
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de
profundidade, o entendimento de particularidades do comportamento dos indivíduos.
(RICHARDSON, 2007, p. 80)

Como destaca Richardson (2007), a pesquisa qualitativa pode contribuir para o
processo de mudança, portanto espera-se com este estudo modificar as práticas que estão em
desacordo com a teoria e as orientações metodológicas sobre o assunto. O processo precisa se
modificar através da avaliação das práticas já ocorridas permitindo um novo caminhar da
escola. Segundo Richardson (2007), existem pelo menos três situações que sugerem que se
realizem os estudos qualitativos:
1 – Nas situações onde existir necessidade de substituição de informação estatística
por qualitativa;
2 – Nas situações onde os dados complexos dos fenômenos psicológicos requerem a
utilização de uma abordagem qualitativa para explicação, a exemplo dos estudos de atitudes,
motivações, etc.;
3 – Nas situações onde as observações qualitativas são utilizadas para indicar o
funcionamento de estruturas sociais.
No caso desta pesquisa, a terceira situação justifica a sua utilização, porque a
abordagem qualitativa é relevante por tratar os dados de maneira descritiva, analítica,
compreendendo o contexto em que estão inseridos. Bogdan e Biklen (1994, p. 49) citam que
“a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de
que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer
uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”.
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A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), apresenta cinco
características, porém os autores ressaltam que nem todos os investigadores qualitativos as
reconhecem. São as seguintes:
1 – O ambiente natural serve como contato direto de dados. O comportamento dos
indivíduos é influenciado pelo ambiente em que estão inseridos, então nada mais natural que
sejam observados no próprio local de atuação onde a pesquisa se realizará.
2 – A pesquisa qualitativa é descritiva porque transcreve os dados de entrevistas,
documentos, vídeos, dentre outras formas de registro. Estas transcrições, citações darão valor
ao estudo realizado e os registros devem ser os mais fidedignos possíveis aos relatos.
3 – Na investigação qualitativa a ênfase está no processo ao invés de estar no produto.
4 – A análise dos dados na pesquisa qualitativa é feita de maneira indutiva. As
proposições vão se apresentando com o decorrer da pesquisa.
5 – Os significados, sentidos são imprescindíveis na pesquisa qualitativa.
Todas estas características norteiam o trabalho realizado a partir da abordagem
qualitativa na pesquisa e são elementos que permitem estabelecer conexões, análises e
compreender processos vivenciados, por isso a validade desta abordagem na pesquisa.
O estudo de caso foi escolhido como estratégia da pesquisa qualitativa para realizar a
investigação da prática da avaliação institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da
Conquista. Para Yin (2001, p. 32), o estudo de caso “é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Bogdan e
Biklen (1994, p. 89) dizem que o “estudo de caso consiste na observação detalhada de um
contexto, ou indivíduos, de uma única fonte de documentos ou de acontecimento específico”.
Yin (2001), em seus estudos, apresenta seis fontes de evidências importantes para
compreensão dos fenômenos que utilizam a estratégia do estudo de caso, destacando: 1 –
documentos; 2 – registros em arquivos; 3 – entrevistas; 4 – observação direta; 5 – observação
participante e 6 – artefactos físicos como fontes necessárias para coleta de dados nos estudos
de casos. De acordo com Yin (2001), essas fontes são complementares e a utilização da
maioria delas contribuirá para um bom estudo de caso, porque de forma isolada estas fontes
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não serão suficientes para explicar, analisar determinado fenômeno, somente a integração de
várias fontes construirá explicações sobre os fenômenos que se pretende estudar.
Os pesquisadores do estudo de caso precisam ter cuidado com o recolhimento
excessivo de dados que ocorre em função de novas variáveis que aparecem no caminho da
pesquisa. O que se pretende com o estudo de caso é chegar a conclusões eficientes sobre os
fenômenos estudados e não a um grande conjunto de informações sem significância
(BOGDAN E BIKLEN, 1994). Na construção dos instrumentos de coleta de dados da
pesquisa, existiu o cuidado de selecionar as informações relevantes para a explicação dos
objetivos da pesquisa. Tarefa difícil porque são muito detalhes sobre o processo vivenciado e
a cada momento novos aspectos são lembrados e passam a incorporar a análise da prática.
Este estudo de caso será uma meta-avaliação, ou seja, uma avaliação da avaliação
institucional realizada pela escola. Elliot (2011) descreve dois tipos de meta-avaliação: a
somativa e a formativa. A meta-avaliação somativa aconteceria após uma avaliação, resultado
de uma ação e a meta-avaliação formativa no processo de uma ação. Embora ambas
possibilitem identificar pontos positivos e fragilidades, a nossa opção pela meta-avaliação
formativa se deu em função dessa ser mais adequada ao estudo que foi realizado porque
avaliará uma ação em constante desenvolvimento. A meta-avaliação agrega valor ao objeto
avaliado à medida que contribui para analisá-lo, descrevendo os pontos positivos e que
precisam ser revistos do que esta sendo avaliado, ou seja, validando a experiência e
construindo possibilidades de novas intervenções no processo. Stufflebeam (2001, p. 185
apud Elliot, 2011) define meta-avaliação de acordo com as dimensões descritas pelo Joint
Committee e sua definição de avaliação como:
O processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva e de julgamento - sobre
a utilidade, a viabilidade, adequação e precisão de uma avaliação e sua natureza
sistemática, competente conduta, integridade/honestidade, respeitabilidade e
responsabilidade social - para orientar a avaliação e divulgar publicamente seus
pontos fortes e fracos.

Elliot (2011), discutindo os estudos de Berends e Roberts (2003), elenca duas razões
para existência da meta-avaliação: uma seria a questão ética dos avaliadores na realização das
avaliações, e a outra seria a análise feita pelos meta-avaliadores dos procedimentos adotados
na avaliação, possibilitando, assim, um maior conhecimento daquele realidade. O autor,
baseado nos estudos de Davidson (2005), apresenta cinco critérios para a condução da metaavaliação, são eles: validade, utilidade, conduta, credibilidade e custos. No tópico da
validade, a meta-avaliação questiona o que foi feito e as justificativas para isto. Em relação à
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utilidade, a meta-avaliação deve possibilitar que os resultados obtidos sejam utilizados no
sentido de melhorar o processo vivenciado. A conduta diz respeito à observação pelo metaavaliador de padrões (legais, ético, profissionais, de adequação cultural e de não impedimento
do próprio processo) que devem ser respeitados pelo avaliador na condução do processo. A
credibilidade trata da aceitação e confiança nos resultados obtidos na meta-avaliação. Os
Custos se referem à prestação de contas da avaliação, alinhados ao seu benefício, analisando
se o que foi realizado com seus custos trouxe benefício ao processo avaliativo. Nesta relação,
deve existir equilíbrio entre os custos e os benefícios. No decorrer da pesquisa, principalmente
nas análises dos dados, estes critérios serão lembrados.

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS

Como procedimentos metodológicos utilizamos a aplicação de questionários e a
análise de documentos relativos às avaliações institucionais realizadas na escola durante os
anos de 2007 a 2012, o projeto político pedagógica da escola e documentos outros oriundos
do Ministério da Educação, da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, e de
Secretarias de Educação de outros municípios.
Richardson (2007) destaca que a entrevista sozinha está sujeita a problemas, a
exemplo da articulação pobre ou imprecisa, portanto é relevante articulá-la com outras fontes
de coleta de dados. Na adoção dos procedimentos, resolvemos que entrevistaríamos a
Secretaria Municipal da Educação de Salvador para compreender como esta se estrutura para
execução da proposta de avaliação institucional com base nas recomendações do Plano
Municipal de Educação de Salvador e nas exigências da contemporaneidade que demandam a
avaliação dos processos no sentido de promover a qualidade na educação. Os segmentos pais
e alunos ficaram fora deste processo de avaliação da avaliação porque eles participaram de
forma não contínua, ou seja, somente duas vezes nos anos de 2008 e 2011, portanto não
teríamos como encontrar os alunos ou os pais que participaram deste processo.
Richardson (2007) salienta que a utilização do questionário como um instrumento de
coleta de dados possui vantagens e limitações numa pesquisa. Como vantagens, cita a
facilidade de tabulação dos dados, a possibilidade do anonimato nas respostas, dentre outras e
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como limitação, a incerteza quanto às respostas, ou seja, quanto à validade e à confiabilidade
nas respostas, que muitas vezes irão depender do estado emocional do entrevistado.
Para a pesquisa foi construído um questionário considerando os seguintes temas:
1 – Conhecimento do assunto;
2 – Concepção de avaliação institucional;
3 – Avaliando a experiência da escola no processo de avaliação institucional;
4 – Grau de satisfação com o processo de avaliação;
5 – Contribuições para o processo.
Trinta e um profissionais da escola responderam ao questionário que foi aplicado em
junho de 2013.
Yin (2001) salienta que os documentos são importantes fontes de informação para a
maioria dos estudos de casos, considerando exceção aquelas pesquisas em que as sociedades
não dominavam o sistema de escrita. Ele exemplifica como documentos: relatórios, recortes
de jornal, cartas, memorandos, dentre outros. Um exemplo citado que interessa são os
“estudos ou avaliações formais do mesmo “local” sob estudo”, ou seja, as avaliações
institucionais aplicadas na escola serão referência para análise da meta-avaliação da escola.
Na pesquisa documental, procuramos reconstituir todo o acervo da prática de
avaliação institucional na escola ao longo dos anos de 2007 a 2012; porém alguns registros
não foram encontrados, apesar de a escola possuir o hábito de registrar sua memória através
do uso do portfólio. Alguns registros ficarem perdidos quando os computadores deram pane e
foi impossível recuperar suas memórias. Foram analisados os instrumentos aplicados na
escola, atas, gráficos, tabelas e mapas com o registro dos dados resultantes das avaliações.
Ainda no percurso metodológico, foram visitados sites de Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação de alguns estados brasileiros com o propósito de compreender a
prática da avaliação institucional interna. O objetivo foi investigar se a prática da avaliação
institucional interna é comumente realizada pelas escolas ou Secretarias Estaduais ou
Municipais de Educação do país.
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Foram encontrados documentos sobre muitas práticas de avaliação externa,
principalmente provas parecidas com as do SAEB, mas constatamos que a avaliação interna
ainda é pouco divulgada nos sites das Secretarias de Educação e nas pesquisas acadêmicas.
Quanto à pesquisa bibliográfica, a ida ao ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e
Práticas de Ensino em julho de 2012 na cidade de São Paulo possibilitou contatos com
pesquisadores na área da avaliação institucional na educação básica permitindo o
conhecimento de uma bibliografia especificamente voltada para o tema desta dissertação.
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3. PRÁTICA DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Quando pensamos em avaliação educacional brasileira, nos reportamos, incialmente, à
questão da avaliação da aprendizagem. A avaliação educacional, segundo categorização de
Freitas et al (2009 apud Dalben, 2010), contempla três modalidades: a da aprendizagem; a do
sistema, ou seja, as avaliações externas (SAEB, ENEM, ENADE...) e a institucional. Os
papéis dos avaliadores, nesse processo, mudarão conforme a categoria da avaliação. Na
avaliação da aprendizagem, quem exerce o papel de avaliar é o professor e o avaliado passa a
ser o aluno; na do sistema, a avaliação é assumida pelo Estado e alunos, professores, escola e
família serão os avaliados; por fim, na avaliação institucional é a comunidade escolar quem
planeja, executa, avalia e toma decisão; portanto pode-se considerá-la uma relação de mão
dupla, de reciprocidade.
Os resultados destes processos avaliativos visam sempre à qualidade na educação. No
caso da avaliação da aprendizagem, espera-se que o aluno aprenda os conteúdos trabalhados;
na do sistema, busca-se conhecer os dados da realidade educacional a fim de promover
politicas públicas que melhorem a qualidade do ensino e da aprendizagem; e na avaliação da
instituição, deseja-se obter a compreensão da globalidade também com foco na melhoria do
desempenho institucional.
Belloni (1999) pontua que a avaliação educacional (avaliação da aprendizagem e de
currículos/ programas de ensino) e a avaliação institucional (avaliação de políticas, projetos e
instituições) são ações distintas, mas complementares. Para este trabalho de pesquisa, a
adoção de uma ou de outra definição de avaliação educacional não impactará na discussão do
tema proposto: a avaliação institucional.
A avaliação da aprendizagem na Educação Básica no Brasil é uma prática consolidada
a partir da década de 90 com o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB. A
utilização da Prova Brasil (alunos concluintes do 5º e 9º anos de escolarização) e da Provinha
Brasil (alunos do 2º ano de escolarização) com a divulgação dos índices de desempenho
obtidos pelas escolas, busca avaliar o ensino público brasileiro, contribuindo para melhorar a
qualidade do ensino oferecido. São avaliações externas organizadas pelo Ministério da
Educação através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
– INEP. Ainda na educação básica, temos o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM que
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visa avaliar os alunos concluintes do 3º ano e o ENCEJA – Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos. Essas formas de avaliação externa são de larga escala e
têm como objetivo principal elevar a qualidade da educação e nortear a criação de políticas
públicas nesta área. Apesar deste objetivo, as avaliações da aprendizagem em larga escala são
alvo de críticas por generalizar os resultados e não levar em consideração as especificidades
das unidades escolares, homogeneizando-as. As avalições externas, juntamente com internas,
(autoavaliação) servem de base para a realização da avaliação institucional. O cruzamento dos
dados da realidade permite às instituições um olhar mais sistêmico e qualificado sobre suas
ações, facilitando, assim, a tomada de decisões estratégicas que venham melhorar a qualidade
dos serviços educacionais prestados à sociedade.
Moraes e Silva (2012, p. 4), quando discutem as avaliações externas, realizadas
somente para classificação, ranking, abordam que “a transformação da escola não se faz de
fora para dentro (e algumas vezes, nem no sentido inverso), mas numa conjunção tensa e
negociada de elementos constitutivos de ambas as direções”, ou seja, é a combinação dos
elementos destacados nas avaliações externas e internas, que levarão à transformação da
realidade institucional; não basta somente medir, quantificar. Os dados estatísticos externos
devem ser confrontados com os dados das avalições internas, permitindo instrumentalizar a
instituição na tomada de decisão que provoque mudanças qualitativas no seu universo
educacional.
Muitas escolas municipais e estaduais brasileiras avaliam de forma frequente o
desempenho dos alunos, através de processos avaliativos externos. De acordo com Sousa
(2011, p. 24), “ao desafio de um redirecionamento das finalidades a que vem servindo a
avaliação da aprendizagem, soma-se o de implantar uma sistemática de avaliação da escola,
para além da avaliação do aluno”. Perceber a escola na sua totalidade é condição macro para o
seu sucesso. A avaliação da aprendizagem precisa estar articulada com a avaliação da escola e
do sistema. A visão fragmentada do todo não contribuirá para transformações no ambiente
educativo, por isso é necessário compreender como a prática da avaliação institucional se
insere atualmente no contexto da educação básica, buscando entender que caminhos já foram
percorridos. Nos capítulos seguintes, será discutida a prática da avaliação institucional na
educação básica, se apoiando, inicialmente, nos conhecimentos oriundos da inserção desta
ação avaliativa nas universidades.
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Para a compreensão do tema da avaliação institucional na educação básica, é preciso
se reportar um pouco ao passado, ao contexto em que surge. possibilitando desta forma o
entendimento do tema na atualidade. Essas análises iniciais serão necessárias para explicitar
questões que serão tratadas no tópico sobre avaliação institucional na educação básica porque
muitos dos princípios, objetivos apresentados serão discutidos, bem como sua utilização na
educação básica.
De acordo com Gadotti (1999), o Brasil, após a ditadura militar, viveu um período em
que a agenda da educação esteve centrada na democratização. Na atualidade, o foco está na
avaliação, ou seja, é a nova agenda, a nova demanda da educação nacional, principalmente a
avaliação institucional. O autor salienta, ainda, que a preocupação com a avaliação não era
uma prática recente, datava da década de 30 quando educadores se afligiam com a expansão
de vagas no ensino, a qualidade da educação, dentre outros fatores. No final da década de 70,
a preocupação estava relacionada à questão da informação sobre a distribuição da oferta de
vagas e onde estava à população não escolarizada. A avaliação do professor e da instituição
gerava desconfiança. Na contemporaneidade a avaliação:
Não é mais vista como um instrumento de controle burocrático e centralização, em
conflito com a autonomia. Ela está sendo institucionalizada como um processo
necessário da administração, condição para a melhoria do ensino e da pesquisa e
exigência da democratização. Mesmo assim, ela encontra resistências. Por isso, não
se constitui numa prática constante. Ela deve ser mais instituída até tornar-se uma
demanda explicita das escolas. Nesse sentido, os sistemas de ensino precisam
dialogar mais sobre esse tema com elas. (GADOTTI, 1999 p. 01)

No Brasil, a prática sistemática da avaliação institucional no âmbito educacional surge
na universidade. A discussão nessa área da educação gerou textos que divulgam aspectos
teórico e procedimentos práticos em torno do tema que são úteis para orientar a reflexão sobre
avaliação institucional de um modo geral na escola básica.
A prática da avaliação institucional teve origem nas Universidades Brasileiras, na
década de 1980, num momento de crise social que pressionava por privatizações também
neste setor. Surge, inicialmente, como mecanismo para legitimar estas instituições perante a
sociedade, que questionava a qualidade destas. Esse processo avaliativo colaborou, também
para a transparência na prestação de contas. Algumas experiências neste sentido aconteceram,
mas demorou um pouco para que a comunidade científica aceitasse essa prática como válida
nas Universidades.
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Na década de 1990, estas discussões ganham visibilidade, agora relacionadas a
questões como qualidade e autonomia das Universidades. A avaliação institucional torna-se
“instrumento de melhoria e de construção da qualidade acadêmica” (Balzan e Dias Sobrinho,
1995, p. 8). A discussão, a partir deste momento, foi sobre os princípios, estratégias e como
desenvolver os processos dessa avaliação.
As instituições universitárias, por serem dotadas de autonomia administrativa,
financeira e pedagógica devem ter como premissa básica rever os seus processos,
continuamente, como forma de garantir a qualidade dos serviços educacionais prestados à
sociedade. Cumprindo seu papel de ensino, pesquisa e extensão contextualizado com as
demandas sociais, a avaliação institucional passa a ser o instrumento que colaborará para o
desenvolvimento desta ação.
Esta avaliação é um meio de promoção da qualidade nas universidades brasileiras.
Balzan (apud Dias Sobrinho, 1995, pág. 12) considera que avaliação e qualidade são
inseparáveis. “Há necessidade de se avaliar para se desenvolver a qualidade e há necessidade
de se avaliar e inovar a própria avaliação”. Nos estudos sobre avaliação institucional, é
pertinente a discussão sobre qualidade na educação. Dias Sobrinho (1995, p. 60) destaca que:
A noção de qualidade é uma construção social, variável conforme os interesses dos
grupos organizados dentro e fora da universidade. Os juízos de valor a respeito dessa
instituição poderão divergir conforme os grupos e segmentos considerem que a
universidade responde ou não às suas respectivas prioridades e demandas.

Portanto, o conceito de qualidade é complexo e modificado a partir dos interesses e
valores dos grupos que agem nos espaços institucionais. O que pode ser parâmetro para
determinar a qualidade educativa num determinado espaço, tempo, pode não ser em outro em
função destas especificidades, gerando, assim, consensos e divergências a respeito deste
assunto num mesmo ambiente institucional.
A Universidade não pode estar indiferente às demandas da sociedade na questão da
qualidade, porque é na interação entre o que se processa dentro das universidades e as
necessidades sociais que podemos construir um conceito de qualidade educativa. Neste jogo
de interesses, convergências e divergências é que este conceito complexo se estrutura.
Segundo Dalben (2010), a concepção de qualidade e avaliação são construídas e exercitadas
no espaço escolar.
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A Universidade de Campinas - UNICAMP, foi pioneira na adoção desta prática que,
aos poucos, foi institucionalizada em outras Universidades Brasileiras. A experiência dessa e
de outras universidades, juntamente com a criação do Programa de Avaliação Institucional
das Universidades Brasileiras – PAIUB colaboraram para a construção de um modelo de
avaliação institucional para o ensino superior. O Ministério da Educação em 1993 criou a
Comissão Nacional de Avaliação e o Comitê Assessor. Formados por representantes de
universidades, eles foram importante para a produção cientifica sobre o assunto. Segundo
Balzan e Dias Sobrinho (1995, p. 09), “é a comunidade acadêmica, em processos
intersubjetivos, quem define os critérios, os objetos, as finalidades, as estratégias, bem como
praticamente realiza a avaliação”. O PAIUB define de maneira abrangente a função da
avaliação institucional:
A avaliação institucional sistemática é uma maneira de se estimular o
aprimoramento da realização de uma atividade, e de evitar que a rotina
descaracterize objetivos e finalidades desta mesma atividade. Voltada ao
aperfeiçoamento e à transformação da universidade, a avaliação significa um
balanço e um processo de identificação de rumos e de valores diferentes. Seu traço
distintivo é a preocupação com a qualidade, tornando-se um processo contínuo e
aberto, mediante o qual todos os setores da Universidade e as pessoas que os
compõem participem do repensar objetivos, modos de atuação e resultados de sua
atividade, em busca da melhoria da instituição como um todo. Ao lado de
indicadores clássicos, de ordem Quantitativa, a avaliação institucional implica
dimensões qualitativas. inclusive aquelas vinculadas ao projeto acadêmico. (PAIUB,
1993, p. 04)

Conforme o PAIUB, a avaliação institucional favorece o autoconhecimento e o
aperfeiçoamento dos serviços e atividades realizados na Universidade visando à
transformação. Metodologicamente, o PAIUB aconteceria em quatro fases interdependentes e
indissociáveis: a primeira seria o diagnóstico do contexto da universidade, registrando os
aspectos físicos, humanos, projetos, etc.; a segunda envolveria a realização de uma avaliação
interna com a participação de toda a comunidade acadêmica; a terceira corresponderia a uma
avaliação externa, promovida por representantes da comunidade acadêmica, cientifica, dentre
outros; na quarta fase, haveria a reavaliação destes resultados pela comunidade acadêmica. O
Documento do Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras, publicado em 1993, cita
três princípios que devem fazer parte de um processo de avaliação institucional:
1 - Aceitação ou conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos
envolvidos;
2 - reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios a
serem adotados;
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3 - envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua execução e
na implementação de medidas para melhoria do desempenho institucional.

Embora no documento oficial existam somente três princípios, Ristoff, (1995, p. 40)
destaca princípios que nortearam a elaboração do PAIUB. Na sua visão, estes princípios, de
maneira explícita ou implícita, fizeram parte deste Programa. São eles: Globalidade;
Comparabilidade; Respeito à identidade institucional; Não premiação ou punição; Adesão
voluntária; Legitimidade e Continuidade. Comentaremos a seguir os princípios descritos por
Ristoff.
Ristoff, quando discute a prática avaliativa na universidade, salienta que:
A avaliação da aprendizagem decididamente reforça uma política vigente: de
exclusão, e não de inclusão, de classificação, e não de construção. Esse tipo de
avaliação choca-se com o que propõe o PAIUB – uma avaliação capaz de identificar
os pontos fortes e fracos, as possíveis omissões e potencialidades inexploradas, para
que se possa, não punir ou premiar, mas dar consequência, corrigindo rumos e
buscando iluminar as virtudes necessárias à busca de uma universidade melhor.
(RISTOFF, 1995, p. 48)

Esta citação é importante porque reforça o princípio descrito por Ristoff (1995) da
“Não premiação ou punição”. Qualquer instituição precisa se autoavaliar; utilizar a avaliação
como um mecanismo de punição não trará resultados para o autoconhecimento e mudanças de
práticas.
Deve-se respeitar a identidade das instituições, cada instituição é única, entretanto, nos
procedimentos de avaliação institucional, é preciso uniformizar as metodologias de avaliação,
por isso, o princípio da comparabilidade vem acompanhado do princípio do respeito á
identidade institucional.
Novaes e Carneiro (2012) ressaltam que a avaliação institucional serve para indicar os
rumos que a instituição precisa seguir para atingir seus objetivos educacionais; seria, então,
um sinalizador e orientador da prática das instituições.
A avaliação assume um sentido formativo, caracterizando-se como um
procedimento didático. Isso significa que vai além de corrigir erros. A abordagem
formativa visa promover a reflexão e compreensão sobre o objeto da avaliação,
evitando assim respostas estereotipadas. Esse tipo de abordagem encontra
sustentação, essencialmente na autoavaliação e na possibilidade de intervenção no
sentido de melhorar os processos avaliados. Privilegia-se dessa maneira a autonomia
para realização de tarefas e posterior retroalimentação com objetivo de corrigir
rumos. (BONNIOL E VIAL, 2001 apud NOVAES e CARNEIRO, 2012)
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Ristoff (1995) aborda a adesão voluntária como um dos princípios para que o processo
de avaliação institucional se concretize de forma satisfatória dentro das universidades. É um
processo que “só logrará êxito se for coletivamente construído e se puder contar com uma
intensa participação de seus membros, tanto nos procedimentos e implementação, como na
utilização dos resultados” (Ristoff, 1995, p. 49). O ato avaliativo participativo precisa fazer
parte de qualquer projeto institucional, este só é participativo quando é legitimado pelo grupo.
Sobre o princípio da globalidade, Dias Sobrinho (1995) analisa a universidade,
percebendo que todos os fatores estão associados nesta ação e são imprescindíveis para a
prática da avaliação institucional, a qual deve ser projetada para ser uma ação permanente das
instituições, ou seja, um projeto para avaliar a instituição na sua totalidade sem prazo de
validade. Esta é uma ação contínua que visa identificar, diagnosticar, propor mudanças nas
rotinas, no currículo, na vida da instituição. Isto é o que propõe o princípio da continuidade.
O PAIUB estabelece, ainda, objetivos específicos que podem ser atingidos com a
prática da avaliação institucional:
1. Impulsionar um processo criativo de autocrítica;
2. Conhecer numa atitude diagnóstica;
3. (Re) estabelecer compromissos com a sociedade;
4. Repensar objetivos, modos de atuação e resultados;
5. Estudar, propor e implementar mudanças no cotidiano das atividades
acadêmicas do ensino, da pesquisa , da extensão e da gestão.

Os objetivos expostos podem ser perfeitamente transpostos para a realidade escolar da
educação básica, excetuando-se o quinto. O quinto objetivo deve ser interpretado como
estudar, propor e implementar mudanças no cotidiano da escola, porque a escola não
desenvolve a pesquisa e a extensão como uma de suas atribuições. Os fins da educação, em
qualquer nível de ensino, são os mesmos, ressalvando as especificidades de conhecimento
necessárias em cada etapa de ensino (Educação Básica e Ensino Superior). Objetiva a
formação escolar, preparando o indivíduo para a vida em sociedade de modo que ele possa
intervir criticamente de forma proativa.
Nesta discussão sobre avaliação institucional, faz-se pertinente incluir alguns
conceitos sobre o tema. O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares –
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Progestão3 - traz no módulo IX alguns conceitos sobre a avaliação institucional, a quem se
destina, objeto de análise e reflexões sobre a operacionalização da ação. São conceitos
importantes para compreensão do assunto, alguns pela sua amplitude, outros pelos seus
direcionamentos e servem para dar uma dimensão do que é a prática da avaliação
institucional. Segundo um dos conceitos:
A avaliação institucional é um processo global, contínuo e sistemático, competente e
legitimo, participativo, que pode envolver agentes internos e externos na formulação
de subsídios para a melhoria da qualidade da instituição escolar. (PROGESTÃO,
Módulo IX, p. 23, 2001)

Outro conceito diz que a avaliação institucional se destina:
À avaliação de instituições (como a escola e o sistema educacional), políticas e
projetos. Sua atenção está centralizada em processos, relações, decisões e resultados
das ações de uma instituição ou do sistema educacional como um todo. Nesse
sentido, para ser completa, a avaliação institucional contempla e incorpora os
resultados da avaliação educacional. (PROGESTÃO, Módulo IX, p. 20, 2001)

Um terceiro conceito explicita que:
A avaliação institucional tem como objeto de análise instituições e políticas
públicas. A avaliação de instituições refere-se ao seu desempenho global,
considerando todos os fatores envolvidos em face dos objetivos ou da missão da
instituição, no contexto social, econômico, político e cultural no qual está inserida.
Analisa os processos de funcionamento e os resultados alcançados; leva em conta a
realidade social, buscando identificar os fatores favoráveis ao bom andamento (da
instituição ou da politica) e aqueles responsáveis pelas dificuldades, sempre com a
finalidade de oferecer subsídios para a sua superação. (PROGESTÃO, Módulo IX,
p. 26, 2001)

Para Dias Sobrinho, a avaliação institucional é uma ação que conta com a
participação da coletividade de forma ativa.
A avaliação institucional é uma construção coletiva de questionamentos, é uma
resposta ao desejo de rupturas das inércias, é um pôr em movimento um conjunto
articulado de estudos, análises, reflexões e juízos de valor que tenham alguma força
de transformação qualitativa da instituição e de seu contexto, através da melhoria
dos seus processos e das relações psicossociais. (DIAS SOBRINHO, 2000 apud
Virgínio SÁ, 2009, p. 89)

Nos exemplos conceituais citados, ao longo do texto, sobre avaliação institucional
fica claro o papel relevante desempenhado e a pertinência desta ação em qualquer instituição.
A possibilidade de avaliar programas, políticas e a própria instituição exerce destaque
3

PROGESTÃO – Curso de formação continuada em serviço promovido pelo Conselho Nacional de Secretários
de Educação para os gestores escolares e outros profissionais da equipe escolar, como coordenador pedagógico,
vice-diretor, dentre outros de Secretarias Estaduais e Municipais de Educação do Brasil. O curso é composto de
aspectos teóricos e instrumentais para a prática da gestão escolar.
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primordial. Nos conceitos apresentados, está implícita e explícita a questão da participação e
da possibilidade de autoconhecimento. Gadotti, (1999 apud Pipolo, 2008, p. 30) em seus
estudos, compreende a avaliação institucional como um “processo de autoconsciência
institucional”. Balzan e Dias Sobrinho citam que a:
Autoconsciência institucional constitui importante subsídio para o processo da
tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, da instituição
como um todo, com vistas ao seu aperfeiçoamento, e tem como ponto de
fundamental importância a intensa participação dos seus membros em todas as
etapas do processo. (BALZAN; DIAS SOBRINHO, 1995, pág. 11)

É de fundamental importância garantir momentos de diálogo e de avaliação das
práticas, que são concebidas e organizadas nas instituições, para, a partir dos resultados,
implementar ações que visem conduzir, da melhor forma possível, a tomada de decisões
administrativas e pedagógicas, permitindo, assim, o autoconhecimento. A avaliação
institucional é uma prática necessária nas instituições públicas ou privadas, da educação
básica ou superior, pois é uma forma de também promover a gestão democrática.

3.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS
PARA A EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE

A prática da avaliação institucional na educação teve início no ensino superior a partir
das avaliações realizadas nas Universidades. Com a sua crescente importância para a
educação, ganhou visibilidade e chegou até a educação básica. Hoje, já existem alguns
estudos sobre este assunto nas escolas e sistemas de ensino.
A prática da avaliação institucional na educação básica brasileira não é uma ação
comum, os estudos são recentes (Sousa, 1999, apud Ribeiro e Pimenta, 2010, p. 95); deveria
ser desenvolvida em todas as escolas, mas o tema ainda não é visto como um referencial a ser
utilizado para a promoção da qualidade na educação básica. Entretanto, não se pode culpar os
educadores por tal ausência, porque muitos desconhecem o que seria esta ação, existe pouco
entendimento no campo teórico e metodológico, colaborando, assim, para não utilização desta
prática de avaliação da escola.
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Para compreender como se estrutura a prática da avaliação institucional na educação
básica, é preciso, inicialmente, apreender a sua essência. Lück (2012, p. 39) nos apresenta um
conceito de avaliação institucional da escola:
A avaliação institucional da escola consiste em um processo sistemático, abrangente
e contínuo de observação, coleta e análise de dados, interpretação e julgamento da
realidade e prática escolares, em seus desdobramentos e interações, tendo por
objetivo contribuir para a melhoria contínua do trabalho educacional e seus
resultados.

A avaliação institucional vai movimentar a Unidade Escolar na busca da revisão das
práticas, intervindo de forma a transformar as ações para obtenção de melhores resultados. A
inserção da prática da avaliação institucional na escola não pode ser a novidade educacional
do momento. O interesse em se autoavaliar deve emergir da própria escola, a partir da
compreensão de que somente avaliando os processos vivenciados dentro e fora do espaço
escolar, é que ocorrem transformações nas práticas. Lück caracteriza a avaliação institucional
escolar como:
Uma estratégia de prospecção, construção de conhecimento e acompanhamento do
trabalho realizado, em seus desdobramentos e detalhes, de modo a permitir a tomada
de decisão apoiada objetivamente, assim como o planejamento e a organização do
trabalho pedagógico. Esse conhecimento corresponde a uma condição fundamental
para que se construam compromissos de trabalho, que contribuam para estabelecer
pactos, vínculos e determinações para a realização de objetivos, já que, quem não
conhece não tem condições de se comprometer efetivamente, isto é, com
discernimento e empreendedorismo orientados claramente. (LÜCK, 2012, p. 41)

A abordagem do assunto na formação dos estudantes da graduação deve ser
priorizada, fazendo com que o conteúdo faça parte da grade curricular. Com esta ação, ao
longo do curso, os profissionais que chegassem ao mercado de trabalho teriam maior
entendimento e contato com o tema e, possivelmente, o aplicariam em suas instituições
escolares, contribuindo para um fazer docente mais qualificado por esta ação avaliativa
contínua.
Para que a avaliação institucional se consolide como uma prática nas escolas de
educação básica, é imprescindível que, na sua concepção, se idealize o projeto de avaliação
institucional que se pretende realizar, este deve estar articulado com o Projeto Político
Pedagógico - PPP da escola. Isto não é tarefa fácil de realizar, pois o tema da autoavaliação é
novo no contexto da educação básica. Segundo Fernandes (2002), é preciso uma metodologia
para o desenvolvimento de processos de avaliação institucional nas unidades escolares. Na
elaboração da proposta de avaliação, é necessário observar que pressupostos, objetivos e

38

princípios nortearão a ação. O estudo do conhecimento teórico metodológico deve anteceder a
criação da proposta de avaliação institucional das escolas.
Ao realizar o processo de avaliação institucional, deve-se superar a visão fragmentada
do todo e adotar uma concepção sistêmica da realidade (LÜCK, 2012). Avaliar a unidade
escolar em sua totalidade facilitará a visão de como ela é, e a condução dos processos de
avaliação institucional; ao contrário da percepção das partes de forma isolada do todo. Avaliar
esta ou aquela dimensão descontextualizada dos outros componentes da realidade escolar não
contribuirá para a promoção de mudanças no ambiente educativo. Por isso, concordamos com
Belloni (2000):
A avaliação Institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação, isto é,
do ensino, da aprendizagem e da gestão institucional, com a finalidade de
transformar a escola atual em uma instituição comprometida com a aprendizagem de
todos e com a transformação da sociedade. (BELLONI, 2000 citado por
FERNANDES, 2002)

Todos os componentes presentes no processo de ensino e aprendizagem, bem como as
condições em que se desenvolve precisam ser alvo da avaliação. Fernandes (2002) esclarece
que existem duas correntes que embasam o trabalho da avaliação institucional. A primeira
seria a avaliação meritocrática, ou seja, serve somente para promoção de rankings dos
melhores resultados e não possuem objetivo de transformar a instituição; a segunda corrente
tem a avaliação como instrumento de transformação e aperfeiçoamento, possui caráter
reflexivo sobre as ações desenvolvidas no ambiente escolar. Qualquer prática de avaliação
institucional deve visar à transformação da instituição, permitindo uma construção coletiva
reflexiva sobre os procedimentos e ações desenvolvidas no cotidiano escolar. Nesta
fundamentação teórica a avaliação institucional é vista como instrumento de transformação.
É importante incluir, também, nesta discussão a questão dos princípios que regem a
prática da avaliação institucional, são os princípios que nortearão toda a ação da avaliação
institucional, sem esta orientação é improvável que práticas contextualizadas, condizentes se
instaurem nos espaços escolares. Fernandes (2002) apresenta cinco princípios que devem
fazer parte do processo de avaliação na perspectiva de transformação da instituição, são eles:
1 – Adesão voluntária;
2- Avaliação total e coletiva da escola;
3 – Respeito à identidade da escola;
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4 – Unidade de linguagem;
5 – Competência técnico-metodológica.
Analisar previamente estes princípios facilitará a compreensão de como os processos
de avaliação institucional deverão ser construídos no ambiente escolar e também perceber se
as experiências práticas, já desenvolvidas, contemplaram estes princípios na sua elaboração.
Primeiro, nenhuma escola pode ser obrigada a desenvolver processos de avaliação
institucional; por isso, o principio da adesão voluntária deve ser garantido. Acreditar na
proposta de avaliação da instituição é o primeiro passo rumo à construção de uma cultura
avaliativa da instituição, ou seja, o grupo precisa legitimar e desejar a ação de avaliar;
segundo, todos terão oportunidade de avaliar a escola e ser avaliado; terceiro, cada escola é
única, portanto os processos de autoavaliação serão distintos e corresponderão à realidade das
unidades escolares, jamais um percurso avaliativo de uma escola se encaixará na realidade de
outra, são profissionais diferentes, vivências e contextos diferentes; quarto, deve-se analisar se
a comunidade escolar compreende o que é avaliação institucional, sua concepção, objetivos e
princípios. O grupo precisa falar a mesma linguagem quando se referir à avaliação
institucional. E por fim, de acordo com o quinto princípio, é necessário adquirir competência
teórica e metodológica para o desenvolvimento da ação,
Os princípios da adesão voluntária, avaliação total e coletiva da escola e respeito à
identidade da escola são descritos também por Ristoff (1995) ao afirmar que estes nortearam a
criação do PAIUB; portanto podemos transpor os princípios da Universidade para a realidade
das escolas porque nenhum projeto educacional pode ser realizado sem que se respeitem estes
princípios.
Lück (2012) apresenta outros princípios que devem orientar as propostas de avaliação
institucional da escola, são eles:
1 – Abrangência - analisa a visão do conjunto, do todo; novos elementos para o processo
avaliativo devem ser integrados e não agregados;
2 - Comparabilidade – os dados obtidos nas avaliações não podem ser compreendidos
isoladamente, é preciso utilizar outras referências externas para entender o seu significado;
3 – Continuidade – a prática da avaliação institucional é contínua, não acontece de forma
pontual;
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4 – Legitimidade – para ser legítimo, precisa ser participativo, por isso a comunidade escolar
precisa legitimar a prática da avaliação institucional, participando do processo desde sua
concepção até a etapa de divulgação e utilização dos resultados;
5 – Objetividade – a realidade deve ser descrita da forma que é;
6 – Proatividade – comprometimento com os resultados para o enfrentamento dos problemas
através de atitudes que visem a superá-los;
7 – Relevância – as informações coletadas devem orientar a tomada de decisões e melhorar o
desempenho escolar;
8 – Senso de oportunidade – agilidade na análise dos resultados da avaliação institucional e
incorporação das conclusões no processo de mudança;
9 – Sigilo e ética – ambiente onde ocorrem práticas de avaliação institucional precisam de
tratamento ético das informações coletadas no grupo. O respeito é o fator preponderante para
a ação;
10 – Transparência – os resultados da avaliação institucional devem ser divulgados para o
grupo participante do processo avaliativo e os objetivos pretendidos devem estar evidentes.
Os

quatro

primeiros

princípios

listados

por

Lück

(2012),

abrangência,

comparabilidade, continuidade e legitimidade, coincidem com os propostos no PAIUB, ou
seja, mais uma vez, alguns princípios do PAIUB servindo para orientar as práticas da
avaliação institucional das escolas. Constatamos que a construção de conhecimento teórico
sobre determinado assunto, de alguma forma, servirá para orientar a construção de princípios,
conhecimento, objetivos em outros campos de atuação. Apropriar-se de forma coerente do
que é pertinente dos estudos já realizados sobre avaliação institucional no ensino superior,
provavelmente, servirá para a construção de teoria na educação básica. “O que temos
acumulado são contribuições trazidas, desde os anos 80, relativas à avaliação das instituições
de ensino superior, as quais podem ajudar-nos na proposição e desenvolvimento de propostas
para a escola básica” (SOUSA, 1999 apud RIBEIRO E PIMENTA, 2010, p. 95).
A prática da avaliação institucional pode revelar se os princípios da autonomia e
participação se fazem presentes na gestão da escola. Müller (2001) coloca que as escolas
precisam ser estimuladas a realizar esta avaliação como meio de melhorar seu desempenho,
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seus processos internos uma vez que é promotora de espaços de participação da comunidade
escolar nos processos decisórios. É através dela que a vivência da gestão democrática se
concretiza, mesmo sabendo que algumas participações ocorreram de forma passiva. Lück
(2012, p. 24) afirma que a avaliação é um processo indissociável e inerente da prática da
gestão; sem ela, é impossível promover melhoria e qualidade de ensino. Aponta que a
avaliação da instituição como ferramenta da gestão deve servir para:
1 – Avaliar as ações que estão sendo bem implementadas e as que necessitam de revisão a fim
de aprimorá-las;
2 – Tomar decisão, fundamentada em dados da realidade escolar;
3 – Prestar contas à comunidade escolar, ou seja, transparência nas ações realizadas na escola;
4 – Criar uma cultura de reflexão- ação constante sobre as práticas.
Numa perspectiva transformada, a avaliação institucional não servirá somente para
constatação da realidade, mas contribuirá para o desenvolvimento do desempenho da gestão e
de todos que trabalham na escola. (Lück, 2012)
Em relação aos aspectos metodológicos, para a inserção da prática da avaliação
institucional no cotidiano escolar, considera-se que não basta seguir roteiros pré-estabelecidos
de como deve ser o processo de avaliação. A equipe escolar deve construir a competência
para o desenvolvimento da ação, isto é, conquistado através de estudos sobre avaliação
institucional, principalmente dos/as autores/as que se dedicaram ao tema na escola. Müller
(2001, p. 11) destaca que:
Em nenhum momento as escolas foram estimuladas a construir a sua avaliação.
Pensamos que não basta pedir a uma instituição escolar para desencadear um
processo de avaliação institucional interna, se a comunidade escolar não estiver
preparada, instrumentalizada sobre como conduzir esse processo complexo.

Fernandes (2002) pontua que as ações metodológicas para que o processo de avaliação
institucional ocorra estão centradas em três critérios básicos:
1 – A visão de totalidade - a escola deve ser avaliada em sua totalidade, a visão das
partes não permitirá o autoconhecimento da instituição. Na visão de totalidade, é possível
perceber a relação do todo com o Projeto Politico Pedagógico da Unidade Escolar.
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2 – Participação coletiva – a participação de toda comunidade escolar no processo de
avaliação é decisiva para o sucesso da ação; contudo precisamos planejar a forma desta
participação (coletiva e individual) , pensar como fazer para agregar. A partir dos olhares de
todos os envolvidos no dia-a-dia da escola, é que construímos uma visão mais real.
3 – Planejamento e acompanhamento - ação realizada a partir da constituição de um
grupo responsável para tal finalidade. Tem por objetivo assegurar a continuidade e o
desenvolvimento do processo de avaliação institucional.
Brunet (apud Ristoff, 1995, p. 49) define que “sem avaliação não há planejamento e
sem planejamento não há norte”, portanto qualquer prática educativa, para ter qualidade,
precisa estar alicerçada num processo de planejamento e avaliação contínua.
As orientações metodológicas para a construção do projeto de avaliação institucional
também se entrelaçam com a questão dos princípios para elaboração do projeto teórico. A
visão de totalidade e participação coletiva são, ao mesmo tempo, princípios teóricos e critérios
metodológicos.
A prática da avaliação institucional no cotidiano escolar, segundo Lück (2012), gera
desdobramento para o processo avaliativo, no qual precisam ser considerados:
1 - avaliação como autoconhecimento: toda instituição escolar precisa se conhecer,
refletir sobre seus processos administrativos e pedagógicos, conhecer para intervir na
realidade ou para consolidar práticas exitosas, ou seja, construir conhecimento sobre si
mesma.
2 – avaliação como processo de autoavaliação: praticar a autoavaliação é um meio de
se conhecer; somente através de uma prática reflexiva é possível transformar a realidade
escolar.
3 – avaliação como construção coletiva: a prática de avaliação institucional da escola
deve ser concebida como um projeto da coletividade, envolver toda comunidade escolar nos
processos avaliativos. É uma ação compartilhada pelo todo.
4 – avaliação como feedback: a avaliação precisa resultar em informação, constatação
da realidade pesquisada. Baseada em dados concretos da realidade, poderá contribuir para
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transformações no ambiente escolar. O feedback tem efeito de retroalimentação, ou seja, de
provocar mudanças.
5 – avaliação como processo de transformação: a prática da avaliação institucional, se
bem planejada, articulada com a comunidade escolar e com as demandas da sociedade,
permitirá a transformação da instituição escolar através de seu desenvolvimento contínuo.
6 - avaliação como processo aberto e contextualizado: a prática da avaliação
institucional possui a característica de ser um processo dinâmico, não se avalia num
determinado momento e pronto. Por ser dinâmico, colabora para a evolução da escola e deve
acompanhar as mudanças no campo da educação.
7 - avaliação como responsabilidade e prestação de contas: a avaliação institucional
como prestação de contas à comunidade escolar é a forma de assegurar a transparência na
gestão democrática, evidenciando a responsabilidade social da instituição escolar com a
qualidade na educação.
Estes desdobramentos

da prática da avaliação institucional conduzirão a

transformações no espaço escolar. É uma ação continua que facilitará o autoconhecimento da
escola, a promoção da gestão democrática e contribuirá para a qualidade nas escolas de
educação básica.
Gadotti (1999, p. 12) afirma que “a avaliação institucional não pode reduzir-se a um
processo técnico porque ela deve estar inserida num projeto de educação e de sociedade, um
projeto político pedagógico”. Fernandes, (2002, p. 58) ressalta que:
O projeto pedagógico e a avaliação institucional estão intimamente relacionados. A
não existência de um desses processos ou a separação deles trará danos para a
própria escola. Sem um projeto pedagógico que delimite a intencionalidade da ação
educativa e ofereça horizontes para que a escola possa projetar seu futuro, faltará
sempre à referência de todo o trabalho e suas concepções básicas.

A avaliação institucional e o projeto político pedagógico estão interligados porque é
através dos objetivos traçados no PPP que a prática da avaliação institucional ganha espaço. O
PPP, para ter legitimidade, deve ser uma construção coletiva da comunidade escolar e a
avaliação institucional não se concretiza sem a participação qualitativa da comunidade escolar
na avaliação de suas ações.
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A escola precisa caminhar no sentido de tornar a prática da avaliação institucional em
uma ação comum que não cause estranhamento à equipe, o entendimento que aquela ação é
necessária precisa estar internalizado pelo grupo. A cultura de avaliação da rotina escolar
ainda não faz parte da realidade da maioria das escolas públicas ou privadas do país; é
necessário, portanto, que os sistemas de ensino construam propostas, projetos, ações que
coloquem a avaliação institucional como uma prioridade nas escolas de educação básica.
Atualmente, como proposta de avaliação institucional interna, ou seja, autoavaliação
na educação básica, temos, desde 2005, os Indicadores de Qualidade na Educação4, que têm
como objetivo subsidiar processos de avaliação das instituições escolares no Brasil. São
constituídos de seis dimensões: 1 - ambiente educativo; 2 - prática pedagógica e avaliação; 3 –
gestão escolar democrática; 4 – formação e condições de trabalho dos profissionais da escola;
5 – ambiente físico escolar; 6 – acesso e permanência dos alunos na escola. Elaborado como
proposta de autoavaliação das escolas, os Indicadores podem contribuir para melhoria da
qualidade dos processos educativos. A metodologia utilizada permite que a comunidade
escolar analise os indicadores de forma reflexiva, portanto é um instrumento que serve para
nortear a prática da avaliação institucional das escolas. A recomendação é que os Indicadores
de Qualidade na Educação sejam utilizados periodicamente, a cada um ou dois anos.
Os Indicadores de Qualidade da Educação foram divulgados para as Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação do País, mesmo assim, existe pouca utilização deste
material. Não se percebe sua utilização nas práticas avaliativas desenvolvidas nas unidades
escolares soteropolitanas. Gadotti (2000 apud Araújo, 2009, p. 101) ressalta que:
O processo de avaliação institucional é profundamente formativo e, atualmente, vem
desempenhando um destacado papel “proativo e construtivo” [...] na reestruturação
de universidades, escolas e sistemas de ensino. Através dele é possível compreender
melhor os processos que produzem a instituição para poder melhorar a qualidade de
seus serviços e produtos.

O ato de avaliar está no cerne de qualquer projeto educativo, ele permite reorganizar,
reorientar e reinventar o espaço educativo, portanto avaliação institucional se configura, neste
século, como um imperativo para as instituições escolares. A autoavaliação favorece a tomada
de decisões com base em dados reais, o que, consequentemente, permite redefinir, redesenhar
4

Elaborado em parceria com diversas organizações, dentre elas, o Ministério da Educação, PNUD, UNICEF,
IPEA, etc. Tem o objetivo de ser um instrumento de autoavaliação utilizado pelas escolas de ensino fundamental
do país.
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a forma de organização da gestão e atuação da comunidade escolar. Vale ressaltar que isto só
é possível a partir do entendimento do que é avaliação institucional e para que ela serve.

3.1.1 Experiências com Avaliação Institucional na Educação Básica
Brasileira

Apesar dos estudos sobre avaliação institucional na educação básica apontarem para a
necessidade de maior base teórica e metodológica para desenvolvê-la, é imprescindível
discutir algumas experiências que já ocorrem ou ocorreram na educação brasileira. A
explanação breve visa apresentar o panorama da avaliação institucional no cotidiano das
escolas ou dos Sistemas de Ensino do país, seja ela, autoavaliação ou avaliação externa.
Algumas destas experiências descrevem, de forma sucinta, o caminho metodológico
empregado para realização da avaliação institucional nos Sistemas Estaduais ou Municipais
de Ensino e nos espaços escolares. Estas poderão servir de suporte para o delineamento de
modelos próprios de autoavaliação. Na Universidade, a partir da década de 1990, a
autoavaliação permitiu que a comunidade acadêmica avaliasse as práticas desenvolvidas com
o intuito de promover a qualidade na educação. Na educação básica, algumas Secretarias de
Educação do país já possuem esta ação de avaliar a instituição incorporada na sua dinâmica
pedagógica.
Como percurso, para compreender a dinâmica da prática das avaliações institucionais
na educação básica, fizemos uma pesquisa bibliográfica em sites de Secretarias municipais e
estaduais de educação de alguns estados brasileiros, principalmente aquelas em que pesquisas
acadêmicas já foram realizadas com o intuito de conhecer as práticas. Foram visitados os sites
das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação dos Estados do Ceará, Paraná, Piauí, Rio
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vale salientar que as experiências
de avaliação das Secretarias de Educação do Paraná, Teresina e Fortaleza foram objeto de
pesquisas acadêmicas. Apesar de serem objeto de pesquisas acadêmicas, o site de algumas
destas Secretarias não possuem um link que redirecione para a descrição da proposta de
avaliação institucional, seja ela interna ou externa. A busca pela escolha de outras
experiências nas diversas Secretarias foi orientada pelo desejo de investigar o processo de
avaliação institucional nos grandes centros urbanos.
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No estado do Ceará, a avaliação institucional era uma das vertentes do Sistema
Permanente de Avaliação Básica do Ceará – SPAECE5. Esta ação contou, inicialmente, com a
formação de um grupo de trabalho para desenhar o modelo de avaliação institucional para o
estado e teve o apoio do governo estadual, Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Em 1996, foi criado o “AVALIECE” com a finalidade de promover a autoavaliação nas escolas. Apoiado, inicialmente, em
dois princípios do PAIUB, a globalidade e a adesão voluntária, utilizou como instrumentos de
coleta de dados: questionários, entrevistas e observações. Cada escola que participava da
autoavaliação, após a aplicação dos instrumentos, deveria produzir um relato que comporia o
relatório final da Secretaria de Educação. De acordo com o relatório da dissertação de
Rodrigues (2009), a prática da avaliação institucional nas escolas de Fortaleza não acontece
mais, contudo é preciso que exista uma reformulação do processo para que a legitimidade e
adesão sejam garantidas. Segundo a autora, o processo de avaliação institucional precisa que o
princípio da adesão seja respeitado sob pena de inviabilizar a prática da autoavaliação. Sem a
participação ativa da comunidade escolar, é pouco provável que transformações qualitativas
ocorram dentro do ambiente escolar.
Na rede estadual de Educação do Rio de Janeiro, ocorre o SAERJ - Sistema de
Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro. O SAERJINHO é um dos programas do
SAERJ e visa avaliar, bimestralmente, os alunos da rede estadual de ensino. As avaliações de
Língua Portuguesa e Matemática são aplicadas aos alunos do 5º e 9º ano de escolarização do
ensino fundamental e alunos do 3º ano do ensino médio. Os profissionais das escolas com
melhores resultados recebem uma bonificação. No município do Rio de janeiro, existem as
Provas Rio, avaliação externa, porém não há descrição de como acontece o processo.
De acordo com Gadotti (1999), em São Paulo, a prática da avaliação institucional está
presente desde 1997 nas Normas Regimentais básicas para as escolas da rede estadual. Nos
artigos 34, 35, 36 e 37 da referida norma, existe um conjunto de regulamentações que servem
de orientação para execução dos procedimentos de avaliação institucional nas escolas
estaduais paulistanas. No documento, a escola é responsável pela autoavaliação, ou seja,
avaliação interna; enquanto que é de responsabilidade da Secretaria de Educação Estadual a

5

SPAECE - Avaliação externa em larga escala aplicada a alunos de algumas séries da rede de ensino, avaliava
os conhecimentos na área da língua portuguesa e matemática e também aplicava questionários para saber o perfil
do alunado. Os resultados obtidos tinham o objetivo de permitir a formulação, reformulação de politicas
educacionais, bem como o conhecimento da realidade da rede de ensino.
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avaliação externa. O cruzamento dos dados obtidos nas avaliações permitirá subsidiar o
planejamento e replanejamento da Unidade Escolar. A seguir, os artigos referidos por Gadotti
(1999, p. 3) estabelecem:
Art. 35 - A avaliação institucional será realizada, através de procedimentos internos e
externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos
pedagógicos, administrativos e financeiros da escola.
Art. 36 - Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidos pelo
conselho da escola.
Art. 37 - A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da administração,
de forma contínua e sistemática e em momentos específicos.
Art. 38 – A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será
consubstanciada em relatórios, a serem apreciados pelo Conselho da escola e anexados ao
plano de gestão escolar, norteando os momentos de planejamento e replanejamento da escola.
As Normas Regimentais são um documento com proposta coerente que delega a
própria unidade escolar a responsabilidade pela autoavaliação. Ação que prevê o
planejamento e replanejamento através da retroalimentação do sistema escolar num
movimento de ação reflexão ação.
Através de consulta em sites, encontramos que na rede estadual de São Paulo existe,
desde 1996, o SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo, avaliação externa, realizada para os alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio. As provas de Língua Portuguesa e Matemática são
aplicadas a todos os alunos. Ciências, História e Geografia aos alunos do 7º, 9º ano do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio. As avaliações de Biologia, Física e Química aos
alunos do 3º ano do ensino médio. A prova de redação é realizada por amostragem para
alguns alunos do 7º e 9º anos (ensino fundamental) e 3º ano do ensino médio. Os resultados
das avaliações formaram o IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de
São Paulo. Pais, alunos professores, diretores e coordenadores respondem questionários a fim
de analisar variáveis que podem interferir no desempenho dos alunos. No município paulista,
existe desde, 2007, o INDIQUE – Índice de Qualidade da Educação, avaliação externa que
paga bônus aos profissionais das escolas onde os alunos obtiveram os melhores resultados nas
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provas denominadas São Paulo. Nesta avaliação, espera-se, também, perceber o nível
socioeconômico das famílias e a visão que têm da escola, por isso questionários são
respondidos por elas. No município de São Paulo, existe ainda o Núcleo de Avaliação
Educacional, criado em 2006, tendo como uma de suas atribuições coordenar e supervisionar
as ações de avaliação educacional, internas e externas, no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação.
O núcleo faz parte do Sistema de Avaliação do Aproveitamento Escolar dos Alunos da
Rede Municipal de São Paulo. A existência deste núcleo é importante, porque favorece a
inserção da prática de avaliação institucional interna nas escolas municipais paulistanas;
entretanto, no site, não há registros de autoavaliação realizada pelas escolas, o foco está
centrado nas avaliações externas.
Gadotti (1999) destaca que na rede estadual de ensino de Minas Gerais, desde 1992,
existe um Programa de Avaliação da Escola Pública, ação instituída na Constituição do
Estado, no artigo 196, que visa contribuir para a tomada de decisão baseada em dados da
realidade do sistema educacional. A avaliação institucional deveria ser desenvolvida pelos
colegiados escolares como forma de comprometê-los no processo e possibilitar a continuidade
da ação. Na visitação ao site da Secretaria de Educação nada é mencionado, somente o
SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, onde constam as avaliações
externas realizadas pela secretaria. O Avalia-BH é o sistema de avaliação da educação pública
da Prefeitura de Belo Horizonte, avalia o desempenho dos alunos do 3º ao 9º ano de
escolarização.
A experiência de avaliação institucional de Teresina esteve centrada nas escolas
municipais. Divulgada a partir de uma pesquisa bibliográfica de mestrado, de autoria de Édna
Maria dos Santos Raposo, no ano de 2006, é uma avaliação externa, realizada
trimestralmente, que sonda os conhecimentos de língua portuguesa e de matemática
conquistados pelos/as alunos/as e que deve servir para melhorar as práticas educativas. Ação
de iniciativa da Secretaria Municipal de Educação não contou com uma assessoria externa,
quem coordena, planeja e executa a avaliação é um núcleo permanente criado pela Secretaria.
Os resultados obtidos nas avaliações geram um “ranking” que possibilita gratificações aos
profissionais de educação (diretor, professor e pedagogo). A educação infantil e a educação de
jovens e adultos não entraram nesta avaliação porque não contemplam a distorção idade série.
Na Secretaria de Educação Estadual do Piauí, acontece a Prova Piauí, realizada de 2 em 2
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anos para algumas séries do ensino fundamental e médio, desde 2008, e também avalia os
estudantes na área da Língua Portuguesa e Matemática.
No site da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, encontramos um link que
direcionava para a proposta de avaliação institucional, iniciada em 2004 e desenvolvida no
período compreendido entre 2005 a 2006. Não apresenta, entretanto, como foi o processo
nem se ainda há continuidade; por meio de pesquisa bibliográfica, constatou-se que a
implantação do Programa de Avaliação Institucional da Educação Básica do Paraná ocorreu
no período de 2004-2006. Como metodologia, foram encaminhados às escolas da rede
estadual questionários de autoavaliação. Na etapa preparatória, houve a realização de oficinas
regionalizadas com os diretores para mobilização e preparação para o programa. De acordo
com Brandalise e Martins (2011), o programa teve o objetivo de “criar um movimento
emancipatório, formativo e educativo, de complementação, aperfeiçoamento e articulação dos
processos avaliativos praticados no sistema estadual da rede de educação básica”. (Paraná,
2004, p. 22 apud BRANDALISE e MARTINS 2011, p. 442). Como produto, deveriam ser
realizados planos de trabalho com base nos resultados apurados. Esta experiência foi objeto
de pesquisa de Brandalise e Martins (2011). As autoras colocam como uma das limitações na
pesquisa o fato de a autoavaliação ser pouco realizada pelas escolas e a necessidade de
integração da avaliação institucional às atividades cotidianas das escolas.
A Secretaria de Educação Estadual do Rio Grande do Sul possui uma ação de avaliação
institucional, denominada Sistema Estadual de Avaliação Participativa – SEAP, proposta
vigorando desde 2012 Esta ação visa articular toda a rede - escolas, coordenadorias regionais
de educação e Secretaria de Educação - no processo avaliativo. Participam da avaliação:
alunos, professores, gestores, coordenadores, servidores, equipes diretivas, pais ou
responsáveis. A Secretaria de Educação Estadual do Rio Grande do Sul é a que mais detalha o
processo de avaliação institucional. Apresenta o organograma do processo nas instâncias da
Secretaria, Coordenadoria Regional da Educação e escolas, bem como os cadernos de
avaliação de cada instância, que se assemelham à metodologia utilizada nos Indicadores de
Qualidade na Educação. Composto de cinco cadernos, um com orientações para a ação da
avaliação institucional e os demais com o roteiro para avaliação da Secretaria da Educação,
CRE, escola e alunos. Realizado anualmente em duas etapas: na primeira, é feito o
diagnóstico e na segunda é aplicada a avaliação institucional das dimensões. O objetivo desta
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avaliação é promover o diagnóstico da rede de ensino, qualificando as ações desenvolvidas e
intervindo na realidade a partir do envolvimento da comunidade escolar.
No site da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e de Porto Alegre não foram
encontradas referências sobre o assunto.
Todas as experiências relatadas mostram que já existe uma caminhada em direção à
prática da avaliação institucional externa, ao contrário da avaliação interna (autoavaliação). É
preciso considerar que o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal e que somente a
análise dos grandes centros urbanos, com certeza, não descreverá esta realidade. Muitos
municípios, provavelmente, nunca ouviram falar em avaliação institucional da escola.
Portanto, é necessário avançar no sentido de tornar a prática da autoavaliação institucional
uma realidade nas escolas brasileiras, somente assim, existirá a posibilidade de promover
mudanças na educação. Dentre as experiências registradas, apenas a da Secretaria de
Educação Estadual do Paraná e a do Rio Grande do Sul possuem propostas de avaliação
institucional interna. É muito pouco para um processo avaliativo que se apresenta como
necessário na dinâmica escolar neste século.

3.1.2 A Experiência da Secretaria Municipal de Educação de Salvador com
Avaliação Institucional

Na Secretaria Municipal da Educação de Salvador - SMED, o curso Progestão,
promovido pelo Conselho Nacional de Secretários Escolares – CONSED em 2009,
possibilitou o contato superficial com o tema a alguns educadores da rede de ensino. Existe
um módulo que trata da Avaliação Institucional desenvolvendo noções sobre o tema. O curso,
que além do tema avaliação institucional, aborda outros importantes não é garantia para a
sensibilização do grupo para a proposta de avaliar a instituição. É preciso acreditar na ação de
avaliação como transformadora da realidade educacional, seja da aprendizagem ou da
instituição. Lück (2012) e Fernandes (2002) ressaltam que a avaliação institucional precisa ser
legitimada pelo grupo escolar, comunidade acadêmica, ou seja, precisa ser uma ação
construída de maneira coletiva, contando com a participação de todos os membros da
instituição.

51

A maioria das escolas municipais de Salvador ainda não adotou a avaliação
institucional como um mecanismo de participação na gestão. Esta ação possibilita a voz de
todos os seus membros e comunidade, tornando-se uma ação imprescindível para a
transformação da escola. O momento da avaliação precisa ser um ato de cumplicidade e
coparticipação da equipe escolar na gestão. É importante que um número maior de escolas se
apodere deste tema e avalie os processos administrativos e pedagógicos. Assim, a escola
caminhará num sentido de promoção de mudanças, pois o trabalho coletivo estará em
evidência.
Na rede municipal de ensino de Salvador, no ano de 2012, houve a tentativa da
inserção do Índice Guia

6

como uma prática de avaliação institucional interna. Este

instrumento gerou desconforto na classe do magistério, principalmente entre os gestores
escolares, porque, no ato de sua publicação, vinculava a gratificação de desempenho dos
diretores à aplicação do guia. Na Lei Municipal 8.222/12, que dispõe sobre os vencimentos
dos servidores efetivos do magistério municipal de Salvador, há a instituição do Índice Guia
no artigo 5º quando se refere às características dos processos de organização da escola, no
inciso III, da alínea f:
A avaliação periódica bimestral do desempenho de cada professor, da equipe
diretiva da escola e do próprio estabelecimento de ensino, com base no instrumento
denominado de “Índice Guia”, sendo os resultados dessas avaliações comunicados
bimestralmente à SECULT. (Lei Municipal de Salvador nº 8.222/12)

Vale ressaltar que a proposta do Índice foi rejeitada por alguns estados brasileiros, a
exemplo de Sergipe e Minas Gerais. Na rede municipal de ensino de Salvador, este sistema de
avaliação pretendia ser uma autoavaliação das escolas, mas não logrou êxito em virtude de ser
mais uma decisão de cima para baixo, não houve consulta a comunidade escolar. Nas
discussões apresentadas até o momento, percebe-se que qualquer processo de avaliação
institucional precisa de legitimidade perante a comunidade escolar, deve ser aceito e
compreendido por todos. Nesta questão do Índice Guia, houve a discordância quanto aos seus
princípios avaliativos, indicadores e os efetivos resultados desta prática para melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos por cada escola. Composto de duas partes, avaliava, num
primeiro momento, o desempenho docente através do Índice de Qualidade da Gestão da Sala
de Aula e num segundo momento, havia a avaliação da equipe diretiva através do Índice de

6

Índice Guia – proposta de autoavaliação das escolas municipais de Salvador, instituída através da Lei nº
8.222/2012. Deveria ser realizada bimestralmente pela equipe escolar.
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Qualidade da Gestão da Escola. Essas duas partes possuíam indicadores para análises
individuais e em grupo e atribuição de pontuação. A compreensão do enunciado de alguns
indicadores não estava evidente e comportava mais de um aspecto a ser avaliado, dificultando,
portanto, a atribuição da nota. Em relação aos instrumentos aplicados, é prudente adotar uma
linguagem que facilite o entendimento das questões apresentadas, sob pena de prejudicar a
análise dos dados e o resultado do processo avaliativo. O grupo também avaliava aspectos da
dinâmica escolar, que fugiam da sua responsabilidade e que dizem respeito à falta de
estruturação do órgão central, no caso, a própria Secretaria, mas que contaria ponto no
desempenho da U.E, por exemplo: a escola estava sem professor e mesmo assim o
desempenho da turma estava sendo avaliado. Os educadores temiam que existisse, ao final do
processo, uma política velada de premiação ou punição, tudo que uma prática de avaliação
institucional não pode conceber, já que visa o autoconhecimento da instituição e, por
conseguinte, mudanças nas práticas. A forma como o Índice Guia entrou na rede municipal de
ensino de Salvador não agradou aos educadores que conseguiram, através de organização via
Sindicato dos Professores, bem como do Fórum de Gestores7, derrubar a aplicabilidade desta
forma de avaliação nas escolas municipais propondo à SMED outra forma de avaliação da
instituição, mas que desta vez conte com a participação da comunidade escolar na elaboração
dos instrumentos avaliativos.
No quesito avaliações externas, a Secretaria Municipal de Educação de Salvador
participa do Avalie Alfa8, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Esta
avaliação visa contribuir com o processo de alfabetização de crianças até os oito anos de idade
em alguns municípios do estado da Bahia. Com uma metodologia semelhante à realizada na
provinha Brasil, possui matrizes de referência para a avaliação, descritores e padrão de
desempenho. Sugere que, a partir dos dados divulgados, os gestores escolares elaborem a sua
avaliação institucional e tomem decisões baseadas nos resultados das avaliações,
monitorando, assim, a qualidade do ensino oferecido.
Como percurso para conhecer a prática da avaliação institucional na rede de ensino de
Salvador, optou-se pela realização de uma visita à Secretaria Municipal da Educação para
7

Fórum de Gestores – movimento organizado pelos/as gestores/as das escolas municipais de Salvador com o
intuito de discutir a educação da rede de ensino de Salvador, propondo junto a Secretaria de Educação de
Salvador e Sindicato de Professores melhorias para o processo educacional.
8
Avalie Alfa – realizado pelo Sistema de Avaliação Baiano da Educação – Sabe, da Secretaria Estadual da
Educação da Bahia. Tem o objetivo de garantir a alfabetização de crianças até os oito anos de idade. Avalia os/as
alunos/as do 2º ano de escolarização nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e também os/as alunos/as do
ensino médio.
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saber como esta ação é vista, analisada e compreendida pelo órgão central. Entrevistamos
duas técnicas da Secretaria, uma fazia parte da Assessoria Estratégica de Gestão – ASSEG e a
outra da Coordenação de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP. Estas técnicas foram
indicadas como pessoas capacitadas para responder as questões presentes no roteiro de
conversa.
A pergunta inicial da conversa foi: “a SMED implantou alguma política de
institucionalização da avaliação institucional nas escolas”? Obteve-se como resposta a
implantação da Central de Regulação9. Atualmente, este setor está desativado. O simulado
para o Prova Brasil, realizada em 2009 pela Secretaria, foi incluído também como uma
politica. Por fim, uma das entrevistadas destacou a proposta de avaliação institucional a partir
da implantação do Índice Guia, concebido pelo professor Dr. João Batista de Mares Guia. por
isso o nome da avaliação institucional é Índice Guia.
Sobre a existência de algum documento orientador da prática na rede de ensino, as
respostas foram negativas, porém foram citados os Indicadores de Qualidade na Educação
Infantil e os Indicadores de Qualidade na Educação (para educação básica). Foi ressaltado,
ainda, que houve a sensibilização dos gestores para a utilização dos Indicadores de Qualidade
na Educação Infantil e depois o acompanhamento numa escola piloto.
Na pergunta sobre o que é feito com os resultados da avaliação institucional na rede,
as técnicas responderam que os resultados dos IDEB’s das escolas que tiveram mais de 5,0
pontos ou que avançaram mais de 1,0 na nota do IDEB são publicizados. As escolas que não
atingiram a média participam de um curso de formação, promovido pela própria Secretaria.
Na última Prova Brasil, 17 escolas tiraram nota acima de 5,0 pontos. Se pensarmos num
universo de mais de 400 escolas, este número se torna irrelevante para considerar um bom
resultado numa avaliação externa.
Com relação à existência de cursos para os profissionais, foi relatada a inexistência;
entretanto, através de parcerias com o Instituto Anísio Teixeira – IAT juntamente com a
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, alguns técnicos foram beneficiados com cursos

9

Central de Regulação – setor da Secretaria Municipal de Educação de Salvador composto por uma equipe
multidisciplinar responsável por acompanhar as unidades escolares monitorando, avaliando e intervindo.
Analisava os planos de ação anual construídos pelas escolas. A equipe era responsável por realizar o diagnóstico
da escola de aspectos como: número de alunos, professores, turmas, IDEB, dentre outros. Também realizava
formações continuadas em serviço com a equipe escolar. Funcionava no prédio da Fábrica do Saber no bairro do
Itaigara.
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nesta área. A técnica da CENAP relatou que alguns funcionários foram conhecer a
experiência em avaliação institucional de alguns municípios, mas não soube dizer onde
ocorreu.
Sobre práticas de avaliação institucional na rede municipal de ensino, foram descritas
as experiências das escolas de educação infantil com o INDIQUE. A prática da escola
Municipal Cidade Vitória da Conquista não foi evidenciada em nenhum momento apesar de já
ser uma ação contínua da escola há mais de 5 anos.
Na pergunta a respeito da existência de um grupo responsável por acompanhar ou
orientar a autoavaliação das escolas, uma das entrevistadas falou da importância da criação de
um grupo/núcleo para pensar a avaliação institucional na rede de ensino; porém ressalta que
não existe e vai além, falando sobre a necessidade da criação de um Sistema Municipal de
Avaliação com acompanhamento. Está evidente, nas informações coletadas, que a Secretaria
ainda não desenvolveu conhecimento, metodologia para a sensibilização das escolas quanto à
importância da prática da avaliação institucional.
As avaliações externas são pontuadas, a exemplo da Prova Brasil e do simulado
proposto pela própria escola, mas o entendimento do assunto, no que diz respeito à avaliação
institucional interna ou autoavaliação, ainda precisa avançar no sentido de ser reconhecida
pela rede como uma ferramenta da gestão democrática.
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4. A EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA
MUNICIPAL CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA

Este capítulo consiste em apresentar um pouco a história da escola. Evidenciando seu
espaço físico, clientela atendida, equipe escolar, projetos, ações e as práticas de avaliação
institucional a fim de mostrar um pouco de que local falamos. Num primeiro momento
descreveremos os processos vivenciados, e posteriormente avaliaremos estas práticas a partir
dos aportes teóricos metodológicos sobre avaliação institucional.

4.1 A ESCOLA E O SEU CONTEXTO

A Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista localiza-se numa região central do
bairro de Itapuã. De fácil acesso para os/as alunos/as e para os funcionários/as, tem como
vizinhos: casas comerciais, bancos, oficinas e poucas residências ocupadas por moradores
antigos. Surge em 1956, inicialmente com o nome de “Damázio”, um pescador conhecido por
todos da comunidade de Itapuã. Localizada em uma pequena casa, ao lado da igreja de
Itapuã, possuía um espaço que não comportava todos/as os/as alunos/as, portanto, foi
transferida para uma casa maior na rua Olhos d’água. A Figura 1 representa a fachada da
escola atualmente.

Figura 1 – Fachada da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
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Em fevereiro de 2006, a escola foi reconstruída, passando a ter 06 salas de aula, 01
direção, 01 secretaria, 01 laboratório de informática, 01 pátio coberto, 01 cantina, banheiros
masculino, feminino e de funcionários/as, conforme Figura 2 e 3.

Figura 2 - Pátio inferior
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Figura 3 – Cantina e banheiros de alunos/a
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
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A escola atende a uma média de 500 alunos, distribuídos nos três turnos, oriundos da
comunidade de Itapuã e bairros vizinhos. Atualmente, conta com mais dois espaços de
aprendizagem: a sala de acompanhamento pedagógico e a biblioteca, frutos de uma utilização
eficiente das verbas do PDDE e PDE (Figura 4).

Figura 4 – Sala de Acompanhamento Pedagógico e Biblioteca
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

A estrutura física é boa, porém é um ambiente bastante quente e desconfortável para
quem nela estuda ou trabalha. As salas são amplas e iluminadas, mas muito quentes.

Figura 5 – Sala de aula
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
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A secretaria (Figura 6) e a diretoria (Figura 7) são espaços pequenos, e como não
temos sala de Coordenação Pedagógica nem de professores, estes espaços são utilizados
também para os trabalhos de coordenação.

Figura 6 – Sala da Secretaria
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Figura 7 – Sala da Direção
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

O público da escola é composto, em sua maioria, por crianças, jovens e adultos de
baixa renda, muitos deles têm pais com pouca escolarização; há ainda aqueles alunos com

59

distorção idade/série. As vagas são muito disputadas pela comunidade. Existem também pais
ou responsáveis que não têm registro de trabalho em carteira, são autônomos e desenvolvem
atividades como: pedreiros, jardineiros, vendedores ambulantes, pintores, empregados
domésticos, dentre outras. Estão incluídos nessas atividades os alunos do terceiro turno
(alguns deles são pais de alunos do diurno) que, em virtude das condições de trabalho e
dificuldades familiares, apresentam número de falta elevado ou até mesmo evasão.
Em relação ao desempenho da aprendizagem dos alunos do 5º ano de escolarização, os
resultados registrados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB revelam que
as médias têm sido superiores às projeções do Ministério da Educação - MEC. Ultrapassamos
a média prevista para 2009, já em 2007, quando obtivemos a média de 3.9, inclusive
alcançando a média projetada para o município em 2013. Nossa média, em 2009, foi de 4.3, já
superando a projeção para 2011. Em 2011, alcançamos a média 5,0 - o que foi motivo de
muita comemoração e homenagem da Secretaria Municipal da Educação. Compreendemos
que a avaliação da aprendizagem é um processo pedagógico complexo, que deve ser
constantemente revisto, bem como o processo de ensino desenvolvido na escola. Não é
somente uma nota que avaliará o desempenho dos/as alunos/as e da escola na sua função de
ensinar.
O quadro funcional é adequado para o funcionamento da Unidade Escolar. Contamos
com 15 professoras (14 com especialização e 1 com doutorado) que atuam no ensino diurno e/
ou no noturno, sendo que algumas possuem carga horária de 40 horas semanais. Atualmente,
possuímos doze turmas no diurno e três no turno noturno. A participação de professoras de
teatro, música e inglês tem contribuído para o planejamento de atividades diversificadas no
currículo. Nos outros setores, contamos com quatro auxiliares de secretaria, um secretário,
três vice-diretoras, uma gestora, três merendeiras, dois auxiliares de portaria, duas
coordenadoras pedagógicas, quatro vigilantes e cinco funcionários de serviços gerais. O canal
de comunicação com o grupo gestor é aberto, entretanto percebemos que as pessoas têm
dificuldade em lidar com o exercício democrático da participação.
Procuramos orientar nossa ação educativa nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, e nos
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documentos oficiais da rede Municipal de Ensino de Salvador, a exemplo dos Marcos de
Aprendizagem10 e do Projeto Politico Pedagógico da escola.
A proposta é oferecer uma escola de qualidade, democrática e participativa, que
acompanhe as transformações da sociedade, colocando, principalmente, conteúdos
importantes para a formação dos/as alunos/as, a exemplo de temáticas referentes à Lei
11.645/2008, que dispõe sobre a inserção do ensino da história e cultura afro-brasileira e
indígena no currículo. Os Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso também fazem
parte destas discussões.
Desde 2006, estamos implementando o ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana no currículo, não mais em forma de projetos didáticos. Cotidianamente, estudamos a
temática e incorporamos no dia - a - dia do fazer docente. Com a promulgação da Lei
11.645/08, houve a inclusão da história e cultura indigena no currículo, vive-se um período de
adaptação ao novo, o que exige uma proposta eficaz de formação continuada, que não se
limita às reflexões do dia 19 de abril. Este assunto deve permear a prática pedagógica durante
todo o ano letivo. A maioria dos conteúdos escolares permite o recorte étnico racial, o que
facilita a inserção natural da temática no cotidiano escolar. Em 2009, realizamos o seminário
Educação Indígena no Contexto Escolar que serviu de formação para nossa equipe de
professoras, bem como de outras Unidades Escolares. Foi uma iniciativa da escola por
compreender que certas mudanças na educação estão para reparar e construir uma nova visão
em relação à história do povo brasileiro. Esse seminário contou com o apoio da Secretaria
Estadual de Educação da Bahia na indicação de uma palestrante indígena e na
disponibilização de livros sobre a temática, e contemplou, ainda, discussões sobre as diretrizes
curriculares para a educação indígena, bem como aspectos do fazer pedagógico em sala de
aula (Figura 8).
Semanalmente, realizamos, com a equipe de professoras, o planejamento das atividades
de sala de aula. Esses momentos são chamados de “atividade complementar - AC”, tempo
reservado para troca de ideias, materiais e discussões, além da formação continuada em
serviço.

10

Marcos de Aprendizagem - documento orientador da prática pedagógica da rede municipal de ensino de
Salvador. Nele constam as habilidades e competências que o aluno deve conquistar em cada ano de
escolarização.

61

Figura 8 – Seminário Promovido pela Escola Municipal
Cidade Vitória da Conquista sobre Educação Indígena no
Currículo Escolar
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Até o ano de 2010, realizávamos com frequência formações com temas de interesse
das docentes ou outros pertinente para o currículo. A ausência de coordenação pedagógica por
um período impossibilitou o desenvolvimento desta ação. Hoje em dia, apesar de termos duas
coordenadoras pedagógicas, as formações não estão ocorrendo como previsto nos planos de
ação anuais.

Figura 9 – Formação continuada em serviço para as docentes
sobre “Avaliação da Aprendizagem”. Ano: 2013
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

62

Os avanços e as dificuldades dos/as alunos/as são acompanhados nas reuniões de
atividade complementar, no Conselho de Classe bimestral ou outras ações, que permitam
intervenções nos processos de ensino e de aprendizagem.
Procuramos tornar toda atividade desenvolvida na escola como educativa, por isso, a
confecção da capa dos boletins escolares também se constitui num momento de aprendizagem
para os/as alunos/as. Nos anos, de 2011 e 2012, a capa dos boletins (Figura 10) foi o desenho
da fachada da escola, ilustrada pelos/as alunos/as. Cada ano de escolarização tem uma capa
diferente. Como atividade didática, propomos, no início do ano letivo, a visitação aos espaços
da escola e a apresentação dos/as funcionários/as porque notamos que os/as alunos/as têm
dificuldade em distinguir as funções de quem trabalha na escola, bem como o nome dessas
pessoas , isto é um trabalho que visa desenvolver a identidade, o pertencimento de todos que
coabitam neste espaço. Na capa dos boletins de 2013 (Figura 10), escolhemos o tema água em
virtude do projeto que está sendo desenvolvido neste 1º semestre fazer referência ao ano
internacional de cooperação pela água proclamada pela UNESCO.

Figura 10 - Capa dos Boletins Escolares 2012 e 2013
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Registramos como experiência relevante para o currículo escolar, a reinvenção da
brincadeira do Rei e da Rainha do Milho, só que desta vez solidário/a, através do “Projeto
Seja Solidário/a”. Vence quem trouxer o maior número de notas fiscais para doação. Esta
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atividade acontece sempre no período de maio a junho e está na quarta edição. O objetivo é
compreender a importância de atitudes de solidariedade para o bem-estar social. A temática é
trabalhada no currículo escolar,11 envolvendo todas as áreas do conhecimento e as notas
fiscais vão para o Hospital Aristides Maltez, escolhido intencionalmente por seu atendimento
a crianças com câncer. Uma escola da rede municipal já copiou a ideia e fez também esta
atividade, relatando como bem sucedida.
Através de uma parceria com a Empresa de Transportes Rio Vermelho, conseguimos
realizar, de 2009 até 2012, aulas de campo com os estudantes (Figura 11). A Empresa oferece
o deslocamento dos/as alunos/as em ônibus para realizar a visitação a algum lugar e podemos
agendar uma aula por mês. As atividades culturais oportunizaram o acesso a teatro, cinemas,
pontos turísticos da cidade, museus, e outros programas que têm o objetivo de ampliar o
conhecimento dos estudantes.

Figura 11 – Aula de campo – Parque Metropolitano de Pituaçu
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

O Projeto Politico Pedagógico é revisado periodicamente pela equipe escolar. Nesta
análise, são observadas questões pertinentes ao currículo que precisam ser incorporados ao

11

Exemplo de conteúdos curriculares presentes no Projeto Seja Solidário: Código de Defesa do Consumidor;
Sistema monetário brasileiro (cédulas, moedas, troco); Notas fiscais; O que é o Câncer? Músicas que falem de
solidariedade, dentre outros.
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fazer educação, entretanto é necessário garantir um maior envolvimento da equipe na sua
revisão. A educação, seja ela pública ou privada, precisa que seu Projeto Político Pedagógico
acompanhe as políticas públicas, criadas pelo governo a partir das necessidades da
contemporaneidade. São mudanças necessárias para que se efetive realmente a formação
integral do indivíduo. Portanto, qualquer ambiente escolar deve conhecê-las e inseri-las em
seu currículo, sob pena de privar o aluno deste capital social que é o conhecimento.
Em 2008, participamos do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar
promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, União Nacional
de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Tecnologia – UNESCO e a Fundação Roberto Marinho - FRM e
ficamos entre as escolas finalistas; não ganhamos, mas recebemos o certificado de Escola
Referência Nacional em Gestão (Figura 12).

Figura 12 – Certificado do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

No portfólio, construído para análise da comissão julgadora, constavam alguns dos
questionários de avaliação institucional aplicados, o que motivou ainda mais a continuidade
do processo de autoavaliação da escola.
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4.2 O PROCESSO, AS DINÂMICAS DE TRABALHO E OS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ENTRE 2007-2012

A primeira experiência de avaliação da prática pedagógica da Escola Municipal
Cidade Vitória da Conquista aconteceu no final do ano letivo de 2007. A iniciativa desta ação
foi minha, no período em que atuava como coordenadora pedagógica, porque compreendia
que, ao longo de um ano de trabalho, o processo de ensino e aprendizagem precisava ser
avaliado pelo grupo escolar como meio de proposição de mudanças no planejamento para o
ano seguinte.
A avaliação de 2007 não tinha como foco a autoavaliação da instituição como um
todo, porque a temática não fazia parte da realidade da escola naquele momento. O ato de
avaliar a prática docente estava condizente com os estudos teóricos que realizamos ao longo
da formação acadêmica, principalmente nos cursos de licenciatura. Luckesi (2003, p. 45) cita
que “o ato de avaliar implica na busca do melhor e mais satisfatório estado daquilo que está
sendo avaliado”. O instrumento utilizado foi feito em ½ folha de papel ofício (A4), onde
constava uma frase sobre a importância da avaliação do processo educativo. As professoras
deveriam registrar “seus pensamentos sobre o ano de 2007”, sinalizando os aspectos
relevantes e os que necessitavam melhorar.
Essa atividade aconteceu numa reunião de Atividade Complementar – AC12.
Obtivemos, como registros nos questionários, diversas reflexões; algumas docentes avaliaram
a gestão da escola e a sua prática, outras se concentraram nos problemas enfrentados com os
alunos e outro grupo analisou somente sua prática. As docentes que quiseram expuseram suas
avaliações. A seguir um registro desta avaliação:
Aspectos positivos foram: o espaço físico da sala, o acervo de livros da biblioteca, o
apoio pedagógico no turno vespertino, a participação dos alunos nas aulas de
informática e a ajuda da família em alguns casos. Parabenizo aos alunos pelo avanço
nas produções de texto. Aspectos negativos foram: a falta de respeito de alguns
alunos para com os professores e funcionários. A violência entre os alunos
agressivos. A falta de apoio de algumas famílias que abandonaram os filhos na
escola e não deram assistência às atividades extraclasse e nem à prática de leitura em
casa. A falta de apoio do Conselho Tutelar para os alunos faltosos na escola. O

12

Atividade Complementar na rede municipal de educação é um espaço reservado de 2 horas semanais para o
professor planejar as aulas e também para a formação continuada em serviço.
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ambiente

alfabetizador
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produções
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melhorar.

(PROFESSORA X, ANO 2007)
Nesse registro, a professora avalia de forma generalizada o ano letivo de 2007 em uma
atividade avaliativa que foi o ponta pé inicial para a prática de avaliação institucional. O
momento serviu para uma breve análise de aspectos que dificultaram e ajudaram o processo
de ensino aprendizagem o que, provavelmente, contribuiu para a reelaboração do
planejamento do ano seguinte. A partir desta ação, a escola caminhou no sentido de
estruturação de um modelo de avaliação institucional, que se tornaria uma ação contínua.
No final do primeiro semestre de 2008, realizamos novamente uma avaliação.
Concebida pelo grupo gestor13, a atividade se voltou para seis segmentos de atuação14 na
escola: gestão, secretaria, docentes, coordenação pedagógica, vigilantes e demais
funcionários. O segmento funcionários foi representado pelas merendeiras, pessoal de
serviços gerais e portaria. O grupo foi comunicado da avaliação por meio de um convite
entregue individualmente a todas as pessoas da equipe escolar. Todas as avaliações
institucionais, a partir deste momento, são feitas por meio de convite individual. A
participação não é obrigatória, a adesão é opcional, porém procuramos sensibilizar a equipe
para a importância de avaliar a escola. O objetivo desta forma de comunicação é que todos se
sintam respeitados e valorizados pelo trabalho que executam no ambiente escolar. Assim,
procuramos reunir o grupo num mesmo turno do dia a fim de possibilitar a participação mais
expressiva no processo. Na maioria das vezes, tivemos o cuidado de alternar os horários da
realização de cada avaliação institucional.
O instrumento utilizado foi um questionário de duas páginas com questões abertas. A
equipe deveria avaliar os pontos positivos e os que necessitavam melhorar em cada segmento
e também se autoavaliar neste processo. Um espaço reservado a sugestões foi disponibilizado
também. O texto inicial no questionário procurou sensibilizar a equipe escolar para a
necessidade de avaliar a rotina pedagógica e administrativa a fim de permitir a tomada de
decisões a partir da participação de todos. Abaixo o texto introdutório do questionário de
2008:

13

No entendimento do grupo escolar da escola Municipal Cidade Vitória da Conquista, o grupo gestor é formado
pela diretora, vices diretoras, secretário escolar e coordenação pedagógica.
14
Em algumas avaliações institucionais, os segmentos de atuação da escola nos questionários não permaneceram
os mesmos. O segmento funcionários, na maioria das vezes, agrupou diversas funções exercidas na escola
quando se tratava de avaliar ações gerais não específicas dos segmentos.
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O pleno funcionamento de uma Unidade Escolar depende da união de todos os seus
integrantes. Todos/as desempenham papéis importantes. Avaliar o nosso processo
administrativo e pedagógico é de fundamental importância para tomada de novas
decisões, visando sempre à prestação de um serviço de qualidade, o bem-estar dos/as
seus/suas colaboradores/as e, é claro, primando pela melhoria constante do processo
de ensino aprendizagem. Acreditamos que através de uma gestão participativa
alcançaremos com êxito nossa principal meta, que é a “educação de qualidade”. A
autoavaliação, a avaliação do grupo gestor, do corpo docente e dos demais
colaboradores, opiniões e sugestões de cada um de nós é muito importante para que
possamos perceber nossos avanços e entraves e, juntos, criarmos estratégias de
melhorias na nossa rotina escolar, portanto gostaríamos de ouvir cada um/a e coletar
registros desta avaliação. (QUESTIONÁRIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
REGULADORA DE 2008)

O fato de o questionário ser aberto atrapalhou um pouco a tabulação dos dados.
Tivemos dificuldade em interpretar algumas opiniões e de precisar o real significado delas no
contexto da avaliação institucional. A legibilidade da letra também foi um fator que nos fez
repensar aquele modelo de avaliação descritivo, pois, pessoas com diversos níveis de
escolarização fazem parte da realidade escolar e precisávamos atingir o objetivo de avaliar as
rotinas da escola, isto só seria possível compreendendo os comentários presentes nos
questionários.
O resultado desta avaliação institucional foi um documento com 10 páginas transcritas
dos questionários. Foi publicado no mural da escola e apresentado às professoras num dos
momentos de AC. Pela dinâmica corrida da escola, não tivemos tempo especifico para discutir
com a equipe o resultado da avaliação. Em relação ao aspecto positivo do trabalho dos
profissionais presentes nos questionários, (relato de cada membro da equipe escolar)
destacamos alguns: desenvolvimento do trabalho com amor e responsabilidade; interesse,
dinamismo, busca pelo conhecimento; interesse em colaborar com o trabalho da gestão e
pedagógico; esforço para atingir metas e desafios. Na pergunta referente a pontos que
precisam ser melhorados, obtivemos como respostas: professores chegarem pontualmente;
pontualidade, investimento na minha inteligência emocional. Ainda nesta questão,
algumas respostas foram genéricas e evasivas e não apontavam caminhos para melhoria da
rotina escolar, a exemplo de: os vigilantes; depende de tempo; falta de material. Estas
respostas nos levaram a indagações do tipo: o que precisa ser melhorado em relação aos
vigilantes? Será a conduta profissional? Atribuições não executadas da função? A resposta
permite muitas suposições sem conclusões específicas.
Apesar disso, coletamos muitas contribuições importantes para revisão dos processos
administrativos e pedagógicos na parte de sugestões: continuação de reuniões de avaliação
do nosso processo escolar, reuniões de confraternização para melhorar o clima; mais
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reuniões para que os funcionários sintam-se a vontade para participar sem medo; aulas
de reforço para alunos com dificuldade de aprendizagem, dentre outras.
No final do ano letivo de 2008, a avaliação foi realizada por um instrumento de
questões fechadas composto de quatro páginas. Todas as atividades desenvolvidas na escola
estavam sendo avaliados por itens15 escolhidos pelo grupo gestor, de acordo com as
atribuições das funções executadas e também por itens comuns ao trabalho executado pela
equipe, exemplos: pontualidade, assiduidade, dentre outros. O texto inicial utilizado no
questionário de 2008 para sensibilizar a equipe foi mantido.
O questionário esteve voltado, desta vez, para quatro segmentos de atuação na escola:
grupo gestor, coordenação pedagógica, professoras e funcionários. O segmento funcionários
era composto por merendeiras, porteiros, vigilantes, pessoal da secretaria, pessoal de apoio.
A atuação do Conselho Escolar, pela primeira vez, estava sendo alvo de avaliação da equipe
escolar. No questionário havia um espaço para autoavaliação e os itens avaliativos podiam
variar de 7 a 12 afirmações por segmento. Para os itens descritos, era atribuída uma pontuação
de 1 a 5, conforme o critério seguinte: 1 - resultado insatisfatório; 2 – precisa melhorar, 3 –
bom; 4 – ótimo e 5 – excelente. Foi reservado, no questionário, um espaço de sugestões para o
ano letivo de 2009 e outro para descrição das atividades mais significativas em 2008.
A especificidade deste questionário esteve no fato de discriminar o nome de cada
funcionário que trabalhava na escola, exigindo que ele avaliasse o trabalho do outro colega
atribuindo, especificamente, nota quantitativa. O desempenho da atividade de forma coletiva
não foi contemplado. A seguir, o Quadro 1 retrata a parte avaliativa do grupo gestor.
Quadro 1 – Instrumento de avaliação institucional utilizado em 2008 para o grupo gestor
Como avalio a atuação do Grupo Gestor desta U.E.

Diretora

quanto a:

Vice

Vice

Vice

Diretora

Diretor

Diretor

A

B

C

X

Administração de conflitos
Comunicação

15

No decorrer do texto, em alguns momentos, nos referiremos a itens dos questionários porque não podemos
considerar que eram indicadores de avaliação.
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Flexibilidade
Criação ou Inovação
Elaboração de documentos pedagógicos e de controle /
organização administrativa
Relacionamento interpessoal
Comportamento ético
Organização do tempo e trabalho (considerando
iniciativa, cumprimento dos prazos, etc.)
Disponibilidade
Assiduidade / Pontualidade
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Neste modelo, só poderíamos avaliar colegas do mesmo turno de trabalho. Alguns
funcionários não entenderam as orientações e acabaram avaliando outros colegas de turnos
diferentes. Este problema foi percebido na tabulação dos dados dos questionários, porque a
identificação foi opcional, entretanto muitas pessoas se identificaram o que colaborou para
explicitar a falha no processo. A explicação desta dinâmica de avaliação foi apresentada ao
grupo, mesmo assim ocorreram erros.
Esta avaliação foi alvo de inúmeras críticas já no ato de sua realização e na divulgação
dos resultados para o grupo. Esta situação aconteceu na Jornada Pedagógica de 2009. Sempre
utilizamos o espaço da Jornada Pedagógica do ano seguinte para apresentar os dados da
avaliação institucional de resultados do ano anterior. Os comentários mais comuns foram em
relação à extensão do questionário, muito cansativo. A dificuldade de avaliar cada colega
individualmente a partir de inúmeros itens foi destacada e por último o fato de ter que atribuir
uma pontuação ao serviço do outro colega. Quem obteve nota 4,0 não aceitava que o colega
obtivesse 4,5, e assim por diante.
Na avaliação do grupo gestor, o instrumento foi considerado falho, porque entrou
numa seara que envolve as interpretações subjetivas da atuação de cada indivíduo e, além do
mais, envolveu atribuição de nota a qualificação profissional destes, o que causou um mal
estar por um pequeno período. O grupo gestor reconheceu, perante o grupo, o erro, mas
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ressaltou que estávamos construindo nossa caminhada em relação a avaliar os processos
desenvolvidos na escola.
No final do ano letivo de 2008, elaboramos um questionário para que os alunos
avaliassem a Unidade Escolar, itens como qualidade da merenda, atuação da coordenação
pedagógica, gestão, vigilantes e demais funcionários foram colocados; os projetos
pedagógicos e o relacionamento com os colegas também. Os alunos deveriam registar a sua
avaliação usando as alternativas: ótimo, bom, regular e precisa melhorar. Tivemos um pouco
de dificuldade em aplicar este questionário porque era necessário facilitar para os alunos o
entendimento de que a coordenação pedagógica possuía uma atuação especifica que a
diferenciava do trabalho desenvolvido pelo grupo gestor. Também era importante explicitar
para eles e elas quem executava cada serviço.
Na maioria das escolas públicas, parece que a identidade dos indivíduos está em
segundo plano. A primeira identificação do indivíduo como pessoa é o nome, e isto, muitas
vezes nestes espaços, parece não ter importância, a referência utilizada é a das características
físicas; então, como propor uma avaliação onde eu não conheço o outro que está sendo
avaliado? Muitas vezes, sentíamos que a avaliação se concentrava apenas nos aspectos que
dizem respeito às relações interpessoais e não, propriamente, no trabalho desenvolvido. O
questionário exigia a avaliação de diferentes aspectos: administrativos (qualidade da
merenda), pedagógicos (projetos desenvolvidos na escola) e atuação profissional.
Outro questionário utilizado neste período foi para a avaliação das professoras pelos/as
alunos/as. Itens como pontualidade, atenção, paciência em esclarecer dúvidas, explicação dos
assuntos, afetividade, cordialidade, dentre outros foram colocados com os mesmos critérios
avaliativos expostos na avaliação da Unidade Escolar. O instrumento mesclava aspectos
didáticos da condução do processo de ensino aprendizagem com traços do comportamento
pessoal da professora, a exemplo da cordialidade e afetividade. Mesmo facilitando o
entendimento, notamos que muitos alunos não compreenderam o propósito de avaliar a escola
e sua professora. O material foi aplicado sem a presença da professora na sala, pois tinha a
finalidade de possibilitar aos alunos maior liberdade de expressão.
Após sua aplicação, foi constatada a necessidade de mudanças, principalmente em
relação a alguns itens. O item atenção possibilitava diversas intepretações: atenção aos alunos
com dificuldade; atenção individual ao aluno ou, ainda, atenção de forma generalizada a todos
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os alunos. O significado da palavra cordialidade precisou ser esclarecido à turma na aplicação
da avaliação.
O curso Progestão foi realizado em 2008 por cinco integrantes da equipe escolar:
diretora, duas vices diretoras, um secretário escolar e uma professora. Neste período,
começamos a estruturar os conceitos referentes à avaliação institucional. As leituras dos
módulos apontaram para a necessidade de avaliar o percurso escolar em três momentos
distintos: no início, meio e final do ano letivo. O curso nomeia estes momentos como
avaliação diagnóstica, avaliação reguladora e avaliação de resultados. O primeiro momento
é importante para detectar problemas enfrentados no ano anterior e, de forma geral, é uma
sondagem da situação escolar. O segundo momento é uma parada para ajustes no processo,
redefinindo ações para continuidade e, no último, avaliamos os resultados obtidos na
caminhada educativa. Decidimos que estes momentos ocorreriam em três períodos específicos
do calendário da escola: na jornada pedagógica, a diagnóstica; na festa de confraternização
junina e natalina, a reguladora e de resultados, respectivamente.
Na Jornada Pedagógica de 2009, aplicamos questionários de avaliação diagnóstica
para todos os profissionais da escola: gestor escolar, vice-diretor, coordenador pedagógico,
professor, secretário, auxiliar de secretaria, funcionários de apoio, merendeiras, vigilantes,
servidores da portaria. Os questionários continham entre 14 a 44 afirmações, para quais o
profissional poderia escolher uma das seguintes alternativas: sim; em parte ou não.
Afirmações específicas às atribuições de cada função e ações referentes ao fazer diário
foram listadas nos questionários destinados a cada segmento. O do gestor escolar foi o mais
extenso e contemplava 44 afirmações. Alguns itens apareceram com maior frequência como,
por exemplo:
1 - Atendimento aos pais (público) com respeito;
2 - Criatividade e inovação nas práticas referentes a sua atuação, bem como o
planejamento delas;
3 - Tratamento respeitoso e afetuoso com os alunos;
4 - Oportunidade de avaliar a equipe escolar.
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No questionário do grupo gestor, houve a inclusão de questões relativas a diversas
áreas, como: questões administrativas, pedagógicas, conceituais (gestão democrática). A
avaliação foi de um extremo ao outro, abordou desde a utilização dos sistemas informatizados
da SMED até o encaminhamento de frequência de funcionários terceirizados.
O questionário da autoavaliação reguladora de 2009 foi dividido em duas partes, a
primeira listava 11 itens sobre o grau de satisfação da equipe escolar em relação a processos
como: projetos desenvolvidos na Unidade Escolar, rotinas administrativas, condução da
gestão escolar/tomada de decisões, participação dos pais e/ou responsáveis no processo
educacional, atuação do conselho escolar, dentre outros. Os critérios avaliativos foram: ótimo,
bom e precisa melhorar. Na segunda parte, foram feitas duas questões abertas solicitando
sugestões e/ou considerações sobre os processos de ensino e aprendizagem (atuação das
professoras e resultados) e a gestão participativa (atuação da comunidade escolar). Na
divulgação dos dados para a comunidade escolar, alguns percentuais se destacaram pela
expressividade dos números em relação ao critério precisa melhorar. As questões relativas a
comunicação interna, rotina de acolhimento, recreação dos alunos e a participação dos pais ou
responsáveis no processo educacional obtiveram percentuais de 42%, 47% e 59%,
respectivamente. São percentuais próximos de 50% o que sinalizou ao grupo gestor a
necessidade de tomada de decisão mais eficaz em relação a estas questões.

Na parte

reservada a considerações ou sugestões para o processo de ensino aprendizagem, foi citado
que: “os professores devem melhorar a atenção com seus alunos na hora do recreio, evitando
assim futuros transtornos; embora haja comprometimento da escola, deveria ter mais
momentos de formação e aperfeiçoamento”. 16
No inicio do ano letivo de 2010, a avaliação institucional diagnóstica foi realizada
somente com o grupo de professoras com a finalidade de analisar a prática pedagógica. O
questionário com 37 itens possuía critérios avaliativos de: sim; em parte e não. Questões
como formação continuada em serviço, planejamento das aulas, relacionamento com os
alunos/as, dentre outras foram abordadas. Também neste instrumento houve espaço para
colocar de uma forma mais livre as observações.
No final do 1º semestre de 2010, realizamos a avaliação institucional reguladora de
forma diferente, optamos por uma metodologia que permitisse a participação e avaliação por
meio de uma construção coletiva. Criamos um quadro em papel metro onde os participantes
16

Registros extraídos do questionário da avaliação institucional reguladora de 2009.
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deveriam avaliar como foi o 1º semestre através do recorte de desenhos retirados de livros e
revistas. Após esta atividade, os participantes deveriam contar um pouco da representação
daquele desenho relacionando-a a vivência do 1º semestre. Foi perceptível a aceitação do
grupo em relação a esta metodologia.
A autoavaliação de resultados de 2010 foi feita com um questionário que contemplava
os segmentos: grupo gestor, coordenação pedagógica, professoras, secretaria, serviços de
apoio e vigilância. Somente foram listados três ou quatro itens específicos para avaliação de
cada segmento. Para os segmentos da secretaria, serviços de apoio e vigilância não houve
itens específicos. Nestes casos, houve apenas a avaliação geral dos serviços a partir dos
critérios avaliativos utilizados para os demais segmentos. O item relacionamento interpessoal
esteve presente em todos os questionários. A seguir, no Quadro 2, exemplo do modelo da
avaliação aplicado ao grupo gestor e coordenação pedagógica.
Quadro 2 – Instrumento de avaliação institucional utilizado em 2010 para o grupo gestor e
coordenação pedagógica
Avalie a equipe escolar de acordo com a legenda abaixo:
Legenda: 1 (Insuficiente) 2 (Precisa melhorar) 3 (Bom) 4 (Muito Bom)
Como avalio a atuação do
GRUPO GESTOR quanto a:

5 (Ótimo)

1

2

3

4

5

Espaço reservado para
comentários

1

2

3

4

5

Espaço reservado para
comentários

Administração de Conflitos
Comunicação interna
Liderança/Conhecimento da
área de atuação
Relacionamento Interpessoal
Como avalio a Coordenação
Pedagógica quanto a:
Acompanhamento das
atividades docentes
Assiduidade/Pontualidade
Relacionamento Interpessoal
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
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Ao longo destes anos, o processo de avaliação institucional vivenciado pela escola foi
se modificando pela vivência da prática. Uma das questões metodológicas que sofreu
alteração a partir das discussões e avaliação do grupo foi a extensão dos instrumentos.
Atualmente, os instrumentos avaliativos possuem menos itens a serem avaliados.
Em 2011, a avaliação diagnóstica se concentrou em questões gerais da gestão
participativa, reuniões de pais e mestres, ambiente escolar, merenda escolar, atuação do
conselho escolar, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Instrumento da avaliação institucional utilizado em 2011 com a equipe escolar

Marque com um X
Bom

SEU GRAU DE SATISFAÇÃO EM
RELAÇÃO AOS SEGUINTES PROCESSOS:

Ótimo

1. Sua atuação profissional.
2. Seu envolvimento no Projeto de Artes.
3. Reunião de pais e mestres.
4. Organização administrativa da UE.
5. Condução da gestão participativa.
6. Ambiente escolar.
7. Merenda Escolar.
8. Atuação do Conselho Escolar.
9. Utilização das verbas da escola.
10. Práticas pedagógicas.
11. Participação de pais no processo educacional.
12. Seu relacionamento com os alunos.
13. Seu relacionamento com os colegas.
14. Rotinas escolares (acolhimento, lanche, festividades,
etc.)
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Precisa
melhorar
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O instrumento utilizado incluía 14 itens para serem avaliados com os critérios: ótimo,
bom e precisa melhorar. Como é possível notar, mais uma vez houve a abordagem de assuntos
diferentes numa mesma avaliação. Avaliam-se rotinas, relações interpessoais, projetos, etc.
A avaliação institucional reguladora de 2011 foi inovadora, pois a utilização de um
questionário mais simples, que concentrou afirmações sobre o desempenho das atividades
funcionais facilitou o preenchimento; inovou porque relacionou a avaliação do desempenho
das funções à questão da qualidade de vida. Permitiu que as pessoas pudessem refletir sobre
hábitos que promovem o bem-estar dos indivíduos e estes interferem diretamente em outros
campos, a exemplo do profissional. O instrumento utilizado foi construído a partir da reflexão
em torno de algumas ações de avaliação (formação, sala de aula, ambiente escolar e qualidade
de vida) propostas na revista Nova Escola: Planejamento Você no Rumo Certo (Ano XXV, Nº
238, Dezembro de 2010).
A avaliação contemplou somente dois segmentos: professores/as e funcionários/as. A
autoavaliação das docentes teve apenas sete itens sobre as atividades funcionais e cinco sobre
qualidade de vida. Aspectos referentes à prática em sala de aula foram avaliados como, por
exemplo, a ludicidade no planejamento, utilização na prática dos conhecimentos adquiridos
em cursos de formação continuada e o planejamento articulado com outros docentes para
superação de dificuldades de aprendizagem. Sobre qualidade de vida, abordou itens como,
manutenção de alimentação adequada, prática de exercícios físicos e lazer na vida cotidiana.
Queríamos mostrar que o bem-estar físico e mental influencia também na qualidade das
atividades profissionais. O questionário de avaliação dos funcionários constou de cinco itens
sobre o desempenho das atividades profissionais considerada de forma ampla e dos mesmos
itens sobre qualidade de vida utilizados na avaliação das professoras. Os itens construídos
permitiram analisar alguns problemas enfrentados no período, a exemplo das faltas
constantes, impontualidade no serviço e dificuldades no trabalho em equipe.
O grupo gestor avançou na construção deste questionário em relação aos instrumentos
iniciais, porque percebeu a necessidade de identificar os pontos que precisavam ser avaliados
e rediscutidos com a equipe a partir deste olhar mais atento sobre o cotidiano escolar. Abaixo,
conforme Figura 13, questionário da avaliação institucional utilizada para o segmento
funcionários.
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Figura 13 – Questionário da avaliação institucional reguladora de 2011 utilizado para o
segmento funcionários
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Continuação Figura 13

Figura 13 - Questionário da avaliação institucional reguladora de 2011 utilizado para o
segmento funcionários
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

A avaliação institucional de resultados de 2011 foi dividida em quatro segmentos de
atuação: professoras, pais, alunos/as e funcionários/as. Na parte inicial do questionário dos
professores e funcionários, constavam indicadores para o profissional se autoavaliar e na
segunda parte estavam os itens para a avaliação da escola. As alternativas oferecidas para
registro da avaliação foram: ótimo, bom, regular e insatisfatório. No questionário dos pais,
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somente sete indicadores estavam presentes e versavam sobre o atendimento da secretaria da
escola, limpeza da escola, qualidade do ensino, dentre outros (Figura 14).

Figura 14 – Questionário da avaliação institucional de resultados 2011 utilizado para o
Segmento pais
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
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O questionário dos alunos foi dividido em três blocos: o primeiro sobre avaliação da
escola, o segundo sobre avaliação da professora e o terceiro de autoavaliação. Ao todo, havia
treze questões para serem analisadas, de acordo com a Figura 15.

Figura 15 - Questionário de avaliação institucional de resultados 2011 utilizado para o
segmento alunos
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Em 2012, não houve tempo hábil para confecção dos instrumentos de avaliação
institucional diagnóstica, porque as atividades da rotina administrativa e pedagógica do final
do ano letivo e a preparação da jornada pedagógica 2012 inviabilizaram a ação de avaliação
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da escola. Ao longo do período de 2008-2012, nenhum instrumento foi repetido, sempre
criamos um novo, com base nos erros e acertos dos anteriores. A busca é pela identidade em
relação ao processo e para encontrar a metodologia mais adequada o que ainda estamos
experimentando. Na avaliação reguladora de 2012, a opção foi por realizar um trabalho em
grupo a partir do documento Indicadores de Qualidade na Educação. Esta forma de avaliar
foi fruto do contato já iniciado com as leituras de uma bibliografia sobre avaliação
institucional. Cadernos das dimensões ambiente físico escolar, ambiente educativo, gestão
escolar democrática e acesso e permanência dos alunos na escola inspirados no documento
anteriormente citados foram entregues aos grupos com a finalidade de discutir os indicadores
presentes neles e de levantar sugestões de propostas para superação dos pontos críticos.
Somente duas dimensões não foram avaliadas: a prática pedagógica e condições de trabalho
dos profissionais da escola em função do tempo disponível. A Figura 16 representa a capa de
um dos cadernos confeccionados para a avaliação institucional de 2012 e logo em seguida, na
Figura 17, o texto de apresentação deste instrumento.

Figura 16 – Capa do instrumento de avaliação
institucional reguladora de 2012
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

81

Figura 17 - Texto de apresentação do instrumento de avaliação
institucional reguladora de 2012
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Para análise e discussão dos cadernos dividimos os grupos de participantes de modo
que cada um possuísse representações de todas as atividades desenvolvidas na escola como
meio de tornar o diálogo mais rico. Incialmente, fizemos uma pequena exposição dialogada
sobre o que é avaliação institucional, trazendo alguns conceitos, como surgiu e para que serve
esta prática no ambiente escolar.
Na avaliação de resultados, optamos por construir planos de ação para o ano de 2013,
a partir das análises e propostas registradas nos cadernos entregues na avaliação reguladora.
Cada um dos grupos incumbidos da elaboração de propostas do plano de ação,
preferencialmente, deveria ser composto pelos mesmos integrantes da atividade anterior,
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realizada em junho. No início da reunião para a elaboração dos planos, foi apresentado em
papel metro o resultado da avaliação institucional reguladora conforme Figura 18.

Figura 18 – Cartaz sobre os resultados da avaliação institucional reguladora de 2012
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

O intuito era o de dar encaminhamentos ao uso dos resultados da análise dos dados, ou
seja, o que fazer a partir da coleta, um ponto crítico do processo de avaliação vivenciado na
escola. A Figura 19 representa a equipe reunida para elaboração de propostas de planos de
ação.
Na realização das avaliações institucionais, procuramos criar um ambiente harmônico
com apresentação de slides e vídeos sobre temas como: participação, trabalho coletivo,
sinergia, etc, antes do preenchimento dos questionários. Planejamos a ação como um
momento muito importante para a escola. Dinâmicas são desenvolvidas e um lanche coletivo
é oferecido no momento de avaliação.
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Figura 19 – Construção em grupos dos planos de ação 2013
Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Ainda não conseguimos realizar, de forma estruturada, a devolutiva da avaliação
diagnóstica e reguladora através de reunião para os demais membros da equipe escolar. Esta
ação acontece, na maioria das vezes, com o grupo de professoras. A apresentação dos
resultados para o restante da equipe se dá por meio de divulgação em murais, o que inviabiliza
a escuta, após aplicação dos instrumentos.
Enfim, acertando e admitindo erros nesta caminhada, vamos construindo e
institucionalizando a avaliação no cotidiano escolar.

4.3. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA TENDO EM VISTA A REVISÃO DA
LITERATURA

Neste item da dissertação focalizamos a caminhada da escola em relação à da prática
da avaliação institucional identificando em que medida os processos foram exitosos e
atenderam às orientações teóricas metodológicas e em que momentos não foram observados
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estes procedimentos. Para tanto, foram utilizados os estudos de Lück (2012), Fernandes
(2002) e Müller (2001), teóricos que se dedicaram ao tema no ambiente escolar. O fato de a
escola possuir registros dos processos de avaliação institucional facilitou a reconstituição da
atividade. O portfólio de registro dos convites, os modelos de instrumentos aplicados, a
tabulação dos resultados, os slides apresentados nas atividades se constituíram numa fonte da
evolução desta prática na escola.
Nesta trajetória de análise identificamos questões que precisam ser aperfeiçoadas,
como, por exemplo, participação do grupo ou de representações de segmentos de atuação em
todo o processo; elaboração dos instrumentos; realização de formações continuadas sobre o
tema, dentre outras. Este texto trata inicialmente das questões sobre participação, porque foi
um dos entraves no desenvolvimento da ação. Em seguida são analisados os aspectos
operacionais e os instrumentos de avaliação. Por final, concluímos este capítulo com
ponderações sobre a prática.
Com a prática realizada na escola e com as leituras durante o processo de pesquisa
avançamos no entendimento do papel da avaliação institucional em qualquer ambiente,
principalmente no educativo. Belloni (1999, p. 42) ressalta que:
Precisamos criar uma cultura institucional de que a avaliação faz parte da nossa
rotina, constituindo-se em uma ação do cotidiano regular da instituição. Deve ter
espaço próprio definido nas “caixinhas” do organograma, mas deve, principalmente,
ser incorporada, internalizada nos sujeitos do processo pedagógico.

Construir uma cultura de avaliar a escola, continuamente, não se faz da noite para o
dia, mas numa caminhada de erros e acertos visando sempre o melhor estado daquilo que
possuímos. Para que um projeto educacional saia do papel é importante que ocorra a
participação da comunidade escolar na gestão democrática. Os pensamentos e objetivos do
grupo devem estar alinhados numa construção coletiva do pensar e fazer educação, por isso a
avaliação institucional deve estar articulada com o Projeto Político Pedagógico - PPP das
Unidades Escolares, pois ele é instrumento que norteia a ação da escola. No PPP, juntamente,
com o Regimento Escolar, estão contidos o modelo de escola que desejamos, propostas de
ação, valores em que acreditamos, enfim o projeto educacional da escola.
Sem referenciais norteadores nenhum projeto de avaliação institucional pode se
constituir de forma satisfatória, coerente com os objetivos que a escola busca para promoção
de uma educação de qualidade. Quando a avaliação institucional foi implantada na Escola
Municipal Cidade Vitória da Conquista não atendeu a objetivos, princípios do PPP da escola
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de forma articulada, hoje, percebemos que estas ações estão imbricadas, necessitando de um
planejamento participativo e reflexivo de fato.
O PPP precisa ser avaliado periodicamente a fim de direcionar as ações da escola. Para
isto é, necessário que processos avaliativos, no caso a avaliação institucional, façam parte da
realidade da escola. Ao avaliar projetos, ações, em paralelo, avalia-se o PPP, documento onde
constam as intenções pedagógicas, visão de educação, objetivos a atingir, princípios nos quais
acreditamos. A experiência em análise não ocorreu de forma articulada com o PPP, apesar de
considerar alguns princípios também presentes no PPP da escola, como por exemplo:
processo de ensino aprendizado contextualizado, inclusivo e significativo. O PPP não foi
revisitado como meio de orientar a construção do processo e dos instrumentos de avaliação.
Ocorre que, na maioria das escolas, o PPP, não é um documento orientador da prática
pedagógica porque o documento não é legitimado pelo grupo, não foi uma construção
coletiva.
Apesar da prática da avaliação institucional estar garantida no PPP da escola ainda não
existe um projeto que regulamente a ação. São breves linhas que definem e orientam a prática.
O trecho abaixo foi transcrito do item 5.3 do Projeto Político pedagógico da escola Municipal
Cidade Vitória da Conquista que trata da Avaliação Institucional.
5.3 - Entendemos que toda instituição precisa garantir a seus integrantes o direito de
avaliar seus projetos e ações, o desempenho funcional dos servidores de todos os
segmentos e a si próprios. O objetivo deste trabalho é o estudo dos resultados e
levantamento de propostas e projetos de melhorias da funcionalidade da Unidade
Escolar, dos processos de ensino e de aprendizagem, do desempenho acadêmico do
alunado, da prática pedagógica dos docentes, da estruturação e dinamização dos
processos pedagógicos, administrativos e financeiros, etc.
A avaliação institucional obedecerá três etapas:
1 -Diagnóstica: esta etapa permitirá uma analise situacional da escola, inclusive os
índices do ano anterior, permitindo ajustes das ações traçadas para o novo ano
letivo.
2 - Reguladora: de caráter formativo, permitirá a visão global do cotidiano escolar,
favorecendo a reflexão sobre a prática de todos os setores e a tomada de decisões.
3 - De Resultados: Neste momento serão analisados os resultados dos processos de
ensino e de aprendizagem, os desempenhos profissionais dos servidores, as ações e
projetos da escola, participação da comunidade e do Conselho Escolar.
Participarão deste processo todos os funcionários, pais, professores, gestores, alunos
e representantes do Conselho Escolar. .(Escola Municipal Cidade Vitória da
Conquista, 2012)

Neste trecho a escola descreve o porquê da prática da avaliação institucional na escola,
como ocorrerá (etapas) e cita a participação da comunidade escolar no processo, entretanto, a
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escola não possui um projeto que defina de forma mais detalhada toda esta ação, que
fundamenta a prática. Destaca a participação da comunidade escolar, contudo não especifica
de que forma será. Na construção de um projeto de avaliação institucional é preciso definir de
maneira coletiva que concepções de avaliação serão adotadas e que princípios, métodos de
trabalho, dentre outros aspectos.
A construção do Projeto Político Pedagógico – PPP, do Regimento Escolar, do Plano
de Desenvolvimento da Escola – PDE devem ser construções coletivas que contem com a
participação da comunidade escolar, mas como encontrar tempo para o desenvolvimento
destas ações no ambiente educativo onde a dinâmica vivenciada no cotidiano, na maioria das
vezes, nos afasta desta prática de construção coletiva? Devemos buscar estratégias para que a
falta de tempo pedagógico não inviabilize o desenvolvimento de ações no espaço escolar, seja
ela, avaliação institucional ou construção de documentos escolares que nortearão o dia a dia
da prática educativa.
A escola que busca autonomia é aquela que entende o trabalho coletivo e participativo
como crucial para o desenvolvimento de suas ações. Müller (2001, p 70) coloca que:
Se as pessoas participam, vivenciam os problemas, os acertos, as relações entre as
pessoas, os conflitos, a harmonia, o ambiente de trabalho e, através dessa
participação, conhecem como funciona sua intuição.

Os caminhos percorridos pela escola na busca por uma educação de qualidade e pelo
autoconhecimento devem ser transparentes para a comunidade escolar porque quando
participamos começamos a fazer parte, conhecer determinada realidade, situação. Moraes e
Silva (2010, p. 13) afirmam que:
Existe espaço para a avaliação institucional de aperfeiçoamento na escola pública
básica, desde que haja a real intenção de se valorizar a gestão democrática, o clima
participativo e o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que vise à revisão de
práticas e à transformação cotidiana da escola e das próprias relações da
comunidade.

A discussão respalda a importância da participação coletiva e qualitativa da
comunidade escolar em todos os processos institucionais e na tomada de decisão. Somente
através da análise qualitativa da realidade apresentada é que podemos propor mudanças na
escola e no sistema educacional. Nessa trajetória algumas iniciativas foram realizadas com o
objetivo de oportunizar a participação da equipe na gestão escolar, considerando que:
O ato de avaliar não é um ato impositivo, mas sim dialógico, amoroso e construtivo.
Pessoas, quando estão sendo avaliadas, necessitam e devem participar da sua própria
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qualificação, frente aos critérios que estão postos e que também podem ser
partilhados. Sem essa participação, a avaliação de pessoas pode tornar-se
simplesmente um julgamento classificatório e não uma verdadeira prática de
avaliação. (LUCKESI, 2003, p. 37)

Nas avaliações institucionais o princípio da participação sempre foi garantido, e
muitas vezes não foi exercitado pela dificuldade de expressão oral ou escrita de alguns
membros do grupo e pela própria dificuldade que temos em avaliar. Não fomos preparados
para avaliar, apesar de fazermos isto cotidianamente em nossas vidas de maneira informal. A
avaliação muitas vezes possui uma conotação negativa. Precisamos compreender que a prática
avaliativa pode indicar novos caminhos, enfim transformar uma realidade.
Alguns estudos sobre avaliação institucional sugerem que a construção da ação
avaliativa deve ser coletiva, desde seu planejamento, elaboração dos instrumentos, análise dos
resultados e acompanhamento das tomadas de decisões. Assim, reconhecemos que,
Na implantação da avaliação institucional participativa (AIP), o processo que precisa
ter cada uma de suas etapas muito bem planejada e operacionalizada, para que todo
conflito de interesse seja tratado como uma oportunidade de aprendizagem política e
o conhecimento social, garantindo assim, seu viés formador. Nessa interação, as
formações individuais e coletivas se complementam na medida em que é pelo
coletivo que o individual também se forma. (DALBEN, 2010, p. 137)

Do ponto de vista operacional não conseguimos realizar tal ação como sugerida por
Lück, (2012) e Fernandes (2002) porque é muito difícil construir coletivamente planos,
projetos, propostas, contudo não queremos justificar a falta deste importante princípio nas
avalições, somente expor a dificuldade que provavelmente será encontrada também em outros
espaços escolares que se autoavaliam. Num grupo com muitos participantes é difícil convergir
às várias ideias que surgirão para criação da proposta ou planejamento da avaliação
institucional. Administrar estes diálogos reflexivos não será tarefa fácil.

Teremos que

encontrar estratégias para sua realização.
O desejo de uma gestão democrática escolar, de uma escola que avalia seu percurso
estava posto, mas agora, após anos de caminhada, é hora de questionar se realmente as
pessoas envolvidas compreenderam os propósitos destas ações, se os objetivos da gestão
compartilhada e transparente estavam evidentes para o grupo e por que é tão importante a
participação ativa destes membros nesta proposta de gestão. Sordi e Ludke (2009, p. 316)
aponta a função essencial dos profissionais da escola num processo avaliativo. Segundo as
autoras:
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Ao deixarem de ser apenas avaliadores e começarem a ser também objeto de
avaliação, os profissionais das escolas são desafiados a desenvolver relações mais
maduras com a avaliação e com os avaliadores de seu trabalho, sob pena de não
acrescentarem qualidade política ao processo.

Os profissionais da escola precisam se reconhecer como corresponsáveis pela
avaliação do espaço escolar.
No caso da escola, objeto desta análise, o pouco conhecimento teórico e metodológico
sobre como desenvolver processos de avaliação institucional impulsionou a necessidade de
mudanças na prática. A busca por um modelo de avaliação institucional mais eficiente e
eficaz faz com que o grupo gestor se preocupe a cada período em construir um novo
instrumento de avaliação, mas a questão ainda não era esta. A preocupação não deveria estar
somente direcionada aos instrumentos. Era preciso refazer a caminhada contando com um
fator determinante: a participação da comunidade escolar no processo que não se acaba e é
retroalimentado a todo o momento.
Brandalise (2010, p. 320) reforça que é necessário conhecimento teórico metodológico
para que se processem autoavaliações realmente formativas, afirmando que:
O desconhecimento dos fundamentos teóricos da avaliação institucional,
especificamente das escolas de Educação Básica, pode gerar a falta de planejamento,
objetividade e credibilidade perante a comunidade escolar. Deve-se ter uma
competência cientifica e técnico metodológica que direcione o desenvolvimento da
avaliação interna da escola, proporcionando-lhe assim legitimidade.

As escolas devem criar mecanismos para que seus processos de avaliação institucional
sejam subsidiados por conhecimento teórico metodológico. A prática realizada sem
embasamento pode trazer consequências para a dinâmica e cultura organizacional. A
intervenção a tempo nos processos realizados pela escola favorecerá um novo olhar da equipe
sobre a avaliação institucional.
Müller (2001) em seus estudos sobre avaliação institucional apresenta quatro funções
que a mesma deve atender, seja ela, avaliação interna ou externa:
1 – Função operatória – importante para o processo, deve orientar a tomada de
decisão.
2 – Função permanente – acompanhamento e regulação do processo avaliativo.
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3 - Função participativa – o envolvimento da comunidade escolar na prática avaliativa,
favorecendo assim, a devolução dos resultados.
4 – Função formativa – processo de formação, aprendizagem do grupo através da
prática avaliativa.
A explanação destas funções na discussão é importante para uma apropriação da
compreensão do processo de avaliação institucional vivido na escola percebendo em que
medida estas funções se fizeram presentes, já que as mesmas dizem respeito a aspectos
metodológicos. Portanto, podemos afirmar que a função operatória sempre esteve presente
porque as tomadas de decisão sempre ocorreram a partir dos pontos críticos identificados nas
avaliações, porém não existiu a criação de planos de ação observando todas as situações
exploradas na avaliação, isto só ocorreu em 2012. A função participativa se fez presente em
parte à medida que permitiu o diálogo com os atores envolvidos no momento das avaliações e
na devolução dos resultados. A devolutiva ocorreu de maneira nem sempre satisfatória,
desejada. No que se refere a participação no planejamento ficou comprovado que isto ainda
não acontece. A função formativa está acontecendo pela vivência da prática, com a
identificação de percalços e êxitos no caminho e replanejamento da ação. A função da
formação do grupo ainda não está plenamente efetivada porque ao longo do trabalho foi
identificada como falha no processo a falta de participação da comunidade escolar em todas
as fases. Por isso não é lícito afirmar que a função formativa esteve presente para 100% dos
membros da equipe escolar, já que a ação de planejar as avaliações institucionais ficava a
cargo do grupo gestor. Mas, é animador pontuar que, apesar disso, a equipe de alguma
maneira pela vivência da prática construiu a seu modo conhecimento sobre o assunto. Nas
conversas informais e nas respostas nos questionários aplicados foi possível constatar esta
realidade. O caráter permanente da ação executada pela escola já foi evidenciado nesta
dissertação não sendo necessário destacá-la ainda mais.
Na experiência da escola as avaliações institucionais estiveram alicerçadas mais nos
aspectos práticos do que nos referencias teóricos. Belloni, (1999, p. 38) refere que a:
Análise da literatura e da prática na área de avaliação institucional e de políticas
públicas indica, ainda, certa fluidez conceitual e metodológica, grande dose de
amadorismo e empirismo, além de pouca clareza sobre sua relevância ou utilidade,
assim como frequente escassez de critérios.
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No decorrer da pesquisa para elaborar esta dissertação, ficou evidente que este deve
ser o momento de alinhar os aspectos práticos da experiência aos fundamentos teóricos,
porque uma prática não existe sem uma teoria que a embasa e uma teoria não existe sem uma
prática. Há uma relação de interpendência, por isso o cruzamento dos conhecimentos teóricos
com os dados resultantes da aplicação dos questionários nos conduziram a uma ação mais
qualificada, alicerçada em conhecimentos advindos da experiência e dos estudos teóricos
realizados nesta pesquisa.
Três fatores dificultaram a prática da avaliação institucional na escola. O primeiro foi
o tempo corrido da dinâmica escolar para o desenvolvimento de um processo mais
participativo. O segundo se refere à disponibilidade das pessoas para participar. Algumas
pessoas acham que não são capacitadas para opinar, dialogar e intervir na realidade escolar,
principalmente as representações do segmento de pais e alunos. Descontruir esta ideia não é
algo simples, mas é necessário para o bom andamento da prática de avaliação, porque o olhar
a partir de visões diferentes contribuirá para a multirreferencialidade no processo. O terceiro
fator diz respeito à qualidade dos instrumentos, assunto que será abordado logo adiante, ainda
neste texto.
Um aspecto imprescindível em relação à operacionalização da avaliação institucional é
que ela precisa fazer parte de um calendário previamente definido pela equipe escolar do qual
constem os momentos em que esta ação ocorrerá. A definição de etapas ou fases também
precisa existir. Alguns estudos sugerem: preparação, implementação e síntese (Fernandes
apud Brandalise, 2010, p.323). Os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil17 sugerem
uma sequência de passos envolvendo a criação de um grupo coordenador, a mobilização da
comunidade escolar, avaliação, planejamento e monitoramento (Ribeiro e Pimenta, 2010, p.
101). Em ambas as sugestões é evidente a necessidade de clareza do que se pretende com a
avaliação. A escolha das dimensões e indicadores de avaliação direcionará a ação. No PPP da
escola ficou estabelecido que a avaliação institucional da Unidade Escolar aconteceria em três
momentos: no início, meio e final do ano letivo, permitindo a equipe avaliar as ações
realizadas pela escola de forma processual e não de forma estanque em um único momento
específico. Nesse aspecto, a Unidade Escolar já tem incorporado no seu calendário a avaliação
institucional.

17

Documento elaborado pelo Ministério da Educação em 2009 com o objetivo de subsidiar os processos de
avaliação institucional das escolas de educação infantil do país. É composto de sete dimensões para análise.
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Os estudos do Progestão indicam a necessidade de criação de um grupo de trabalho –
GT onde existam representações dos segmentos envolvidos no trabalho escolar. A Unidade
Escolar nunca criou um GT para realização da ação. A avaliação institucional é desenvolvida
pelos integrantes do grupo gestor (diretora, vices diretoras, secretário e coordenadoras
pedagógicas). A participação de outros segmentos ou do próprio Conselho Escolar, onde
existem representações do público de pais, alunos e professores não foi pensada, talvez pelo
pouco conhecimento teórico sobre o assunto na época. A criação de um GT seria a melhor
solução para implantar a prática da avaliação institucional nas escolas. Esse GT com várias
representações seria o responsável por criar e desenvolver o projeto de avaliação institucional
da unidade Escolar. As atividades conduzidas na escola municipal ao longo destes anos não
consideraram a participação da comunidade escolar na construção da avaliação, falha
identificada após os estudos sobre teoria e metodologia da avaliação institucional.
Quando foram construídos os instrumentos de coleta de dados para as avaliações
institucionais surgiram questões delicadas, exemplo disto foram as questões decorrentes da
aplicação do instrumento usado em 2008, que já foram relatadas no item 4.2. É interessante
ponderar que alguns princípios da organização empresarial, podem ser transpostos para a
prática da administração escolar, principalmente na implantação e implementação de rotinas
administrativas e financeiras. Apesar disso, há diferenças, pois a finalidade da organização
escolar é a transformação social (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2012). Os dados
quantitativos presentes na administração da organização empresarial servem para mensurar,
facilitar análises e tomada de decisão, mas não servem para compreender as subjetividades
presentes nos processos educativos que não são percebidos pela simples análises de dados. No
campo da educação, é preciso reconhecer que:
A avaliação institucional não é instrumento de medida de atividades de indivíduos
isolados, nem de trabalhos descolados de seus meios de produção; não é mecanismo
para exposição pública de fragilidades ou ineficiência de profissionais
individualizados. A avaliação institucional deve ser promovida como um processo
de caráter essencialmente pedagógico. Não se trata apenas de conhecer o estado da
arte, mas também de construir. A avaliação há que reconhecer as formas e a
qualidade das relações na instituição, mas também constituir as articulações, integrar
as ações em malhas mais amplas de sentido, relacionar as estruturas internas aos
sistemas alargados das comunidades acadêmicas e da sociedade. (DIAS
SOBRINHO, 1995, p. 61)

No que se refere à avaliação do ano de 2008 os dados quantitativos por si só não
revelaram aspectos inerentes ao processo que precisavam ser transformados, estavam isolados
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em seu contexto não contribuindo para modificar práticas. Naquele momento a avaliação
institucional estava pautada num processo classificatório e teve repercussão negativa perante
o grupo. A função formativa da avaliação não esteve presente, ou seja, a de melhorar as
práticas vivenciadas no cotidiano escolar. De acordo com Luckesi (2003, p. 41)
Um instrumento de coleta de dados pode ser desastroso, do ponto de vista da
avaliação da aprendizagem, como em qualquer avaliação, na medida em que não
colete, com qualidade, os dados necessários ao processo de avaliação em curso. Um
instrumento inadequado ou defeituoso pode distorcer completamente a realidade e,
por isso, oferecer base inadequada para a qualificação do objeto da avaliação e,
consequentemente, conduzir a uma decisão (intervenção), também, distorcida.

Os instrumentos de avaliação precisam ser bem elaborados e dirigidos ao propósito
que se deseja observar. Todos os instrumentos avaliativos praticados de 2008 até o início do
ano de 2012 continham itens que não permitam respostas abertas, mas apresentavam espaço
reservado para críticas e sugestões. As únicas exceções foram um instrumento organizado em
forma de cartaz no ano de 2010 e os utilizados na avaliação institucional de 2012 que
incorporaram modificações decorrentes da influência do estudo de caso que já se encontrava
em processo para a redação da presente dissertação.
Brandalise (2010, p. 323) pontuando sobre a abordagem qualitativa em relação à
quantitativa na educação ressalta que:
A abordagem qualitativa, ao contrário considera a educação sempre ligada a valores,
problematiza a objetividade da avaliação utilizando métodos mais qualitativos e
compreensivos, valoriza os processos mais que os resultados da educação,
considerando como finalidade principal da avaliação a melhoria. Além disso,
valoriza mais o caráter dinâmico e subjetivo da realidade educacional.

Avaliamos para transformar, identificar falhas, corrigir rumos, evidenciar acertos,
construir possibilidades, por isso a necessidade de uma abordagem qualitativa nos processos
de autoavaliação da escola.
Até o ano de 2012 a construção dos instrumentos de avaliação não teve como base
alguma teoria subjacente ou explicitamente definida. Entretanto, sabemos que mesmo de
forma implícita nossas ações são guiadas por algum pressuposto teórico. Na experiência
desenvolvida na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista é possível perceber a
presença, ainda que pouco sistemática de princípios referidos por Lück (2012, p. 71-75), já
apresentados no capítulo da revisão da literatura sobre o assunto, são eles: continuidade;
proatividade; relevância; transparência; sigilo e ética. É interessante ressaltar que outros

93

princípios também apareceram de forma menos evidente. Ou seja, o processo estava sendo
conduzido por princípios muitas vezes não reconhecidos como tal pela Unidade Escolar, a
exemplo da: comparabilidade e do senso de oportunidade. Isto comprova que pelo viés da
prática também é possível construir conhecimento.
No planejamento dos instrumentos de avaliação não houve a seleção de dimensões
para avaliação. Não tendo sido contemplada a recomendação de Brandalise (2010), que
sugere:
Os instrumentos escolhidos devem estar adequados às dimensões, categorias e
indicadores propostos no projeto. É importante considerar que nenhum instrumento
de avaliação é completo por si só, razão pela qual podem ser escolhidos tipos que se
complementam. (BRANDALISE, 2010, p. 325).

É preciso selecionar as dimensões que serão avaliadas, a escolha delas pelo grupo
permitirá compreender aonde se quer chegar e quais os indicadores que se deseja observar em
cada uma das dimensões. A inobservância não intencional da escolha destas dimensões
resultou em confusão sobre o que estávamos avaliando nos instrumentos: pessoas, ações,
projetos. Esta situação ocorreu na avaliação de resultados de 2008 e nas demais.
A inclusão de diversos aspectos ou dimensões de análise numa mesma avaliação
prejudica o pensar qualificado sobre determinada prática, este foi um dos equívocos
cometidos na elaboração dos instrumentos de avaliação da escola. Querer englobar várias
situações numa única avaliação prejudica a visão do todo e torna a avaliação um ato pouco
produtivo pelo excesso de indicadores que são levantados e necessitam de reflexão.
Os questionários avaliativos são elaborados na maioria das vezes no sentido de
destacar os problemas, quando na verdade também é relevante para o grupo identificar os
acertos a fim de dar continuidade às ações de sucesso. É necessário reforçar práticas exitosas
dentro do contexto escolar. Hoje, constatamos que os aspectos positivos dos trabalhos
realizados nem sempre foram sinalizados pela equipe. Repensar a forma de avaliar permite
mostrar com mais ênfase os acertos e não somente se concentrar nos problemas ou erros. Esta
é uma indicação presente no trecho abaixo:
Ter autoconhecimento, ou autoconsciência, significa identificar os acertos e as
insuficiências, as vantagens ou potencialidades e as dificuldades; envolve um
processo de reflexão sobre as razões ou as causas das situações positivas (o que dá
certo) e das insuficiências (dificuldades ou erros). Implica assumir a
responsabilidade efetiva da gestão da escola e do sistema. (PROGESTÃO, 2001, p.
27)
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A autoconsciência deve ser almejada por qualquer instituição, é através dela que
transformações se processam.
A respeito das dimensões a serem avaliadas, são importantes as contribuições
presentes no documento Indicadores de Qualidade na Educação que destacam seis dimensões
para avaliação no contexto escolar e seus respectivos indicadores que já foram discutidas no
capítulo da revisão da literatura. Também podemos utilizar como orientador da prática os
aspectos descritos por Lück (2012 p. 98). A autora sugere que os programas de avaliação
institucional criados pela escola levem em consideração:
1 - O processo de ensino aprendizagem;
2 - Desempenho docente;
3 - Os processos de gestão escolar;
4 - Cultura e clima organizacional da escola;
5 - Nível de expectativa dos profissionais da escola quanto ao efeito e resultado de seu
trabalho;
6 - Os indicadores de desempenho escolar;
7 - O funcionamento dos mecanismos de gestão democrática (conselho escolar,
grêmio, outros);
8- Participação dos pais na gestão escolar e no acompanhamento da aprendizagem de
seus filhos
9 - Manutenção, conservação e limpeza do patrimônio escolar;
10 - Os serviços de apoio técnico administrativo.
Fazendo uma análise dos instrumentos de avaliação institucional aplicados na escola
percebemos que alguns destes aspectos foram considerados na sua elaboração. Estávamos
construindo conhecimento a partir da experimentação de uma prática.
O processo de ensino aprendizagem, atuação do Conselho Escolar, participação dos
pais no processo educacional, gestão escolar e rotinas administrativas foram avaliados no
instrumento de 2009 (1º semestre) através de itens que não podemos considerar como
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indicadores porque não suscitam elementos para análise, como, por exemplo, a atuação do
Conselho Escolar. Somente deveríamos considerar se a atuação era: ótima, boa ou precisava
melhorar. Na avaliação reguladora de 2009 e na diagnóstica de 2010 o processo de ensino
aprendizagem fez parte do instrumento aplicado aos docentes. Na avaliação institucional
diagnóstica de 2011 houve os seguintes itens: condução da gestão participativa; atuação do
Conselho Escolar; práticas pedagógicas; participação dos pais no processo de ensino
aprendizagem e autoavaliação dos participantes. A reguladora e de resultados deste ano
permitiram que as professoras se autoavaliassem com base em indicadores do processo de
ensino aprendizagem.

A limpeza da escola e a condução da gestão escolar foram

contempladas na avaliação de resultados de 2011. Os instrumentos utilizados para avaliar o
segmento funcionários não consideraram as especificidades de atuação do desempenho
profissional. O foco das avaliações sempre esteve mais centrado na atuação das professoras.
Outras questões foram observadas nas avaliações, mas não correspondiam aos Indicadores de
Qualidade nem aos aspectos citados por Lück (2012), por isso não fizeram parte desta
discussão.
Na avaliação reguladora de 2012 a utilização de cadernos com quatro dimensões dos
Indicadores de Qualidade na Educação representou avanço no processo porque permitiu pela
primeira vez que os instrumentos de avaliação fossem trabalhados em grupo e houvesse
propostas de intervenção. Alguns aspectos descritos por Lück (2012) estão presentes nas
dimensões dos Indicadores. Por exemplo, no caderno da dimensão do Ambiente Físico
Escolar existem alguns indicadores da manutenção, conservação e limpeza do patrimônio
escolar. No caderno da dimensão Gestão Escolar Democrática são abordados: os processos
de gestão escolar; os indicadores de desempenho escolar; o funcionamento dos mecanismos
de gestão democrática (conselho escolar, grêmio, outros); e a participação dos pais na gestão
escolar e no acompanhamento da aprendizagem de seus filhos. Neste caderno temos presente
quatro aspectos destacados pela autora. No caderno da dimensão do Ambiente Educativo
foram trabalhados a cultura e o clima organizacional. No caderno da dimensão Acesso e
Permanência dos Alunos na Escola aparecem alguns indicadores sobre o processo de ensino
aprendizagem. Percebe-se que vários destes aspectos descritos por Lück (2012) também
fazem parte dos Indicadores de Qualidade na Educação, por isso sua presença na análise. De
uma maneira ou de outra estas informações agora conhecidas, já começaram a ajudar no
planejamento da avaliação institucional da escola.
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De forma geral, pode-se afirmar que a maioria dos processos de avaliação institucional
vivenciados na escola estava pautada em um ou outro indicador apresentado no documento
Índice de Qualidade na Educação e no texto de Lück (2012). Foram utilizados algumas vezes
critérios quantitativos para avaliar, porém logo foi percebida a falha neste formato. Muitos
destes aspectos ou dimensões estiveram presentes nos instrumentos de avaliação aplicados,
porém de forma não organizada como indicadores específicos. A redação dos itens também
não contribuiu para o processo, na maioria das vezes foram usadas frases curtas, sem inclusão
de elementos para análise.
Nas avaliações realizadas na escola predominaram a coavaliação e a autoavaliação.
Em nenhum momento existiu a heteroavaliação. Lück (2012) destaca que quanto à ação dos
agentes envolvidos a avaliação pode ser classificada em: heteroavaliação, autoavaliação e
coavaliação. A heteroavaliação é o processo em que avaliamos sem que haja uma
reciprocidade na ação, é uma via de mão única, como por exemplo: gestores avaliam
professores, porém o inverso não ocorre. Já a autoavaliação é a ação de analisar nossas
práticas no cotidiano escolar, o desempenho da função exercida ou do processo de
aprendizagem. A coavaliação é a forma de avaliação onde existe a reciprocidade – eu avalio a
gestão e a gestão me avalia. A vivência demonstrou sempre que a avaliação institucional é
um processo participativo, portanto não caberia um olhar somente por um ângulo, ou seja, é a
visão do todo que permite refazer, reconstruir o conhecimento sobre determinado assunto,
situação.
O módulo do Progestão sobre avaliação institucional nunca foi estudado na íntegra
pelo grupo, talvez o contato mais aprofundado com o material possibilitasse apreensão da
metodologia adequada para construção do projeto de avaliação institucional. É interessante
observar nesta caminhada que os instrumentos avaliativos utilizados que não surtiram efeito
positivo perante o grupo foram logo sinalizados por seus problemas. O ruído provocado pela
ineficácia de alguns rapidamente se fez ouvir e de alguma forma, repercutiu levando à adoção
de providências no sentido de não repetir o erro e de cuidar com atenção do planejamento dos
próximos instrumentos.
A oportunidade de estudar o tema da avaliação institucional nesta pesquisa de
mestrado esta permitindo que a equipe descubra uma nova forma de realizar a ação, agora
alicerçada em mais embasamento teórico e buscando a construção de metodologia apropriada.
Este avanço já se mostrou presente na autoavaliação realizada em junho de 2012 a partir dos
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Indicadores de Qualidade na Educação. Como entrave ao processo ainda temos a fragilidade
na criação de um plano de ação para intervir, ou seja, o que fazer com os dados da avaliação?
Como construir coletivamente a correção dos problemas destacados nas avaliações? Luckesi,
(2003, p. 45) ressalta que:
O ato de avaliar implica na busca do melhor e mais satisfatório estado daquilo que
está sendo avaliado. O ato de avaliar é um mediador entre o que existe e aquilo que
deve existir; entre o que é e aquilo que poderia vir a ser.

Lück (2012) traz o papel fundamental desempenhado pelo feedback nas avaliações.
Segundo ela, o feedback possui função de retroalimentar a ação. Favorece o desenvolvimento
profissional dos indivíduos e das instituições. Em algumas situações de avaliações
institucionais, o feedback, denominado na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista de
devolutiva da avaliação institucional não ocorreu como desejado. Muitas vezes os resultados
obtidos ficavam em segundo plano nas discussões, foram obscurecidos pela dinâmica escolar,
sendo divulgados tardiamente, não contribuindo para mudanças, e o sentido da ação se perdia
no tempo. Não ocorria um olhar reflexivo sobre os dados resultantes de um primeiro
tratamento das respostas obtidas. Lück (2012) argumenta que os resultados da avaliação
institucional devem transcender a mera descrição dos dados e interpretação simplista. É
preciso articular, refletir sobre as informações, estabelecer relações com aportes teóricos, só
assim estaremos validando o processo de avaliação. Não basta a tabulação dos dados,
simplesmente, é necessária uma interpretação integrando-os a um contexto onde tudo está
interligado, de forma a contribuir valiosamente para o processo.
A persistência num modelo que só coleta dados, mas não os qualifica para a tomada de
decisão pode contribuir para o descrédito da avaliação institucional na escola. O grupo escolar
precisa acreditar nesta forma de participação na gestão. A escola precisa definir de forma
estratégica o que fazer com os resultados da avaliação institucional. Não basta somente
identificar, é necessário intervir e traçar um plano de ação para acompanhamento das tomadas
de decisões a partir dos problemas detectados. Araújo (2009, p. 102) expõe que um processo
de avaliação deve contar com a participação da comunidade escolar e que este deve ser
seguido pela elaboração de um plano de superação das dificuldades encontradas e promoção
de mudanças. A elaboração de planos de ação foi um dos pontos críticos nos processos de
avaliação institucional da escola. A prática só foi instaurada a partir da avaliação de 2012. Os
resultados ainda são pouco aproveitados, restringindo-se basicamente a divulgação, não existe
o debruçar-se sobre os dados para uma análise qualitativa da realidade retratada por eles, para
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em seguida tomar decisões que venham realmente refletir de maneira significativa no
ambiente escolar.
As mudanças a partir da coleta de dados e da divulgação dos resultados talvez não
tenham sido integralmente implantadas como desejado por falta de um pensar coletivo sobre o
que fazer com os resultados obtidos, mas com certeza os processos de avaliação
desenvolvidos mexeram com o espaço escolar, permitindo uma reflexão sobre a prática.
A maioria das escolas municipais de Salvador não realiza a avaliação institucional, os
motivos para não institucionalização desta prática podem ser inúmeros. Segundo Kramer
(2003) “uma proposta para a educação, um novo currículo é um convite, um desafio, uma
aposta”. Apostar na avaliação institucional é acreditar na possibilidade de mudanças no
cotidiano escolar.
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5. ACERTOS, DESACERTOS E FORMAS DE SUPERAÇÃO NA VISÃO
DA EQUIPE ESCOLAR

Para a realização da pesquisa de campo a equipe escolar foi divida em dois grupos de
investigação: aqueles que responderiam ao Questionário Modelo 1 e aqueles que
responderiam ao Questionário Modelo 2, que foi aplicado aos funcionários com mais tempo
de vivência no processo. Ao todo, participaram 13 pessoas, sendo: 07 professoras
(representando os três turnos de atividade da escola), 01 secretário escolar, 01 coordenadora
pedagógica, 01 diretora, 01 vice-diretora, 01 merendeira e 01 agente de portaria. Assim,
assegurou-se a representação dos segmentos da unidade escolar: gestão, coordenação
pedagógica, secretaria, docência, portaria e merenda. Esse modelo exigia apontar razões e
fornecer pequenas explicações ou justificativas para as opções escolhidas. Esperava-se com
isto, aprofundar as respostas e colher mais informações sobre a percepção dos profissionais da
escola a respeito do processo de avaliação vivenciado. Esses questionários foram aplicados
pela própria pesquisadora o que permitiu o desenvolvimento de diálogos com os respondentes
e perceber reações, sentimentos e disposições em relação ao processo de avaliação
institucional na escola.
O Questionário Modelo 1, foi aplicado a dezoito funcionários sendo preenchido sem
intervenção da pesquisadora por 06 professoras, 02 merendeiras, 03 funcionários de serviços
gerais, 01 vice-diretora, 01 coordenadora pedagógica, 03 agentes de portaria e 02 apoios
administrativos, e foi preenchido sem a intervenção da pesquisadora. Um total de 31 pessoas
prestaram informações, considerando os dois modelos de questionários que

incluíam

questões relacionadas com os seguintes temas:
1 – Conhecimento do assunto – neste tópico buscou-se perceber o quanto de informação e
conhecimento a equipe escolar tinha sobre o assunto.
2 – Concepção de avaliação institucional – o tópico teve o objetivo de revelar as concepções
de autoavaliação da escola dos participantes da pesquisa e de identificar se as descrições
estavam fundamentadas em aportes teóricos sobre avaliação institucional.
3 – Avaliando a experiência da escola no processo de avaliação institucional – neste tópico, a
prática avaliativa da escola foi analisada, desde sua relevância, instrumentos até o item
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participação. Na elaboração do questionário foi dada maior ênfase nesta seção porque era
necessário compreender os acertos e desacertos no processo de autoavaliação da escola.
4 – Grau de satisfação – esta seção estava voltada para o registro do quanto de satisfação a
equipe escolar tem em relação ao processo de avaliação.
5- Contribuições para o processo – por final, nesta seção os respondentes tiveram
oportunidade de sugerir modificações na prática realizadas pela escola, fazendo propostas
para reorientar a ação.
Na aplicação do Questionário Modelo 2, as pessoas investigadas foram receptivas ao
do questionário como proposta de avaliar a avaliação institucional da escola, entretanto, é
importante ressaltar a desconfiança de duas professoras e de um outro funcionário, um deles
questionou logo no início da conversa “se era para dizer a verdade”. Essas professoras foram
escolhidas intencionalmente para responder ao segundo modelo de questionário porque há
algum tempo estavam demonstrando um descrédito em relação ao processo de avaliação
institucional da escola, portanto, talvez trouxessem contribuições importantes para a
avaliação. O restante da equipe achou válida a investigação, por isso o processo de aplicação
dos questionários foi muito tranquilo. O fato do Questionário Modelo 2, ser propositadamente
preenchido a partir de uma conversa entre entrevistado e pesquisador permitiu perceber
alguns aspectos relativos a como o processo foi vivenciado ao longo desses anos.
Deve-se ressaltar que alguns quadros apresentados neste capítulo registram respostas
para os 31 profissionais investigados uma vez que algumas questões foram comuns aos dois
modelos de questionários. Outros quadros registram respostas para os 13 respondentes do
Questionário Modelo 2 ou para os 18 que preencheram o Questionário Modelo 1.
A análise das informações levantadas foi organizada de acordo com os cinco temas
anteriormente citados.

O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA SOBRE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

De acordo com Lück (2012, p. 37), “a avaliação é um processo de inquirição,
observação e coleta de dados, registro, análise e interpretação da realidade, realizado com o
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objetivo de conhecê-la, para dar-lhe encaminhamento mais efetivo”. A prática da avaliação
institucional contribui para o processo formativo de todos que vivenciam o espaço escolar.
Uma escola que não se avalia, não pode identificar seus acertos e fragilidades. E os
conhecimentos relativos à avaliação interferem na participação em processos avaliativos.
Até o momento da aplicação dos questionários, nunca havia sido realizada sondagem
com os profissionais da escola sobre os seus conhecimentos na área de avaliação institucional.
Além de investigar o nível de informação sobre o tema, procurou-se também conhecer em que
espaços esses conhecimentos poderiam ter sido adquiridos. O Quadro 4 apresenta estes
resultados.
Quadro 4
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista.2013
Respostas dadas às questões relacionadas com o grau de conhecimento sobre o tema avaliação
institucional da escola, segundo alternativas para escolha.
ALTERNATIVAS
Sim

QUESTÕES

Não

Sem
resposta

Total

Você já ouviu falar em avaliação institucional da escola?

30

1

31

Participou de alguma sensibilização, palestra ou mini
curso para compreender o que significa avaliação
institucional da escola em algum ambiente de trabalho?

18

13

-

31

Você já participou de avaliações institucionais em outras
unidades escolares?

10

21

-

31

-

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Um total de 30 pesquisados respondeu que já ouviram falar em avaliação institucional
o que é um bom indicador, porque de alguma maneira as pessoas desta pesquisa tiveram
contato com o tema, embora a avaliação institucional na educação básica ainda não faça parte
do cotidiano da maioria das escolas brasileiras (Müller, 2001).
Sobre a participação em alguma atividade de sensibilização, palestra ou mini curso,
dezoito pessoas responderam que sim, já haviam participado. Sobre esta questão é bom
ressaltar que no ano de 2012 houve uma sensibilização sobre a importância da avaliação
institucional no cotidiano escolar, ação que teve origem nos estudos sobre autoavaliação no
curso de mestrado. Quando a prática foi inserida na escola, não houve nenhum momento para
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reflexão com o grupo sobre conceitos e princípios que a norteiam. Talvez esta ação, aliada aos
processos desenvolvidos ao longo desses anos tenha permitido que do total de respondentes
dezoito registrassem respostas afirmativas.
A participação de 10 pessoas em avaliações institucionais em outras unidades
escolares demostra um contato com a temática em questão, o que colabora para agregar mais
elementos para a análise do processo. Quando são vivenciadas práticas de avaliação, mesmo
que em espaços distintos, é possível participar de forma mais qualificada de ações de
avaliação desenvolvidas em seu ambiente de trabalho. Já o número expressivo de pessoas, no
total 21, que não participaram de processos em outras unidades escolares é desanimador
porque a avaliação institucional é um instrumento da gestão democrática. Avaliar as ações
desenvolvidas faz parte de qualquer ambiente educacional e uma escola que não se avalia, não
se conhece, e não tem como promover mudanças nas suas ações.
Quadro 5
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas dadas à questão: De quantos processos de avaliação institucional você já participou
na escola?
ALTERNATIVAS

NÚMERO DE VEZES QUE
O ITEM FOI ESCOLHIDO

NENHUM

2

DE 1 A 3 AVALIAÇÕES

11

DE 4 A 6 AVALIAÇÕES

7

DE 7 A 9 AVALIAÇÕES

4

MAIS DE 10 AVALIAÇÕES

7

TOTAL

31

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Percebe-se que a maior parte da equipe já participou de alguma avaliação institucional.
Somente duas pessoas registraram nenhuma participação (Quadro 5). Esta informação é
importante para a pesquisa à medida que demonstra algum nível de contato do grupo com a
prática avaliativa. O maior tempo de vivência no processo facilita as análises da realidade
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escolar, principalmente entre daqueles respondentes que participaram de mais de quatro
avaliações, os quais totalizam 18 pessoas.
Convém registrar que os conhecimentos teóricos e metodológicos sobre avaliação
institucional não se constroem do dia para a noite, portanto, somente uma sensiblização ou a
vivência de atividades esporádicas não assegura a formação. Veja-se que o grupo que
participou do Progestão e implantou a avaliação institucional na escola passou pela situação
de querer realizar uma prática contando com embasamentos teóricos e metodológicos que não
estavam totalmente assegurados pelo curso.
Treze participantes não haviam tido contato com o tema, número expressivo para um
total de 31 respondentes, o que demanda da escola formação continuada sobre o tema e um
cuidado especial com os novos funcionários para que percebam o que significa para a escola a
prática da avaliação na escola. Dos dezoito participantes que, de alguma forma, tiveram
contato com o tema em questão, nove responderam que esse contato ocorreu na escola,
incluindo-se entre essas pessoas sete que vivenciaram atividades na Escola Municipal Cidade
Vitória da Conquista; duas realizaram atividades na Faculdade; duas indicam que tiveram
contato com o tema através do curso Progestão e uma teve contato no Projeto Axé; uma
indicou o nome de um município sem precisar o espaço e três pessoas não indicaram onde
haviam tido contato.

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA

Nesta seção procurou-se articular a concepção de avaliação institucional dos
participantes aos aspectos relacionados à gestão democrática e ao processo de
autoconhecimento (Quadro 6). A intenção foi perceber se nas repostas era possível identificar
objetivos, princípios e finalidades, dentre outros aspectos da prática de avaliação institucional
na escola.
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Quadro 6
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas dadas às questões relacionadas com a concepção de avaliação institucional,
segundo alternativas para escolha.
ALTERNATIVAS
QUESTÕES

Sim

Não

Em
parte

Não sei
opinar

Total

Na sua opinião a pratica da avaliação institucional
contribuiu ou não para o processo formativo e de
autoconhecimento da escola?

23

-

7

1

31

Acredita que a avaliação institucional contribuiu para a
construção do exercício da gestão democrática na
escola?

14

-

4

-

18

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Vinte e três pessoas afirmaram que a avaliação institucional contribui para o processo
formativo e de autoconhecimento da escola, sete consideraram que contribui em parte e
somente uma pessoa não soube opinar sobre esta questão. A prática da avaliação institucional
é uma construção coletiva, portanto, vivenciá-la como cultura da instituição contribui para o
processo de formação de todos aqueles que habitam o espaço escolar, bem como para a
construção de conhecimento institucional a partir da continuidade da ação avaliativa.
Sobre a contribuição da avaliação institucional para o exercício da gestão democrática,
14 participantes ressaltaram que sim, contra quatro que responderam em parte (Quadro 6). A
avaliação institucional pode ser um instrumento de promoção da gestão democrática no
ambiente escolar. Compreender como a avaliação institucional e a gestão democrática se
entrelaçam é fundamental para o processo, uma não se completa sem a outra. É impossível
conceber uma prática de gestão democrática que não avalia seu percurso e que não conta com
a participação de seus membros nos processos decisórios.
Nas concepções de avaliação institucional os conceitos referentes a gestão democrática
e ao autoconhecimento estão presentes na maioria das vezes ou pelos menos permeiam estas
descrições. Com a questão relativa ao Quadro 7, desejou-se identificar como os profissionais
investigados definem a avaliação institucional, por isso foram registradas no quadro algumas
definições formuladas pelos que responderam.
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Quadro 7
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para questão: O que você entende por avaliação institucional da escola?
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 1 E 2

RESPOSTAS

02
04

Observar todos segmentos e ver se caminham em harmonia.
Refletir e analisar as potencialidades e as fraquezas existentes nela, para focalizar novas
metas e alcançar novos objetivos.

06

Rever, observar, voltar o olhar para as ações desenvolvidas dentro do contexto escolar.
Definir se condizem com o PPP da escola e as metas definidas.

09

Dar o parecer sobre o funcionamento de estabelecimento.

11

Para saber do que a escola está precisando e o que está faltando.

13

Significa ver os problemas que estão acontecendo.

14

Avaliar é observar/discutir sobre o que está acontecendo para detectar se o objetivo foi
alcançado.

16

Refletir sobre as práticas pedagógicas e administrativas, buscando ampliar e melhorar a
prestação de serviços educacionais para a comunidade.
Para discussão dos problemas da escola.

17
18

Estabelecer uma comunicação direta entre os funcionários onde todos possam ser
ouvidos.

20
22

Avaliação do desempenho escolar; todo o campo escolar (alunos, professores, gestores).
Momentos de coleta de opiniões e informações para ajuste de conduta e rotina.

23

Analisar os pontos fracos e fortes da instituição e o que precisa melhorar, aprimorando o
que está dando certo.

26

É uma forma da escola ver e rever o que está sendo feito de bom e ruim no ambiente
pedagógico, relações interpessoais e no ambiente administrativo.
Avaliar a instituição no todo, em todos os segmentos.

27
29

Entendo que a concepção geral de toda avaliação é processual, perceber como o trabalho
é desenvolvido com pontos positivos e negativos.

30

Reunir o grupo para tirar dúvidas. Crescimento

31
É o momento para diagnosticar, avaliar e buscar soluções.
Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013
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Vale ressaltar que esta pergunta foi realizada com uma linguagem menos formal no
Questionário Modelo 1 porque o objetivo foi facilitar o entendimento. A pergunta foi redigida
da seguinte forma: “Para você o que significa avaliar a escola”? O interessante é que muitos
das definições sobre avaliação institucional não incluíam referências sobre a superação das
dificuldades encontradas. Um dos objetivos dessa avaliação institucional é possibilitar uma
ação interventiva na realidade escolar. Os enunciados de algumas definições se mantiveram
distante do esperado, a exemplo de: “Reunir o grupo para tirar dúvidas. Crescimento”. Uma
das definições estava condizente com os estudos em avaliação institucional destacando que
esta prática deve estar interligada com o Projeto Político Pedagógico. Outras definições,
abordavam algumas dimensões da avaliação, a exemplo das: pedagógicas, administrativas e
de relações interpessoais. Um dos respondentes abordou a questão da qualidade, ou seja,
evidenciou que a prática de avaliação ocorre para que possamos aprimorar os processos
vividos no cotidiano escolar, isto, com certeza irá refletir na qualidade educacional.
É importante ressaltar que nesta pesquisa diversos segmentos com escolarizações
diferentes participaram, nota-se que nas respostas havia entendimento do que é o processo de
avaliação de uma escola. Uma definição se concentrou somente nos problemas. A prática da
avaliação permite reorganizar o espaço escolar a partir do que existe de acertos e do que
precisa melhorar, portanto não pode se voltar somente para os problemas, mas também para o
contexto geral da instituição. Umas das respostas pontua a questão da harmonia entre os
segmentos da escola, o registro é interessante porque de modo implícito ressalta que a escola
é uma unidade e suas partes devem caminhar em sintonia para a busca da qualidade na
educação. Em outras definições, o participante não se implica no processo, a exemplo de:
“Reunir o grupo para tirar dúvidas. Crescimento” e “Dar o parecer sobre o funcionamento de
estabelecimento”. Em um processo de avaliação somos avaliados e avaliadores, é preciso se
implicar na ação como corresponsável pelo ato avaliativo. Para um dos respondentes a
avaliação aparece como um canal de comunicação para a equipe escolar, isto é muito bom por
que a avaliação institucional é um instrumento da gestão democrática
Nas respostas sobre o que seria a avaliação institucional para a equipe escolar
aparecem princípios descritos por Lück (2012). As concepções registradas pelos profissionais
são complementares e carregam alguns princípios citados pela autora, são eles: abrangência,
objetividade, proatividade e continuidade.
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SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL
CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA

Neste item analisa-se de fato o processo vivido pela unidade escolar ao longo de seis
anos. As questões foram formuladas no sentido de revelar em que medida o processo foi
exitoso e em que aspectos será necessário rever e reorientar a prática. Buscou-se evidenciar os
aspectos metodológicos e operacionais da ação avaliativa. Nos processos de avaliação
institucional a equipe gestora sempre planejou para a comunidade. Müller (2001) destaca que
existe diferença no planejar para, no planejar com e no planejamento da comunidade. No
planejamento para a comunidade a equipe escolar acata as decisões, não participando do
processo. No planejamento com a comunidade existe uma maior participação das pessoas,
entretanto neste modelo ainda prevalece o controle do processo. No planejamento da
comunidade temos uma ação coletiva que envolve a equipe escolar, desde sua elaboração, até
o resultado. Na experiência da escola houve o planejamento para a comunidade. Agora, a
partir dos resultados desta pesquisa deve ser trilhado um novo caminho, o do planejamento da
comunidade.
Gadotti, (1999, p. 4) citando Vianna conclui que “para avaliar é preciso teoria,
planejamento e método”. No caso da escola em questão, o planejamento sempre existiu, mas a
teoria e o método é que precisavam de mais aprimoramento. Foi no fazer avaliativo que
muitas reflexões sobre a prática avaliativa da escola foram se consolidando e permitindo
mudanças.

Sobre a relevância, a adequação ao momento e a oportunidade de manifestar opinião no
processo de avaliação institucional

Neste item buscou-se compreender se a equipe escolar considera relevante a avaliação
institucional desenvolvida pela escola e se estes momentos foram oportunos para discussão
das necessidades da escola. A possibilidade de participação nos encontros de avaliação
também foi investigada (Quadro 8).
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Quadro 8
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para às questões sobre relevância, adequação e oportunidade de manifestar opinião
no processo de avaliação, segunda alternativas para escolha.
QUESTÕES SOBRE RELEVÂNCIA,
ADEQUAÇÃO AO MOMENTO E
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR
OPINIÃO
Considera relevante a prática da avaliação
institucional da escola?
Os momentos em que ocorrem as
avaliações institucionais foram adequados
para discussão dos problemas e
necessidades da escola
Você acha que tem oportunidade de falar
suas opiniões durante os momentos de
avaliação institucional da escola?

ALTERNATIVAS
Sim

Não

Em parte

Não sei
opinar

Em branco

Total

16

1

-

-

1

18

10

2

4

2

-

18

13

2

3

-

-

18

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Dezesseis pessoas consideram relevante a prática de avaliação realizada na escola.
Deve-se destacar que considerar o processo relevante é diferente de considerá-lo legítimo.
Somente 10 pessoas concordam que os momentos de avaliações foram adequados para
discussão dos problemas, talvez a inadequação diga respeito à realização da autoavaliação
juntamente com os momentos festivos. Sobre se os momentos da avaliação constituíram
oportunidade para expressar opiniões, 13 pessoas sinalizaram que sim, contra 2 pessoas que
disseram não. As pessoas nas avaliações têm a oportunidade de se expressar, mas não o
fazem por motivos diversos que dizem respeito a suas subjetividades. Participar é um
aprendizado. No ambiente escolar é preciso exercitar a participação, porque somente assim,
aprendemos a intervir de maneira proativa na sociedade.
Mais adiante nos Quadros 9 e 10 foram registradas as respostas sobre o envolvimento
e a participação da equipe da escola trazendo elementos importantes para análise do processo
de autoavaliação.

Sobre o envolvimento e participação da equipe escolar
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Dezesseis pessoas consideram que tiveram uma ação muito participativa ou
participativa no processo de avaliação da escola (Quadro 9).

Quadro 9
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões sobre envolvimento e participação da equipe escolar no processo
de avaliação, segundo alternativas para escolha.
ALTERNATIVAS
QUESTÕES

Como você avalia a sua participação
nos processos de avaliação
institucional da escola?
Em relação ao envolvimento da
equipe escolar nos processos de
avaliação institucional da escola,
você diria que?

Total

Muito
participativa

Participativa

Pouco
participativa

3

13

-

2

18

3

13

2

-

18

Não
participativa

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Entretanto, isto não foi percebido pela pesquisadora ao longo desses anos, porque nas
atividades de avaliação institucional o momento de fala é pouco explorado pelo grupo.
Somente algumas pessoas aproveitam este momento para expor problemas e às vezes sugerir
soluções. Isto acontece com toda a equipe escolar desde vigilantes até professoras. Em relação
ao envolvimento da equipe, 16 pessoas se classificaram como muito participativa ou
participativa.
A equipe realmente participa do processo de avaliação institucional da escola, mas é
preciso destacar que nem sempre é uma participação ativa como sugere Bordenave (1995) em
seus estudos. A participação que ocorre no ambiente escolar geralmente é passiva. Na escola
objeto de estudo a equipe escolar precisa encontrar formas de modificar esta participação,
construindo um novo fazer em relação a este aspecto. A seguir, no Quadro 10, apresentam-se
na integra, as respostas sobre envolvimento e participação.
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Quadro 10
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões sobre o envolvimento e participação da equipe escolar no processo
de avaliação
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

QUESTÕES
COMO VOCÊ VÊ O ENVOLVIMENTO
DA
EQUIPE
ESCOLAR
NOS
PROCESSOS
DE
AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL? EXPLIQUE?

COMO VOCÊ AVALIA A SUA
PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS
DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
DA ESCOLA?

O grupo procura compreender as questões,
serem objetivos, mas não demonstram
necessidade de socializar os questionamentos
e colher opiniões.

Minha
participação
é
integrando,
concordando ou discordando, sugerindo.

Fui bem sincera nos primeiros, depois fui
avaliando sem me preocupar

20

Acho que as pessoas não são verdadeiras,
nem sinceras, são superficiais. Acho que o
medo impede. Medo de retaliações.

21

O grupo participa.

Minha participação é boa. No grupo
também.

22

Acho que a equipe é pouco envolvida em sua
grande maioria

Sempre fui muito envolvida e agora estou
desmotivada.

Percebo o envolvimento para dar conta da
obrigação de avaliar e não com um
instrumento que possibilitará mudanças.

Sou participativa, gosto de discutir,
elaborar propostas.

Estão todos com vontade de terminar para ir
pra festividade.

Trabalho de acordo com o que é proposto,
tento ajudar, mesmo ás vezes não
concordando com os meios que são feitos
para os objetivos que se quer alcançar.

70% estão comprometidos e 30% não estão.
Percebo isto na forma de agir, e pensar de
alguns. Muitos não estão entusiasmados e
engajados.

Procuro ser muito justa dentro daquilo que
posso oferecer para os alunos e equipe
gestora. E me coloco aberta para
expressar aquilo que não sei fazer, e busco
apoio para realizar ações pedagógicas
cada vez melhores.

Acho que existe uma divisão. Alguns se
envolvem, outros não. Porque acontece em
dias festivos; Talvez isto prejudique o
envolvimento.

Estou muito disposta a contribuir, porque
aquilo dará retorno para nós.

Não tem o envolvimento de todos, sempre
alguém se destaca nas expressões.

Eu nunca deixei de expressar o que quis.

19

23

24

25

26

27
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Continuação
Quadro 10
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões sobre o envolvimento e participação da equipe escolar no processo
de avaliação
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

QUESTÕES
COMO
VOCÊ
VÊ
O
ENVOLVIMENTO
DA
EQUIPE
ESCOLAR NOS PROCESSOS DE
AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL?
EXPLIQUE?

COMO VOCÊ AVALIA A SUA
PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DE
AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
DA
ESCOLA?

28

Tem pessoas que fazem com o intuito
que a escola cresça, outros fazem por
obrigação, e isto não é bom.

Eu levo a sério, se o intuito é para o
crescimento da U.E, melhora para todos a
gestão democrática.

29

Percebo um certo distanciamento de
algumas pessoas, por causa de
instrumentos iniciais.

Antes tinha uma participação mais efetiva,
depois após um conflito em relação a um
instrumento me mantive cuidadosa. Quando
ficamos restritos não somos fieis aos
questionamentos, na superficialidade.

A equipe se envolve, somente poucos
não se envolvem.

Eu questiono, o que não entendo quero saber,
me identifico nos questionários.

Acho que as pessoas precisam se
envolver mais, porque talvez não
participaram da construção dos
instrumentos.

Eu me envolvo, mas ultimamente com a vice
diretora fazendo mestrado, tenho me
envolvido menos na construção dos
instrumentos, mas no processo me envolvo
bastante, oriento colegas.

30

31

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

A análise do conjunto das respostas do Quadro 10 sinaliza que o envolvimento da
equipe é um dos nós da avaliação institucional da escola. As respostas referem-se ao
envolvimento dos membros, em menor ou maior grau, mas sempre fazem alguma ressalva
sobre o processo. Somente uma das respostas coloca que “o grupo participa”. Pelas respostas
apuradas fica evidente que o envolvimento da equipe escolar não se faz de forma plena, por
isso, será necessário implementar ações que promovam um maior envolvimento da
comunidade escolar. A referência aqui à comunidade escolar ao invés da equipe, deve-se ao
conhecimento já amplamente divulgado de que qualquer processo de avaliação institucional
deve contar com a participação da comunidade escolar ou de pelo menos, representação dos
segmentos. Esta participação não quer dizer que as pessoas participam de tudo em todos os
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momentos, mas que serão definidas pela comunidade escolar as formas de participação e as
ocasiões para participar (Fernandes, 2002).
Nenhuma proposta de avaliação institucional deve ser baseada no medo. Um dos
registros destaca o medo de retaliações. De acordo com Lück (2012 p. 74) a avaliação
institucional deve respeitar todos os envolvidos no processo de modo que a “avaliação deve
ser conduzida de modo imparcial, com isenção de ânimo, livre de opiniões previamente
estabelecidas, ideias preconcebidas, receios e medos”. Os participantes devem ter a certeza de
que as informações coletadas servirão exclusivamente para melhorar a tomada de decisão.
Sobre a questão é bom destacar o Sigilo e a Ética como um dos princípios defendidos por
Lück (2012) na avaliação da escola.
Segundo Dias Sobrinho (1995), um dos princípios da avaliação institucional é a
adesão voluntária, as pessoas precisam aderir à proposta de autoavaliação da escola, se isto
não acontece, o diagnóstico sobre a realidade fica enviesado. Encarar o processo de avaliação
institucional como uma obrigação ou um faz-de-conta não contribui para melhorar a
qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Uma das respostas refere-se à pressa em “terminar para ir pra festividade”. É notório
que um dos entraves para a realização do processo deve-se ao fato da avaliação anteceder as
confraternizações do grupo, a exemplo das natalina e junina. Muitas vezes, foi notada a
desconcentração das pessoas para responder aos instrumentos. Mais de um profissional
evidenciou em suas respostas a relação antagônica entre avaliação institucional e
confraternização da escola, já sugerindo uma desvinculação das duas atividades. Este
antagonismo foi comprovado pelo exercício da prática e agora pelas respostas aos
questionários.
Uma das respostas aponta que haveria envolvimento maior da equipe se os
profissionais participassem da construção dos instrumentos. Nesse aspecto é preciso
reconhecer que um processo é legítimo quando todos participam da sua construção, desde o
início, até a divulgação dos resultados e encaminhamentos de ações (Lück, 2012).
Em relação à questão sobre a participação pessoal na avaliação da escola, a maioria
dos investigados sinalizou que participa discutindo, propondo, concordando, discordando,
questionando. Poucas respostas foram de encontro a estas, são elas:
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“Fui bem sincera nos primeiros, depois fui avaliando sem me preocupar”;
“Sempre fui muito envolvida e agora estou desmotivada”;
“Antes tinha uma participação mais efetiva, depois, após um conflito em relação a um
instrumento, me mantive cuidadosa. Quando ficamos restritas não somos fieis aos
questionamentos, na superficialidade”.
Um dos registros destaca que o mestrado da vice- diretora sobre a prática de avaliação
institucional desenvolvida na escola tem contribuído para um menor envolvimento dela na
construção dos instrumentos. Outro ressalta que não concorda “com os meios que são feitos
para os objetivos que se quer alcançar”.
É necessário resgatar a credibilidade e o entusiasmo da equipe em relação ao processo
de autoavaliação da escola. A má qualidade de alguns instrumentos aplicados talvez tenha
contribuído para a desmotivação da equipe e para as críticas ao processo.
Analisando no Quadro 10 as respostas obtidas nas duas questões sobre o tema
percebe-se a pouca correspondência entre a percepção do envolvimento do grupo e sua
participação individual. Apesar da participação pessoal na avaliação ser considerada positiva,
questionadora, propositiva, entre outras, a percepção do envolvimento do grupo não foi vista
da mesma maneira. E se estas mesmas pessoas com sua participação individual fazem o
grupo, conclui-se que a percepção de uma realidade não é igual para todas as pessoas,
dependendo de suas vivências, histórias de vida e outros fatores. Isto, decididamente vai
influenciar no processo, por isso a necessidade de uma construção coletiva do projeto de
avaliação institucional que se deseja para a escola, a fim de evitar a unilateralidade da ação
avaliativa.
Muitas das respostas evidenciam a crença na validade da avaliação e estão dispostas a
contribuir, participar para melhoria do ambiente escolar.

Sobre os instrumentos usados no processo de avaliação

Novaes e Carneiro (2012) destacam que é preciso existir um “equilíbrio entre
competência formal e politica”. Os autores com esta informação desejam ressaltar que nos
processos de avaliação institucional a metodologia e instrumentos empregados devem ser
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pensados de maneira a assegurar o desenvolvimento eficaz do processo, sendo necessária,
ainda a legitimidade politica desta ação, ou seja, a comunidade escolar precisa validar a
prática da avaliação institucional. Cada instituição deverá criar estratégias avaliativas com
base nas necessidades de investigação. A discussão a partir deste ponto será sobre a qualidade
dos instrumentos e sua validade (Quadro 11).

Quadro 11
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: O que você acha dos instrumentos aplicados nas avaliações
institucionais da escola, como por exemplo: os questionários?

ALTERNATIVAS
Total

QUANTIDADE DE
ESCOLHAS

São
ótimos

São
bons

São
regulares

5

10

3

São ruins

São
péssimos

-

-

18

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Apesar de 15 das 18 respostas apresentadas no Quadro 11 evidenciarem que os
instrumentos aplicados foram bons ou ótimos, e de somente três registrarem que são
regulares, a vivência da prática na escola mostrou que os primeiros instrumentos foram muito
criticados e na maioria das vezes de difícil entendimento para os membros da equipe com
baixa escolarização. É interessante ressaltar que a pergunta sobre a qualidade dos
instrumentos foi incluída no Questionário Modelo 1 e que entre os 18 funcionários que
preencheram o modelo, havia 10 não docentes (merendeiras, vigilantes, serviços gerais, apoio
administrativo e auxiliar de portaria). Portanto, a informação registrada no quadro na
realidade não corresponde aos relatos informais ouvidos nestes anos de prática avaliativa.
Mais adiante na análise das respostas fornecidas através do preenchimento do Questionário
Modelo 2 serão apresentadas mais evidências sobre a percepção dos instrumentos reveladas
pelos profissionais investigados.
Outra questão importante a destacar nesta análise diz respeito aos valores presentes na
avaliação. Conforme Ristoff (1995, p. 46) avaliamos para afirmar valores.
Quando dizemos que avaliar tem a função de (a) afirmar valores, estamos dizendo
também que negamos a suposta neutralidade do instrumento e do processo de
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avaliação para admitir que eles são sempre resultado de uma concepção impregnada
de valores, sejam eles científicos-técnicos, didáticos-pedagógicos, atitudinais, éticos,
políticos, ou outro.

Quando os instrumentos da escola foram construídos estavam impregnados de valores
que o grupo gestor acreditava que deveriam ser alvo da avaliação, principalmente aqueles
referentes ao processo de ensino aprendizagem.

Quadro 12
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Em sua opinião os instrumentos aplicados possuíam linguagem
adequada para a compreensão do que se queria avaliar?
ALTERNATIVAS
Sempre

Quase
sempre

Nunca

Quase nunca

Total

9

9

-

-

18

QUANTIDADE DE
ESCOLHAS
Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Dezoito pessoas responderam que os instrumentos aplicados sempre ou quase sempre
possuíam linguagem clara. Nenhuma resposta evidenciou a alternativa “nunca”, o que é
preocupante, porque sempre foi ressaltado pelo grupo a dificuldade de linguagem para os
outros membros da equipe, que não possuíam o mesmo letramento do corpo docente (Quadro
12).
Sobre esta questão, Fernandes (2002) pontua que os instrumentos aplicados devem
possuir linguagem diferente atendendo a diversidade de público a que se destinam, entretanto,
as categorias de análises serão as mesmas. Segundo Fernandes (2002) é importante não
utilizar somente um instrumento de coleta de dados, é interessante mesclar diversos
instrumentos a fim de melhor permitir o levantamento das informações necessárias. O
objetivo é que haja complementaridade entre os instrumentos.
As respostas registradas no Quadro 11 sobre as dificuldades encontradas no
preenchimento dos instrumentos pelos 13 profissionais que receberam o Questionário Modelo
2 contrariam as respostas presentes no Quadro 13, ou seja, os quadros referem-se a dois
grupos expostos a mesma experiência, mas com visões diversas sobre a prática.
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Quadro 13
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Você poderia apontar se houve dificuldades no preenchimento dos
instrumentos ao longo desses anos?
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

19

RESPOSTAS

Para os professores foi mais claro e objetivo. A avaliação precisa entender que esta
coletando também dados do pessoal de apoio, por isso a elaboração precisa ser mais
acessível.

20

Sim, De esclarecimento principalmente nos primeiros instrumentos, você não sabia quem
ia avaliar, em que parte.

21

Ficamos com dúvida para entender os significados que são aqueles itens que a gente esta
preenchendo cada dia uma pergunta mais difícil.

22

Sim, Muita gente não entendia os indicadores.

23

Não houve.

24

Algumas vezes. Sim, teve um ano que as pessoas ficaram perdidas no preenchimento dos
instrumentos.

25

Não houve dificuldades.

26

Houve. Instrumento muito extenso apesar de fácil de entender, mas para os funcionários
percebia que alguns tinham dificuldade.

27

Com relação ao pessoal de apoio houve dificuldade na interpretação e leitura dos
instrumentos.

28

Alguns instrumentos foi necessário auxilio do grupo gestor para o preenchimento.

29

Não. A questão não era preencher o instrumento, é compreender os objetivos. A mistura
das questões pessoais e profissionais interferiram na qualidade.

30

Achava que era para responder uma coisa e era outra. Vi muitas pessoas errando, se
confundindo.

31

Houve dificuldades na compreensão das consignas do enunciado, o questionário era muito
extenso de questões.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013
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A maioria das respostas no Quadro 13 evidencia que houve dificuldade no
preenchimento dos instrumentos, algumas relacionadas à interpretação dos enunciados,
linguagem, compreensão dos objetivos, extensão dos questionários. Dos respondentes que
receberam o Questionário Modelo 2, somente duas pessoas registraram que não tiveram
dificuldade no preenchimento dos questionários.
Muitas pessoas destacaram a dificuldade no preenchimento dos instrumentos pelos
funcionários, isto foi evidenciado pelos pedidos de ajuda na hora do preenchimento dos
mesmos. Nesses registros, existem questões de ordem metodológica que não foram
observadas pelo grupo gestor quando elaborava os instrumentos de avaliação. Os aportes
teóricos sinalizam para a necessidade de adequação dos instrumentos de acordo com o público
que se quer atingir, entretanto, sem mudar o foco de análise. Silva (2013) salienta que é
importante cruzar as informações obtidas através dos questionários com outros instrumentos
menos formais.
As dimensões a serem avaliadas não foram selecionadas, bem como seus indicadores,
por isso, um dos respondentes cita a confusão entre questões pessoais e profissionais. Quando
se estuda o tema da avaliação institucional é essencial eleger dimensões e indicadores para
avaliação.
A falta de conhecimento metodológico por parte da equipe responsável por construir
os instrumentos comprometeu, muitas vezes, a participação do pessoal de serviços gerais,
apoio, merendeiras, etc. na avaliação, por causa da não observação de uma linguagem mais
acessível para estas pessoas na elaboração dos instrumentos. Houve, algumas vezes, confusão
entre o que o enunciado da questão queria dizer, exatamente, e a interpretação do respondente.
Apesar das análises apontarem para a dificuldade no preenchimento dos instrumentos nos
momentos de avaliação institucional, isto não era colocado nas reuniões. Poucas pessoas do
grupo pediam a fala, mas não tratavam deste aspecto; entretanto, nos corredores ou em
comentários informais, era possível perceber o descontentamento em relação aos
instrumentos.
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Quadro 14
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões sobre a representação da comunidade escolar na elaboração dos
instrumentos de avaliação da escola, segundo alternativas para escolha.
Alternativas
Questões

Na sua opinião, você considera importante a
participação de representantes da comunidade escolar
(professores/as, pais, funcionários/as, alunos/as) na
elaboração dos instrumentos de avaliação institucional?
Por quê?

Sim

26

Não

1

Em
parte

1

Não sei
opinar

3

total

31

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

A maioria, ou seja, 26 participantes consideram importante a participação da
comunidade escolar na elaboração dos instrumentos de avaliação (Quadro 14). Lück (2012) e
Fernandes (2002) ressaltam a importância da comunidade escolar em todo o processo de
avaliação institucional. A construção do projeto de avaliação institucional é uma construção
coletiva. Sordi e Ludke (2009, p. 327) pontuam que:
A avaliação institucional contribui para que os saberes dos diferentes atores
envolvidos na escola sejam incorporados e reconhecidos como legítimos,
intensificando a qualidade das trocas intersubjetivas que ocorrem na escola
empoderando os atores locais para a ação.

A partir dos diversos olhares é que percebemos a realidade escolar e podemos propor
mudanças. A maioria das respostas do Quadro 15 indica a necessidade de um processo
participativo. Destacam-se neste quadro alguns registros coletados. Um dos participantes diz
que: “Depende do objetivo, porque tem aspectos que determinados grupos não estarão de fato
contribuindo, somente referendar, principalmente a pedagógica”. Um outro participante diz:
“Só quem sabe o que se passa são os gestores”. Nas duas respostas está evidente que as
pessoas não se percebem parte da equipe escolar, com possibilidade de contribuir com a
avaliação, talvez por não se sentirem qualificadas para avaliar a escola.
É preciso compreender que determinados aspectos avaliativos de uma prática específica
nem sempre saltam aos olhos de quem o vivencia, às vezes o uso de outro instrumento de
levantamento traz excelentes análises para o processo.
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Quadro 15
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a pergunta sobre a importância da participação da comunidade escolar na
elaboração dos instrumentos.
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO

RESPOSTAS

4

Cada segmento desses traz um olhar diferenciado sobre o que deseja e espera que
a escola cumpra diante da sua função social.

12

Para dar maior legitimidade ao processo.

16

Cada representante contribuirá de acordo com sua visão e necessidades que
observa de acordo ao grupo que estará representando.

18

É imprescindível a participação de todos para se identificar e compreender as
necessidades referentes à escola.

21

Sim, porque aí é todo conjunto completo, cada um tem o conhecimento daquilo
que está precisando.

20

Sim, porque a escola não é só os gestores, é uma unidade.

23

Depende do objetivo, porque tem aspectos que determinados grupos não estarão
de fato contribuindo, somente referendar, principalmente a pedagógica

26

Sim, porque existem pontos que gostaríamos que fossem tocados nos
instrumentos e que não são levados em conta.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Umas das respostas destacou que existem pontos importantes necessitando de avaliação
que não são levados em consideração nos instrumentos. O grupo gestor construía os
instrumentos, mas não percebeu no início que existiam outras demandas do grupo para análise
e não somente as percebidas pelos gestores, por isso a necessidade do olhar multireferrencial.

Sobre o uso dos resultados

A avaliação institucional cumpre uma tarefa imprescindível no ambiente educativo,
ela pode redirecionar as ações da escola a partir de um conhecimento da realidade. É
conhecendo a realidade da instituição que se constrói o projeto educacional almejado,
sonhado. Sem uma prática avaliativa alicerçada numa análise dos dados que conduza a
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mudanças de hábitos, práticas, paradigmas, etc, é impossível transformar a escola, o sistema
escolar, a educação.
Segundo Lück (2012) a interpretação dos resultados da avaliação institucional deve
fugir da mera constatação. Os resultados devem ser interpretados dentro do contexto em que
estão inseridos estabelecendo relações, percebendo nas entrelinhas, deve-se dialogar com os
dados a fim de que os mesmos retratem a realidade como ela é. Conforme Lück (2012, p. 53)
“o caráter dessa avaliação é descritivo, analítico, explicativo e elucidativo, de acordo com as
necessidades de desenvolvimento da escola”. Nos processos avaliativos da escola, somente
uma vez os dados foram discutidos com o corpo docente procurando ler nas entrelinhas, fazer
associações.

Quadro 16
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas sobre o uso dos resultados da avaliação institucional da escola, segundo
alternativas para escolha.
ALTERNATIVAS

QUANTIDADE DE
ESCOLHAS

Serviram para melhorar
as práticas
administrativas

Serviram para
melhorar as
práticas
pedagógicas

Não foram
utilizados

Não sei
opinar

11

9

1

5

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Na questão sobre o uso dos resultados da avaliação institucional na escola (Quadro
16), os respondentes poderiam escolher mais de uma alternativa sobre o uso dos resultados da
avaliação institucional da escola. A maioria das escolhas indica que as avaliações
institucionais serviram para melhorar as práticas administrativas e em seguida as práticas
pedagógicas. Ristoff (1995, p. 50) utilizando a metáfora de Abrams cita que:
A avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Precisa não apenas
refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspectivas, mostrando
relações, atribuindo significado. Sem um eficiente trabalho interpretativo, os dados
serão apenas marcas sobre tabelas e gráficos, sem utilidade gerencial.

Qualquer processo de avaliação institucional deve servir para transformar o ambiente
escolar, propondo mudanças, intervindo de maneira positiva na realidade, contudo,

121

a percepção dos participantes se concentra mais nos aspectos de melhoria da rotina
administrativa. Percebe-se que segundo os respondentes a avaliação de maneira geral
provocou mudanças no ambiente escolar (Quadro 16).
Somente cinco pessoas registraram que os resultados da avaliação institucional são
divulgados e discutidos (Quadro 17). Um dos princípios da avaliação institucional, segundo
Lück (2012) é o da transparência.
Quadro 17
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Os resultados da avaliação institucional são divulgados e discutidos
com a comunidade escolar?
ALTERNATIVAS
Sim

Não

5
1
QUANTIDADE
DE
ESCOLHAS
Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Em parte

Em branco

Total

11

1

18

Toda instituição escolar deve promover transparência nas suas ações. O uso dos
resultados deve ser para aprimorar, melhorar práticas administrativas e pedagógicas. Onze das
dezoito pessoas que deram respostas para a questão destacam que a divulgação e discussão
dos resultados se realizam em parte. Esta informação comprova que uma das deficiências do
processo avaliativo desenvolvido na escola é a divulgação dos resultados. O princípio da
transparência não foi atingido na sua totalidade porque muitas vezes falhamos no processo de
divulgação dos resultados para a comunidade escolar como um todo.
A maioria das respostas no Quadro 18 aponta que a forma de divulgação e discussão
dos resultados é boa. É prudente destacar que a maioria dos respondentes destes instrumentos
são docentes ou representantes do grupo gestor e coordenação pedagógica e para este grupo
sempre houve a divulgação dos resultados. A falha da escola esteve basicamente na
divulgação dos resultados para o restante da equipe de forma mais sistemática como ocorria
para o grupo de professores nas reuniões de AC. O fato de poder reunir semanalmente as
docentes para o planejamento de aula talvez tenha ajudado na comunicação.
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Quadro 18
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Qual a sua opinião sobre a forma de divulgação e discussão dos
resultados da avaliação institucional?
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
DO MODELO 2

RESPOSTAS

19

Eu vejo de forma positiva porque geralmente vem com dados para interpretar tabelas.

20

A divulgação foi boa, mas a forma de discussão não houve.

21

A divulgação está boa. Toda vez está discutindo o que é necessário.

22

Precisa ser aprimorada.

23

Bastante claro é divulgado, exposto. Eu gosto da forma, existiu a participação coletiva. O
resultado divulgado é do grupo.

24

A última apresentação foi muito boa, o retorno dado.

25

Os dados são bem divulgados, explicitados, porém as ações deveriam ser mais
relacionadas a partir do que foi avaliado e investir nas necessidades de fato.

26

Normalmente existem as tabulações e as providências devem ser dinamizadas, feitas o
quanto antes.

27

Na verdade quase que não vejo divulgação dos resultados.

28

A forma de divulgação e discussão está sendo melhorada ao longo do processo. Irritava,
gerava aborrecimentos e constrangimentos.

29

A divulgação de resultado ficou no campo quantitativo e restrito. Faltou o tempo de
discussão mais qualificada dos resultados.

30

No começo achava a forma de divulgação ruim, diz respeito ao instrumento quantitativo.
Apareceram resultados diferentes do imaginado. Precisa ser divulgado mais abertamente
(hoje).

31

A forma de divulgação pode melhorar a partir do envolvimento do grupo no processo.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

As reuniões com o restante da equipe não ocorrem com tanta frequência,
principalmente pela dificuldade de reunir todos num mesmo turno de trabalho, por isso os
registros do Quadro 17 expõem esta situação. Uma das participantes diz que a última
divulgação (2012) dos resultados da avaliação institucional foi boa (Quadro 18 e Figura 18).
Nesta avaliação fizemos a devolutiva dos dados coletados de forma diferente. Em um papel
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metro, de forma bem legível fomos apresentando ponto a ponto os resultados obtidos na
autoavaliação que teve como base os cadernos dos Indicadores de Qualidade na Educação.
Um dos participantes ressalta a importância de tomar providências rapidamente após a
divulgação, ou seja, sugere o encaminhamento de ações a partir da divulgação dos resultados.
Este aspecto denota uma das fragilidades da avaliação institucional da escola que é a de dar
respostas rápidas aos problemas identificados.
A apresentação dos resultados em forma de tabelas e gráficos foi pontuada por um dos
participantes da pesquisa. Fernandes (2002) destaca que a organização dos resultados
quantitativos em gráficos e tabelas facilita a interpretação e visualização dos dados. A escola
sempre que divulga os resultados da avaliação utiliza esta forma de tabulação dos dados. Um
dos respondentes destaca o aprimoramento da divulgação dos resultados ao longo desses
anos, ou seja, é a vivência da prática colaborando para a construção de conhecimento. O
aborrecimento citado na questão relativa à divulgação, provavelmente decorre do instrumento
aplicado em 2008 que atribuiu notas aos membros da equipe escolar e a divulgação das
mesmas causou um grande ruído na unidade escolar. Outro respondente destacou que a
divulgação ficou no campo quantitativo e foi restrita. Os instrumentos aplicados em sua maior
parte foram compostos por aspectos quantitativos, a reflexão sobre os mesmos, sobre o que
cada resposta queria dizer ou representar não foi realizada de forma criteriosa.

Quadro 19
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Você sabe se foram elaborados planos de ação, projetos, propostas
com os resultados das avaliações realizadas?
ALTERNATIVAS

QUANTIDADE
DE
ESCOLHAS

Não foram
elaborados planos
de ação, projetos,
propostas

Sim, foram elaborados
planos de ação, projetos,
propostas

Não sei se foram elaborados
planos de ação, projetos,
propostas

Total

-

10

8

I8

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013
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As respostas nesta questão causaram muito estranhamento para a pesquisadora, porque
justamente a elaboração de planos de ação, ou seja, a estruturação da tomada de decisão foi
um dos nós da prática avaliativa da escola. Talvez pela organização do grupo gestor na
realização das atividades escolares, estes respondentes imaginaram que planos tenham sido
elaborados (Quadro 19). Oito respondentes disseram não saber se foram elaborados.
Tão importante quanto a avaliação da qualidade da escola pela comunidade é o
processo de acompanhamento dos resultados, dos limites e das dificuldades
encontradas na implementação do plano de ação. Seu uso regular possibilita
observar os indicadores: se a situação está melhorando ou não; corrigir rotas; gerar
alegria, satisfação e solidariedade à medida que todos vão percebendo as melhorias
resultantes do esforço coletivo. (Indicadores de qualidade na Educação, 2005, p. 19)

Diagnosticar para decidir que caminho tomar é a finalidade da avaliação institucional,
visando sempre um estado melhor para a instituição avaliada. No quadro 20 serão
apresentadas as informações levantadas sobre esta questão da elaboração de ações a partir dos
resultados da avaliação institucional.
A maioria das respostas sobre o que é feito com os resultados da avaliação
institucional são respostas de incertezas em relação ao que é realizado após o processo de
avaliação, análise e divulgação dos dados (Quadro 20). Quatro pessoas destacaram que não
sabem o que é feito, somente três respostas afirmaram saber, e uma delas ressalta que existe
uma reflexão sobre os pontos da avaliação.

Os momentos de reunião de atividade

complementar (AC) aparecem como o momento em que esta ação de reflexão ocorre para o
grupo de professoras. Uma das análises registra que: “tentam a princípio resolver, consertar
um ponto negativo, depois engavetam”. Nesta afirmação a questão do esquecimento é
preponderante, ou seja, os problemas existem, mas nem todos são alvo de intervenções pela
falta de um planejamento participativo.

Sobre se a avaliação contribui para melhorar a

tomada de decisão em relação aos processos administrativos e pedagógicos, 10 pessoas
disseram que a avaliação contribuiu sim, somente uma pessoa relatou que não sabia se
contribuiu ou se foi mera constatação do que já se sabia. Um registro cita que: “da forma que
está sendo feita nos últimos anos veio para melhorar, as primeiras não”, dando a entender que
foram percebidos os esforços para aperfeiçoar o processo. Deve-se encarar a avaliação como
diagnóstico para que se tomem decisões baseadas no que existe de real e não partir de
achismos.
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Quadro 20
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões relacionadas ao uso dos resultados da avaliação institucional.
QUESTÕES
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

VOCÊ SABE O QUE É FEITO
COM OS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
DA ESCOLA?

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CONTRIBUIU PARA MELHORAR O
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO COM
RELAÇÃO AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS?

VOCÊ PODERIA CITAR ALGUM EXEMPLO DE
AÇÕES QUE FORAM TOMADAS A PARTIR DA
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA ESCOLA?

19

Alguns pontos são levados para o
A.C e a gente discute e propõe
sugestões de mudança. Além dos
números apresentados na tabela, uma
reflexão sobre os mesmos.

Sim, contribui. Porque é através da contribuição e
reflexão dos dados que propomos mudanças em
busca de melhores resultados.

20

Não.

Contribui, porque a escola percebe o que está errado
e procura modificar e melhorar.

A comunicação entre os turnos foi sinalizada em uma
A.I e a partir daí foram tomadas atitudes para melhorar
e surtiu efeito, como a comunicação na escola, passou a
funcionar de forma integrada nos três turnos,
favorecendo todos os acontecimentos. A questão do
relacionamento interpessoal do pessoal de apoio com a
comunidade. A comunidade ficava reclamando do
tratamento dos funcionários, isso alertou Cris (diretora)
que passou a fazer reuniões com o pessoal.
Acho que a partir das discussões, ações foram tomadas
visando melhorar a metodologia.

Contribui, porque as coisas não vão ficando
pendentes da situação precária, toma logo as
providências cabíveis em cima do problema afetado.

Problema de higiene e manutenção da escola.

21

Não sei como vocês fazem esse
projeto ou encaminham para alguma
secretaria.
É nossa falha, estamos
possibilidade de melhorar.

Contribui, porque não percebemos a falha e
corrigimos, para o grupo como um todo, não dá
oportunidades deles perceberem.

Mudança da prática de alguns/ algumas professores/as
a partir da análise de resultados.

22

numa
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Quadro 20
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões relacionadas ao uso dos resultados da avaliação institucional.

NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

23

24

25

26

27

VOCÊ SABE O QUE É FEITO COM OS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA ESCOLA?

Acho que traça-se metas para desenvolver
projetos para planejar ações.

Acho que o grupo gestor analisa e trabalha
em cima dele.
Não. Acho que deveria ter retorno da gestão
com sugestão das professoras a partir do que
é necessário mudar.
Tabulado, divulgado e a partir daí uns ajustes
para providências.
Vocês ficam para vocês e tentam a principio
resolver, ‘’consertar’’ um ponto negativo,
depois engavetam.

QUESTÕES
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CONTRIBUIU PARA MELHORAR O
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO
COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E
PEDAGÓGICOS?
Contribui, essa avaliação permite que você
tome decisões centradas no que é melhor,
não parte do zero, tem-se um material para
dar encaminhamento.
Não sei, somente constatou o que já sabia.
Em parte, em toda avaliação se fala da
avaliação da leitura e escrita, sob este aspecto
é desenvolvido projeto, mas nas outras
situações não.
Contribui, eu percebo nas reuniões de AC
este retorno porque precisamos ajustar nossas
práticas.
Contribui, em algumas posturas tomadas em
relação à postura de professores e
funcionários, a gestão tenta consertar.

VOCÊ PODERIA CITAR ALGUM EXEMPLO DE
AÇÕES QUE FORAM TOMADAS A PARTIR DA
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA ESCOLA?

Questões de comportamento dos/as alunos/as, e foram
tomadas ações.

Não me lembro.
Projeto de leitura e escrita.

Lidar com alunos e com dificuldades de aprendizagem.
Quando foi tocado neste assunto foi que eu percebi
minha deficiência de dar mais atenção.
Ações pedagógicas.
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Quadro 20
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para as questões relacionadas ao uso dos resultados da avaliação institucional.
QUESTÕES
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 2

VOCÊ SABE O QUE É FEITO COM OS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA ESCOLA?

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
CONTRIBUIU PARA MELHORAR O
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO
COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E
PEDAGÓGICOS?

VOCÊ PODERIA CITAR ALGUM EXEMPLO DE
AÇÕES QUE FORAM TOMADAS A PARTIR DA
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DA ESCOLA?

28

Acredito que analisa e tenta contornar a
situação que está crítica.

Da forma que está sendo feita nos últimos
anos veio para melhorar, as primeiras não.

A comunicação da escola.

29

Acredito que depois do resultado, identifica
os pontos que estão bons e os que estão
sendo obstáculos.

Contribui, lógico que isto funcionou para
tomada de decisão.

Mudança de
funcionou.

30

Não sei o que é feito, acho que avalia e
depois recomeçar outra avaliação. Eu não fui
informada do que acontece.

Contribui, eu vejo os trabalhos divididos,
para fazer a avaliação gasta tempo e o
resultado não pode ser em vão.

O exemplo do funcionário César, que foi avaliado
como “ruim” e agora está 10.

É socializado com o grupo nas reuniões de
A.C.

Contribuiu, porque é o momento em que as
pessoas externam seus conflitos, opiniões e
contribuições.

Não respondeu.

31
Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

instrumento

quantitativo

que

não
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A última questão deste bloco de uso dos resultados estava voltada para levantar
exemplos de ações que foram tomadas a partir da prática de avaliação institucional da escola.
A maioria das pessoas conseguiu se lembrar de alguma ação tomada a partir da avaliação,
destacando ações referentes a: problemas de higiene e manutenção da escola; melhoria da
comunicação interna; realização de projetos de leitura e escrita; melhoria do tratamento do
pessoal de apoio para com a comunidade, dentre outras. Somente um depoente respondeu não
se lembrar, e outro não respondeu. A mudança do instrumento quantitativo de 2008 que
sofreu inúmeras críticas também foi sinalizada como ação. A lembrança da ação tomada
representa um avanço na prática da escola porque é visível para o grupo que atitudes foram
tomadas a partir da avaliação institucional.

Grau de satisfação com o processo

Novaes e Carneiro (2012) citando os estudos de Coryn (2006) destacam o papel da
abordagem participante no processo de avaliação. De acordo com esta abordagem o avaliador
exerce papel fundamental na promoção de mudanças nas instituições, ocupa um lugar
estratégico e precisa estar predisposto a fornecer informações necessárias para tomada de
decisão que, consequentemente, levará à transformação do ambiente. Isto não acontecerá se o
grupo não estiver preparado e validar o processo de avaliação institucional. O avaliador será o
elemento fundamental que proporcionará mudanças, é a partir dele que toda visão
institucional se estruturará. É na interação e participação qualitativa da vida escolar que
mudanças podem ser construídas. Novaes e Carneiro, (2012) reiteram que:
O processo de avaliação, no contexto de uma instituição educacional, deve ser
acompanhado de ampla mobilização dos sujeitos em geral e dos principais atores
envolvidos (diretores, professores, equipes escolares, alunos, pais). O enfoque da
avaliação associada a participação, considera a sociedade como maior beneficiária
desse processo.

Se os avaliadores não estiverem predispostos a avaliar a escola, a avaliação corre o
risco de ficar enviesada, portanto, é importante destacar nesta pesquisa o grau de satisfação da
equipe com o processo, porque ele é fator determinante para mudanças no ambiente escolar.
Se a pessoa não está satisfeita com o processo, provavelmente não terá uma participação ativa
na avaliação, com isso, poucas transformações ocorrerão, porque a ação não é legitimada pelo
grupo.
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Quadro 21
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013.
Respostas para a questão: Como você se sente para avaliar as rotinas e práticas da escola,
incluindo também o desempenho dos colegas?
ALTERNATIVAS

muito á
vontade

à vontade

muito
desconfortável

desconfortável

Total

5

9

3

1

18

NÚMERO DE VEZES QUE
A ALTERNATIVA FOI
ESCOLHIDA

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

No Quadro 21 é possível evidenciar que a maioria dos que responderam ao
Questionário Modelo 1 se sente muito à vontade para avaliar as práticas da escola. Em um
total de 18 pessoas, somente 4 pessoas escolheram a alternativa muito desconfortável ou
desconfortável em relação a estes momentos. Isto é um bom sinal porque o fato das pessoas se
sentirem à vontade nestes momentos, é um indicativo de que percebem a avaliação como
necessária para o crescimento da instituição.

Quadro 22
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: Sobre a prática da avaliação institucional da escola, você diria que
está... ?
ALTERNATIVAS

NÚMERO DE
VEZES QUE A
ALTERNATIVA
FOI
ESCOLHIDA

Muito satisfeito

Satisfeito

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Total

5

9

3

1

18

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013
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Na escolha de alternativas para a questão sobre satisfação com o processo registrada
no Quadro 22 constata-se que a maioria dos respondentes está muito satisfeito com a prática
de avaliação institucional da escola, um total de 18 pessoas, somente 4 pessoas estão muito
insatisfeitas ou insatisfeitas em relação à prática.

Contribuições para melhoria do processo

As informações registradas pela equipe neste último item, como as demais registradas
nos itens anteriores, ajudarão a reorientar a prática desenvolvida na escola, porque o intuito é
divulgar e discutir na escola os resultados desta pesquisa. A reflexão sobre os resultados
deverá servir para o maior comprometimento da equipe escolar para com o processo, porque
foram envolvidos na avaliação da prática. Ao decidir e opinar sobre os assuntos da escola, a
equipe acaba construindo conhecimento sobre a escola e melhorando a qualidade de sua
participação no que diz respeito ao ambiente escolar.
Do total de pesquisados, cinco profissionais não souberam opinar ou não responderam
sobre o que deve ser feito para melhorar a prática de avaliação institucional da escola (Quadro
23).
Quadro 23
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas para a questão: O que você acha que deve ser feito para melhorar a prática da
avaliação institucional da escola?
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELO 1 E 2

RESPOSTAS

2

Que o momento seja propicio a discussões e opiniões, que todos possam falar e cobrar
resultados, soluções, dar ideias.

3

Quando forem elaborados planos de ação, projetos, mini cursos, para que a comunidade
possa participar, e contribuir para a avaliação institucional.

4

Disponibilizar um momento exclusivo para a aplicação e também análise coletiva dos
resultados, discutindo e ouvindo o grupo por segmento. Promover a formação em serviço
com base nas ameaças identificadas pelo grupo, como também valorizar as forças
sinalizadas.
Deveria ter a participação da comunidade da escola para que todos possam opinar de
forma democrática, onde todos participem.

5
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Quadro 23
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas dos profissionais para a questão: O que você acha que deve ser feito para melhorar
a prática da avaliação institucional da escola?
NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELOS 1 E 2

RESPOSTAS

6

Os planos de ações elaborados devem ser socializados, se possível criar em local
visível um mural com calendário e resoluções. O tempo utilizado para realizar a
avaliação é curto, ou está “misturado” com outras atividades.

7

Fazer reuniões para discutir melhorias para a escola, professores e funcionários, com a
participação dos pais e alunos.

10

Talvez dividir em turnos, para que a avaliação seja mais autêntica.

12

Organizar momentos para garantir a participação de representantes dos segmentos da
escola na avaliação institucional, desde a elaboração dos seus instrumentos,
oportunizando assim discussões acerca dos seus aspectos administrativos e
pedagógicos.

13

Para mim, nada.

14

Que todos que realmente fazem parte da unidade participem da avaliação, discutindo
e trazendo ideias para os problemas e necessidades da escola.

15

Muita coisa nessa escola tem que melhorar.

16

O tempo reservado ser mais ampliado para as reflexões.

18

Na minha opinião, a comunicação está ocorrendo de maneira unilateral, ou seja,
somente um lado é ouvido e consultado, embora exista esse questionário que na
prática não tem o objetivo atingido. Acredito que se houvesse reuniões periódicas
entre os funcionários para que todos pudessem opinar, participar e sugestionar
melhorias para o ambiente escolar, haveria resultados melhores.

19

Sinto falta após a avaliação objetiva, de um momento para que as pessoas se
colocassem a respeito de seus pontos de vista, como uma forma de complementar o
que foi expressado por escrito. A avaliação não deveria acontecer no mesmo dia da
festa de confraternização da equipe.

20

A atividade deveria ser feita cada pessoa no seu turno de trabalho.

21

Cada dia que for trabalhado a gente vai ver as condições dos conhecimentos que a
gente vai precisar.
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Quadro 23
Avaliação Institucional na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. 2013
Respostas dos profissionais para a questão: O que você acha que deve ser feito para melhorar
a prática da avaliação institucional da escola?

NÚMERO
ATRIBUÍDO AO
QUESTIONÁRIO
MODELOS 1 E 2

RESPOSTAS

22

Criação da comissão de sistematização, elaboração, estudos dos resultados.

23

Desvincular o momento da avaliação da festividade. Pensar talvez em momentos mais
diluídos da análise da prática processual. Acredito que o momento específico para
avaliar talvez intimide.

24

Separar a avaliação institucional das datas das festividades, tirar um dia diferente e
não individual. As pessoas devem avaliar as pessoas do turno em que atuam.

25

Um grupo como um todo que faz parte da instituição deve ser mais aberto a críticas
construtivas visando o desempenho que almeja alcançar em relação à escola ideal e
que contemple todo o processo educacional da U.E.

26

O momento da avaliação precisa ser revisto, diferente do momento festivo.

27

Acho que a avaliação deve ser feita e discutida. Talvez não um grupão, mas
precisamos colocar.

28

Trabalhos em grupos e menos individualizados.

29

A discussão qualitativa dos instrumentos (ver a mesma questão dos instrumentos)
resultados.

30
31

Deveria ter uma pessoa disponível para orientar os grupos, ou uma pessoa na hora do
preenchimento dos instrumentos. Muitos marcam de qualquer jeito sem saber o que
está fazendo.
Melhorar os instrumentos de avaliação, mudar a metodologia, não ser só
questionários, trabalhar em grupo.

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 17/06/2013

Nas respostas apresentadas pode-se ver que o processo de avaliação institucional da
unidade escolar já possui legitimidade perante o grupo e tornou-se uma cultura da instituição.
Um dos profissionais propõe novas formas de realizar o processo avaliativo. Ao longo desse
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tempo, a metodologia utilizada foi a aplicação de questionários respondidos individualmente,
somente a partir do ano de 2012 é que foram revistos os procedimentos metodológicos.
Segundo os investigados deve existir a separação do dia da avaliação institucional do
dia da confraternização, para eles estas atividades deveriam acontecer em dias distintos. Uma
das respostas propõe a criação de uma comissão para construção da avaliação institucional.
Quanto aos procedimentos metodológicos sugerem a criação de um grupo de trabalho para
organização e planejamento da avaliação com a participação de vários segmentos da escola,
este grupo seria o responsável por articular o processo avaliativo. Os momentos de discussão
dos instrumentos, resultados e de elaboração de propostas de ação também está sendo de uma
maneira geral valorizados pelo grupo. Também foram feitas referências a uma maior
participação do grupo no processo.
Os procedimentos adotados nas avaliações foram questionados. Muitos pontuaram que
deveriam ser realizados mais trabalhos em grupos. Existia antes de 2012 a predominância de
uma avaliação individual, os questionários eram elaborados com esta finalidade. Já foi
comentado nesta análise que nos processos de autoavaliação da instituição deve existir a
diversidade de instrumentos avaliativos uma vez que o confronto com várias possiblidades
avaliativas permitirá uma análise mais fidedigna da realidade.
O planejamento participativo pode resolver muitos dos problemas expostos na análise
da prática de avaliação institucional desenvolvida pela escola. Entretanto, é preciso considerar
que “O planejamento participativo precisa para ser adotado, de uma vontade pela sua
realização, necessita ser provocado, estimulado, vivido e aprendido pela comunidade escolar”
(Müller, 2001, p. 73).
Cabe agora a Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista trilhar o caminho do
planejamento participativo, buscando elementos para entendê-lo, compreendendo em que
pressupostos se assentam para, posteriormente, aplicá-lo na prática.
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6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA: ESBOÇO DE UMA PROPOSTA DE OFICINAS

Este capítulo é dedicado a apresentar o esboço da proposta de oficinas para rede
municipal de ensino público de Salvador. As oficinas tem o objetivo de divulgar os
conhecimentos teóricos e práticos construídos ao longo da pesquisa, a fim de estimular o
exercício da avaliação institucional na escola.
Com o planejamento e desenvolvimento das oficinas sobre avaliação institucional na
educação básica pretendemos inserir a temática no cotidiano das escolas municipais de
Salvador. Toda instituição precisa construir seus princípios, estratégias, métodos para se
autoavaliar. Descontruir pensamentos enviesados em relação à prática da avaliação da escola
é o primeiro passo para mudanças na educação. As oficinas serão momentos oportunos para
discussão desta realidade com o grupo escolar. A seguir relataremos como pretendemos
realizar o trabalho nas unidades de ensino público de Salvador.

ORIGEM DA PROPOSTA - Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (Gestec) tem por finalidade a produção de conhecimentos, a atualização
permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, a capacitação e o aperfeiçoamento de
profissionais na área da gestão educacional e processos tecnológicos, bem como o
desenvolvimento da pesquisa aplicada e a inovação tecnológica no campo da educação.
Sendo assim, os mestrandos são estimulados a utilizar os resultados das pesquisas realizadas
ao longo do curso para a elaboração de propostas de ação voltadas para o desenvolvimento
das instituições envolvidas na pesquisa de campo. A proposta de realização de oficinas em
escolas da rede municipal de Salvador com o tema da avaliação institucional da escola que
ora se apresenta tem origem nesta característica do Gestec.
OBJETIVO - A finalidade deste trabalho é que as escolas municipais de Salvador se
aproximem da prática de avaliação institucional compreendendo como se dá este processo a
partir da experiência da Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. Deseja-se que as
escolas desenvolvam práticas de avaliação institucional a partir da compreensão de que a

135

temática é extremamente importante no cotidiano das escolas contribuindo para um processo
de gestão democrática altamente formativa.
PÚBLICO ALVO – As oficinas serão dirigidas para profissionais que atuam em escolas da
rede municipal de ensino e em um primeiro momento deverá privilegiar gestores e
professores.
PARCEIROS – Para a realização das oficinas é essencial ter como parceiros:
- O Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec)
- A Secretaria Municipal da Educação (SMED) e suas Coordenadorias Regionais de
Educação (CREs)
ESBOÇO DE UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DAS
OFICINAS
Considera-se que a metodologia será objeto de discussão com os parceiros de modo que os
passos abaixo indicados são provisórios e estão propostos apenas como um ponto de partida
para iniciar o planejamento conjunto das oficinas que será precedido de uma sondagem junto
às escolas.
PASSOS PARA O PLANEJAMENTO DAS OFICINAS
Passo 1 - Divulgação dos resultados desta pesquisa de mestrado junto à SMED. Neste
contato será solicitada autorização para apresentação do trabalho nas 11 Coordenadorias
Regionais de Educação
Passo 2 – Contato com as CREs para definição de estratégias para a realização de
uma sondagem com as escolas; levantamento de informações sobre as possibilidades de
realização das oficinas; discussão sobre estratégias para criação em articulação com os
parceiros de uma sistemática de assessoramento e uma estrutura de apoio para as escolas que
demonstrem o desejo de iniciar o desenvolvimento de processos de avaliação institucional.
Passo 3 – Sistematização dos resultados da sondagem e construção de uma proposta
para discussão com os parceiros.
Passo 4 – Discussão da proposta com os parceiros
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Passo 5 – Providências para início da execução da proposta de oficinas (Esquema
para divulgação junto às escolas, preparação dos materiais instrucionais, de estrutura
pedagógica, etc.)
UM PROVÁVEL CONTEÚDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS
No desenvolvimento das oficinas será discutida com o grupo a importância da prática
da avaliação institucional no espaço escolar, suas contribuições para o processo formativo e
de autoconhecimento institucional. Serão analisados os limites e as possibilidades para
inserção da prática no cotidiano escolar tomando a experiência da Escola M. Cidade Vitória
da Conquista, como um estudo de caso. A autoavaliação da escola será apresentada
evidenciando a trajetória que foi percorrida com o objetivo de tornar a atividade uma cultura
da instituição. Questões imprescindíveis para adoção da prática avaliativa nas escolas serão
objeto de discussão, a exemplo da necessidade de conhecimento teórico metodológico para
construção do projeto de avaliação institucional. A observância de objetivos, princípios,
finalidades e critérios para realização da avaliação institucional serão o centro das discussões
das oficinas.

As oficinas foram pensadas no sentido de ser um instrumento de sensibilização da
comunidade escolar para a adoção da prática de avaliação institucional da escola. A proposta
de oficinas foi concebida a partir da ideia de um planejamento participativo.
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7. A TÍTULO DE CONCLUSÃO: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA
ESCOLA UMA REALIDADE POSSÍVEL

Concluímos esta dissertação com muitas constatações decorrentes da análise da prática
da avaliação institucional desenvolvida na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista. A
busca de informações bibliográficas e em sites da Internet sobre experiências semelhantes
desenvolvidas em Estados e Municípios do país indicou que esta não é uma prática corrente
na educação básica. No que se refere à rede municipal de ensino de Salvador a experiência
pode ser considerada pioneira, portanto o esboço da proposta de oficinas sobre avaliação
institucional na educação básica para a rede municipal de ensino de Salvador será um
divulgador da prática realizada na Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista, além de
proporcionar as escolas à discussão sobre a autoavaliação. Esperamos com esta ação
contribuir para inserir o tema no dia a dia das escolas municipais soteropolitanas e quem sabe
brasileiras.
Para além da avaliação do processo vivenciado na escola e da proposta de oficinas, o
estudo realizado possibilitou perceber o quanto a prática da avaliação institucional é
fundamental no ambiente escolar. Através dela é possível avaliar todo o conjunto da escola,
projetos, currículos, gestão, etc. A avaliação institucional é um instrumento da gestão
democrática, portanto deve ser incorporada ao cotidiano escolar.
A partir de todo o material produzido ao longo da pesquisa foi possível evidenciar os
limites e as possibilidades para inserção da prática da avaliação institucional na escola.
Discorrer sobre os fatores que limitam e tornam possíveis a autoavaliação das escolas
é fundamental para colocá-la na pauta das discussões das instituições escolares. A seguir
serão apresentadas algumas limitações e possibilidades que foram evidenciadas a partir do
olhar da pesquisadora para o seu objeto de pesquisa.
O primeiro passo, para a inserção da avaliação institucional no cotidiano escolar é
realizar um trabalho de base com a comunidade escolar para que todos compreendam que a
autoavaliação é importante para o autoconhecimento da instituição e para a promoção da
qualidade educacional. A todo o momento os indivíduos estão envolvidos em processo de
avaliação e autoavaliação em suas vidas. Exercitá-la no ambiente escolar é só é uma extensão
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do que é feito diariamente. Na escola existe a prática de avaliar está restrita ao desempenho
escolar dos alunos e algumas vezes ao desempenho docente para certificações, ainda assim,
persistem preconceitos em relação ao ato de avaliar. Portanto, o primeiro limite à prática da
avaliação institucional nas escolas é a falta de uma cultura de avaliação do ambiente escolar,
onde a globalidade da instituição é percebida em toda sua essência.
O segundo limite, diz respeito a pouca informação sobre a autoavaliação das escolas.
Esta limitação contribui para que as unidades de ensino não desenvolvam a ação. Apesar de
ser realizada há bastante tempo nas Universidades Brasileiras, nas escolas da educação básica
a avaliação ainda é incipiente. Algumas Secretarias de Educação estimulam está prática,
porém é necessário mais mobilização e articulação para que a avaliação institucional se
consolide como uma política pública na área de educação.
Os conhecimentos teóricos e metodológicos são essenciais para que a autoavaliação
aconteça de maneira eficiente, desempenhando o papel de transformação do ambiente escolar.
Apropriar-se dos conhecimentos teóricos metodológicos é fundamental para desenvolver
processos de autoavaliação válidos. Tomar com base estudos consistentes, principalmente de
autores como Lück (2012) e Fernandes (2002) que discutem avaliação institucional no
contexto escolar, é uma maneira de evitar percalços. Entender os objetivos e princípios da
avaliação institucional é imprescindível para a construção de projetos institucionais de
avaliação da escola. O exercício da prática não orientada por aportes teóricos e metodológicos
se constitui como o terceiro limite à prática da avaliação institucional nas escolas, já que a
inexistência de uma teoria que fundadamente a prática pode contribuir para desmotivação da
comunidade escolar e descrédito da ação.
Na elaboração dos instrumentos de avaliação, que é um dos pontos críticos da prática
da avaliação institucional, deve-se observar que dimensões serão avaliadas e que pressupostos
serão assumidos, por isso apropriar-se dos conhecimentos metodológicos se faz necessário.
Para Messina (2001) “a mudança imposta produz ambivalência e dificuldade para
compartilhar o sentido da ação, e o pressuposto é que o sentido da mudança deve ser
compartilhado pelo grupo que esta participando”. Para assegurar a mudança, a proposta de
avaliação institucional precisa ser compartilhada pelo grupo. Assim, o quarto limite em
relação à inserção da autoavaliação no cotidiano escolar refere-se à legitimidade e a
participação. Nenhuma proposta de autoavaliação deve ser construída sem a participação da
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comunidade escolar, ou seja, o grupo precisa participar e legitimar a ação avaliativa, se não
existe legitimidade, não existe participação, portanto, não existe projeto coletivo.
O quinto limite é a necessidade de atribuir função e papéis à prática da avaliação
institucional. Deve-se evitar a sua utilização como instrumento de punição ou premiação das
instituições escolares. Nas visitas eletrônicas aos sites de algumas Secretarias de Educação do
país percebeu-se a utilização da avaliação para premiação das escolas. Está ação implica em
estabelecer um sistema de meritocracia que não é bom para nenhum desenvolvimento
institucional. Dias Sobrinho (1995) e Lück (2012) destacam que o processo de avaliação
institucional não deve servir para punição ou premiação da instituição. Ristoff destaca que:
Há na avaliação uma função educativa que, em muito, sobrepuja no mérito a
dualidade do crime e do castigo. É esta função educativa que nos conduzirá ao
processo de instalação da cultura da avaliação – um processo que é penoso e lento
porque se inscreve não no vazio, ou numa pagina em branco, mas em uma história
existente, em uma realidade, em um contexto cultural que o antecede e o qual
pretendemos reescrever (RISTOFF, 1995, p. 47).

A avaliação institucional precisa ser vista como um instrumento que pode promover o
autoconhecimento e mudanças no espaço escolar.
O trecho da obra de Ristoff, assim como a de outros autores, indica que não existem
somente limitações em relação ao desenvolvimento da avaliação institucional nas escolas,
cabe nesta discussão inserir algumas considerações sobre possibilidades.
Cada comunidade escolar precisa construir sua proposta de avaliação institucional a
partir das demandas do grupo e da cultura organizacional presente na escola. Libâneo (2001)
aborda a importância da cultura organizacional, pois esta reflete as dinâmicas e peculiaridades
de cada escola, distinguindo-as de outras. Portanto, um projeto de avaliação institucional não
servirá exatamente para outra escola, mas poderá fornecer caminhos para elaboração de
modelos próprios, que não são estáticos, mudam no tempo e no espaço de acordo com cada
realidade. Souza (2011, p. 24) afirma a importância da construção de um modelo de avaliação
institucional de acordo com a realidade dos espaços escolares. Para ele:
Não é possível pensar em um único modelo de avaliação que atenda a todas as
escolas, porque para que ele ganhe significado institucional, precisa responder ao
projeto educacional e social em curso. Portanto, cada escola ou rede de ensino irá
construir a sua proposta de avaliação, a partir de um processo dialógico e negociação
de intenções, propósitos e alternativas de ação.
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A avaliação institucional não é um pacote pronto, não existe receita para desenvolvêla, portanto, a primeira possibilidade a destacar aqui é a da liberdade e da autonomia de
construção do projeto de autoavaliação da escola. Por não ser um pacote fechado permite
experimentações, adaptações às realidades educacionais. Os educadores constantemente
reclamam de propostas construídas de cima para baixo. Lück (2012, p. 60) reflete que:
A avaliação institucional, para ser efetiva, não deve estar centrada em modelos
prontos que sejam empregados de forma contínua e imutável. Cada escola à luz de
conceitos e princípios norteadores deve adotar o discernimento necessário para
formular seu programa de autoexame em caráter flexível, delineando o conjunto de
elementos que fazem parte de sua política de desenvolvimento e melhoria de
maneira a comportar contínuos ajustamentos.

Uma das possibilidades é que o projeto de avaliação institucional não é um projeto
acabado está em permanente construção. A palavra é mudar sempre, refazer o caminho
sempre que algo está em desacordo no processo. Considera-se que as experimentações são
parte do aprendizado. O projeto é inacabado e precisará de revisão a todo o momento.
A segunda possibilidade que destaco é a oportunidade de vivenciar um planejamento
participativo. A participação no planejamento da proposta de avaliação institucional agrega
valor à prática, já que o mesmo foi vivido pela comunidade escolar. Müller ressalta que:
A possibilidade de ser usado o instrumento da avaliação institucional interna exige
um preparo maior dos professores, não como tarefa de uma pessoa só, mas sim, de
um conjunto de pessoas, e isso obriga a uma abertura maior da escola para
relacionar-se com toda a comunidade escolar. (MÜLLER 2001 p. 17)

Para realização do planejamento participativo é preciso dialogar com a comunidade
escolar. A escola precisa incluir a participação da comunidade escolar no processo de
avaliação institucional. O planejamento participativo distribui responsabilidade sobre o
espaço escolar, entretanto, é necessário entender os aspectos teóricos e metodológicos desta
ação.
A terceira possibilidade em relação ao desenvolvimento da autoavaliação na escola é
que ela permitirá o exercício da gestão democrática. Exercitá-la em sua plenitude pode ser
real através do instrumento da avaliação institucional, já que todos os estudos da prática da
avaliação institucional conduzem à participação em todos os sentidos – participação na
construção, participação na execução, enfim é um processo participativo.
A quarta possibilidade se concentra num desenvolvimento de um processo de
autocrítica pelas instituições escolares. No PAIUB (1993) destaca-se que um dos objetivos da

141

prática de avaliação institucional é impulsionar a autocrítica das instituições. É preciso avaliar
as práticas que são concebidas dentro das organizações escolares, sem avaliar é impossível
imprimir mudanças no cotidiano escolar.
A quinta possibilidade vai evidenciar o processo formativo da equipe que se instaura a
partir da vivência da avaliação institucional. O processo formativo permite autoconhecimento
e revisão dos modos de atuação. De acordo com (Lück, 2012, p. 90):
Não se avalia por avaliar, avalia-se para compreender; não se avalia para descrever,
mas para fundamentar uma ação mais competente; não se avalia para simplesmente
julgar, mas se avalia para promover avanços, melhoria e desenvolvimento.

Os limites e as possibilidades da avaliação institucional se entrelaçam com os
fundamentos teóricos metodológicos a serem observados na construção do projeto. Os aqui
citados, não esgotam a questão. Limites e possibilidades estão relacionados com
características da realidade a ser avaliada, podendo variar em tipo, intensidade e qualidade.
Segundo Lück (2012 p. 125) “Nenhuma prática de avaliação é enfrentada sem passar
pela superação de dificuldades, obstáculos e limitações”. A escola Municipal Cidade Vitória
da Conquista está aprendendo a olhar para dentro de si, e esta caminhada não é fácil,
percalços no caminho sempre existiram, mas o que fica desta experiência, que não se encerra
com esta pesquisa, é o aprendizado proporcionado pela vivência da prática, dos
conhecimentos adquiridos e do olhar reflexivo da equipe sobre o processo. Fernandes pontua
que:
A escola que passa por um processo avaliativo sério e participativo descobre sua
identidade e acompanha a sua dinâmica. Muita coisa aprende-se com esse processo.
Mas o que fica de mais importante é a vivencia de uma caminhada reflexiva,
democrática e formativa. Todos crescem. Os dados coletados mudam, mas a
vivência marca a vida das pessoas e renova esperanças e compromisso com um
trabalho qualitativo e satisfatório para a comunidade escolar e para a sociedade.
(FERNANDES, 2002, p. 101)

Com a discussão sobre as limitações e possibilidades deseja-se promover o debate
acerca desta nova realidade que precisa adentrar as escolas de educação básica. Considerando
que a autoavaliação permite mudanças nas práticas e, consequentemente, na qualidade da
educação, é preciso fazer da avaliação institucional uma realidade possível nos espaços
escolares, sensibilizar outras unidades de ensino para adoção da prática da avaliação
institucional e sensibilizar também as Secretarias de Educação para a necessidade de
desenvolver ações de estímulos a esta vivência no espaço escolar.
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TÍTULO DA PESQUISA - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES
Mestranda: Cleide Pereira Oliveira
Orientadora: Prof. Dra. Elisabete Conceição Santana

QUESTIONÁRIO – MODELO 1

Nome: ______________________________________________________________
Idade: ________________ Tempo de serviço na escola: _______________________
Função: _________________ Grau de escolaridade:__________________________
Data:_____________ Local da entrevista:__________________________________

1 - CONHECIMENTO DO ASSUNTO

1.1 – Você já ouviu falar em avaliação institucional da escola?
1 - Sim

(

)

2 - Não

(

)

Onde? ____________________________

1.2 - Participou de alguma sensibilização, palestra ou mini curso para compreender o que
significa avaliação institucional da escola em algum ambiente de trabalho?
1 - Sim (

)

2 - Não (

Onde? ______________________________

)
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Quando? ____________________________
1.3 – De quantos processos de avaliação institucional você já participou na escola?
1 - Nenhum ( )

2 - De 1 a 3 avaliações (

4 – De 7 a 9 avaliações (

)

)

3 – De 4 a 6 avaliações

5 - Mais de 10 avaliações (

(

)

)

1.4 – Você já participou de avaliações institucionais em outras unidades escolares?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

Onde? ________________________________

2 - CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

2.1 – Para você o que significa avaliar a escola?

2.2 – Acredita que a avaliação institucional contribui para a construção do exercício da gestão
democrática na escola?
1 - Sim (

)

2 - Não

(

)

3 - Em parte (

)

4 - Não sei opinar (

)

2.3 – Na sua opinião a prática da avaliação institucional contribuiu para o processo formativo
e de autoconhecimento da escola?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

3 - Em parte (

)

4 - Não sei opinar (

)

3 - AVALIANDO A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA NO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
3.1 – Considera relevante a prática da avaliação institucional da escola?
1 - Sim ( )

2 - Não (

)

3.2 - Os momentos em que ocorrem as avaliações institucionais foram adequados para
discussão dos problemas e necessidades da escola?
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1 - Sim (

)

2 - Não (

)

3 - Em parte ( )

4 - Não sei opinar (

)

3. 3 - AVALIANDO O ENVOLVIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE
ESCOLAR

3.3.1 – Como você avalia a sua participação nos processos de avaliação institucional da
escola?
1 – Muito participativa

(

)

2 – Participativa (

3 – Pouco participativa

(

)

4 – Não participativa

)
(

)

3.3.2 – Em relação ao envolvimento da equipe escolar nos processos de avaliação
institucional da escola, você diria que?
1 – A equipe é muito participativa. (

)

2 – A equipe é participativa. (

3 – A equipe é pouco participativa. (

)

4 – A equipe não é participativa. (

)
)

3.3.3 – Você acha que tem oportunidade de falar suas opiniões durante os momentos de
avaliação institucional da escola?
1 - Sim (

)

2- Não

(

)

3 - Em parte (

)

3. 4 – SOBRE OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

3.4.1 – O que você acha dos instrumentos aplicados nas avaliações institucionais da escola,
como por exemplo: os questionários?
1 - São ótimo (
4 - São ruins (

)
)

2 - São bons (

)

3 - São regulares (

5 - São péssimos (

)

)

3.4.2 – Na sua opinião, os instrumentos de avaliação institucional aplicados possuíam
linguagem adequada a compreensão dos objetivos do que se queria avaliar?
1 - Sempre (

)

2 - Quase sempre (

)

3 - Nunca (

)

4 - Quase nunca (

)
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3.4.3 - Você já foi convidado para participar do grupo que elabora os instrumentos de
avaliação institucional da escola?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

3.4.4 - Você considera importante a participação de representantes da comunidade escolar
(professores/as, pais, funcionários/as, alunos/as) na elaboração dos instrumentos de avaliação
institucional?
1 - Sim

(

)

2 - Não (

)

3 - Não sei opinar (

)

Por quê?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.4.5 - Gostaria de participar da equipe que elabora os instrumentos de avaliação institucional
da escola?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

3.5 - SOBRE O USO DOS RESULTADOS

3.5.1 – Na sua opinião, os resultados da avaliação institucional da escola:
1 - Serviram para melhorar as práticas administrativas. (
2 - Serviram para melhorar as práticas pedagógicas. (
3 – Não foram utilizados. (
4 – Não sei opinar. (

)
)

)

)

3.5.2 – Os resultados da avaliação institucional são divulgados e discutidos com a
comunidade escolar?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

3 - Em parte (

)
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3.5.3 – Você sabe se foram elaborados planos de ação, projetos, propostas com os resultados
das avaliações institucionais realizadas?
1 – Não foram elaborados planos de ação, projetos, propostas.

(

2 – Sim, foram elaborados planos de ação, projetos, propostas. (

)
)

3 - Não sei se foram elaborados planos de ação, projetos, propostas. (

)

4 - GRAU DE SATISFAÇÃO COM O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

4.1 – Sobre os momentos de avaliação institucional, como você se sente para avaliar as rotinas
e práticas da escola, incluindo também o desempenho dos colegas?
1 – Muito à vontade (

2 – À vontade (

)

3 – Muito desconfortável (

)

4 – Desconfortável (

)

)

4.2 – Sobre a prática da avaliação institucional da escola, você diria que está?
1 – Muito satisfeito (
3 – Muito insatisfeito (

2 – Satisfeito (

)
)

4 – Insatisfeito (

)
)

4.2 - Você recomendaria para outras escolas a prática da avaliação institucional?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

5 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO
5.1 – O que você acha que deve ser feito para melhorar a prática da avaliação institucional da
escola?
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TÍTULO DA PESQUISA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES
Mestranda: Cleide Pereira Oliveira
Orientadora: Prof. Dra. Elisabete Conceição Santana

QUESTIONÁRIO - MODELO 2

Nome: ______________________________________________________________
Idade: ________________ Tempo de serviço na escola: _______________________
Função: _________________ Grau de escolaridade:__________________________
Data:_____________ Local da entrevista:__________________________________

1 - CONHECIMENTO DO ASSUNTO

1.1 - Você já ouviu falar em avaliação institucional da escola?
1 - Sim

(

)

2 - Não

(

)

Onde? ____________________________

1.2 - Participou de alguma sensibilização, palestra ou mini curso para compreender o que
significa avaliação institucional da escola em algum ambiente de trabalho?
1 - Sim (

)

2 - Não (

Onde? ______________________________
Quando? ____________________________

)
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1.3 – De quantos processos de avaliação institucional você já participou na escola?
1 - Nenhum ( )

2 - De 1 a 3 avaliações (

4 – De 7 a 9 avaliações (

)

)

3 – De 4 a 6 avaliações

5 - Mais de 10 avaliações (

(

)

)

1.4 – Você já participou de avaliações institucionais em outras unidades escolares?
1 - Sim (

)

2 - Não (

)

Onde? ________________________________

2 - CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

2.1 – O que você entende por avaliação institucional da escola?

2.2 – Na sua opinião, qual seria o objetivo da avaliação institucional da escola?

2.3 – Na sua opinião, a prática da avaliação institucional contribuiu ou não para o processo
formativo e de autoconhecimento da escola?

De que forma? __________________________________________________________
______________________________________________________________________

3 - AVALIANDO A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA NO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

3.1 - SOBRE OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

3.1.1 – Quem participa da elaboração dos instrumentos de avaliação institucional da escola?
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3.1.2 – Na sua opinião, você considera importante a participação de representantes da
comunidade escolar (professores/as, pais, funcionários/as, alunos/as) na elaboração dos
instrumentos de avaliação institucional? Por quê?

3.1.3 - Você já foi convidado para participar do grupo que elabora os instrumentos de
avaliação institucional? Quando?

3.1.4 - Gostaria de participar da equipe que elabora os instrumentos de avaliação institucional
da escola? Por quê?

3.1.5 – Qual é a sua opinião sobre a qualidade dos instrumentos aplicados nas avaliações
institucionais da escola?
1 – Foram muito difíceis de entender os objetivos. (
2 - Foram difíceis de entender os objetivos. (

)

3 – Foram fáceis de entender os objetivos. (

)

4 – Foram muito fáceis de entender os objetivos. (

)

)

3.1.6 – Você poderia apontar se houve dificuldades ou não no preenchimento dos
instrumentos de avaliação institucional ao longo desses anos?

3.2 - SOBRE O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLAR NO
PROCESSO

3.2.1 – Como você vê o envolvimento da equipe escolar nos processos de avaliação
institucional? Explique?

3.2.2 - Como você avalia a sua participação nos processos de avaliação institucional da
escola?
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3.3 - SOBRE O USO DOS RESULTADOS

3.3.1 – Qual é a sua opinião sobre a forma de divulgação e discussão dos resultados da
avaliação institucional?

3.3.2 – Você sabe o que é feito com os resultados da avaliação institucional da escola?

3.3.3 – Na sua opinião, o processo de avaliação institucional contribuiu ou não para melhorar
a tomada de decisão em relação aos processos administrativos e pedagógicos? Por quê?

3.3.4 – Você poderia citar algum exemplo de ações que foram tomadas a partir da realização
da avaliação institucional da escola?

4 - GRAU DE SATISFAÇÃO COM O PROCESSO

4.1- Você está satisfeito/a com a prática da avaliação institucional da escola?
1 – Muito satisfeito/a (
3 – Insatisfeito/a (

)

)

2 – Satisfeito/a (

)

4 – Muito Insatisfeito/a (

)

4.2 – Como você se sente nos momentos de avaliação institucional avaliando as rotinas,
projetos, servidores da escola, etc?

4.3 – Se você pudesse propor algumas mudanças na prática da avaliação institucional da
escola:
4.3.1 – Qual seria o melhor período para que ocorressem?
4.3.2 – Quanto tempo você acha que deve levar esta atividade?
4.3.3 – Como seriam os instrumentos de avaliação?
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4.4 - Você recomendaria para outras escolas a prática da avaliação institucional?
1 – Sim

(

)

2 – Não (

)

Por quê? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

5 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO

5.1 - O que você acha que deve ser feito para melhorar a prática da avaliação institucional da
escola?
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TÍTULO DA PESQUISA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES

Mestranda: Cleide Pereira Oliveira
Orientadora: Prof. Dra. Elisabete Conceição Santana

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SMED

1 – A SMED implantou alguma política de institucionalização da avaliação institucional nas
escolas? Caso positivo, como esta prática é realizada?

2 – Na SMED existe algum documento, manual que regulamente esta prática?

3 – Por quais documentos técnicos, legislação, a SMED se orienta para desenvolver ou
fomentar a prática da avaliação institucional nas escolas municipais de Salvador?

4 – Como a SMED se estrutura para atender as orientações contidas no Plano Municipal de
Educação de Salvador (2010 – 2020) em relação à Avaliação Institucional das Escolas?

5 – Nos Projetos Políticos Pedagógicos que chegam a SMED existe algo sobre avaliação
institucional (autoavaliação)?

6 – Como a SMED percebe a proposta do ÍNDICE GUIA? Qual o objetivo da adoção do
ÍNDICE GUIA na rede municipal de ensino de Salvador?
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7 – Já existiram ou existe cursos de formação nesta área para os profissionais de educação da
rede municipal de Salvador?

8 – Na SMED existe alguma comissão, grupo responsável pela implementação, acompanhamento ou
orientação de processos de autoavaliação das escolas? Caso positivo, quais são os profissionais
responsáveis por esta ação?

9 – O que é feito com os resultados da avaliação institucional (autoavaliação) das escolas da
rede, no caso de haver esta prática?

10 – Estes resultados são publicizados? De que maneira?

11 – A SMED tem conhecimento de experiências de autoavaliação institucional na rede
municipal de ensino?

12 – Alguns estados brasileiros já desenvolvem a prática de avaliação institucional das escolas
como um programa de suas Secretarias ou como legislação presente nos Regimentos Internos,
etc, a SMED tem conhecimento destas experiências?
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Anexo A – Índice Guia
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Anexo B – Decreto nº 8.222/12 de 03 de abril de 2012
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Anexo C – Autorização para realização da pesquisa pela SMED
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