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PreFácio

Há uma questão recorrente que preocupa os pesquisadores do campo 
da avaliação e os administradores educacionais e que diz respeito ao envol-
vimento daqueles que têm a autoria da escola, daqueles que constroem o 
seu dia-a-dia, na melhoria das práticas pedagógicas. Anualmente são gastos 
milhões de reais para gerar dados de avaliação sobre as instituições escolares, 
sobre os seus alunos e professores. Tais dados, no entanto, acabam não sendo 
utilizados por aqueles que mais estão em condições de promover as devidas 
melhorias em âmbito escolar: professores, especialistas, funcionários, alunos 
e os pais. 

A respeito de como fazer para que os dados sejam utilizados pelas es-
colas, há várias opiniões e metodologias sugeridas. Uma delas aposta no ge-
renciamento verticalizado e na compulsoriedade do uso dos dados, estabele-
cendo mecanismos que obriguem a comunidade escolar a fazer algo com os 
mesmos – seja por medo de não usá-los, seja por meio de incentivos financei-
ros associados ao seu uso. Os que administram baseados no medo, enxergam 
a comunidade da escola como “parceiros obedientes e aplicados”. Os que 
administram por incentivos financeiro, percebem os profissionais da escola 
como se fossem “vendedores de carro” sempre dispostos a se esforçarem por 
uma boa comissão pela venda: quando maior a nota dos alunos nas avalia-
ções, maior é a comissão. A primeira vertente ainda é do tempo da antiga 
Lei n. 5692, que há mais de 30 anos encarnou o princípio de que a escola só 
poderia ser melhor se os gestores fossem bem treinados e controlassem seus 
subordinados. Foi um rotundo fracasso. A segunda é mais recente, dos anos 
90, e foi fortalecida no interior das tentativas de ver a escola como uma merca-
doria, e, portanto, sujeita às leis do mercado. (Torne a melhoria educacional 
dependente de dinheiro e a escola melhora). 

Mas a escola é uma organização complexa que rejeita fórmulas simpli-
ficadas. Há múltiplos atores e percepções sobre a sua prática e sobre o que 
significa melhorá-la; há uma comunidade externa que tem expectativas, con-
cepções de ensino, e que através de seus filhos, transferem para dentro da ins-
tituição tais concepções e expectativas; há gestores, especialistas, professores 
procedentes muitas vezes de fora da comunidade local que chegam com suas 
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formas de pensar e ver o mundo diferenciadas; há a administração central dos 
sistemas com sua política pública; há legisladores construindo leis e constran-
gimentos legais; há universidades despejando suas teorias nas escolas através 
de variados meios e conexões; há a realidade de vida, muitas vezes dura, de 
seus alunos que lhes impõe dificuldades ao seu caminhar, entre outras. 

Cada um destes atores tem seu poder – maior ou menor. O confronto, 
ainda que algumas vezes inevitável entre tais atores, não pode ser o método 
privilegiado – seja aberto (controle verticalizado), seja dissimulado (controle 
por incentivos). Achamos que há necessidade de se criar uma terceira pos-
sibilidade de relacionamento entre estes atores: a negociação. Negociar as 
condições e os patamares de qualidade, para que a escola seja continuamente 
melhorada com a ação destacada daqueles que a fazem em seu dia-a-dia, em 
direção ao padrão de qualidade esperado pelo poder público e pela socieda-
de. 

É disto que este livro trata. Ele é fruto de uma parceria de anos entre a 
Secretaria Municipal de Educação e a Faculdade de Educação da UNICAMP, 
através de uma das linhas de trabalho do LOED, cuja condução tem sido feita 
pela Profa. Dra. mara regina lemes de sordi. 

A experiência aqui relatada é fruto de um intenso trabalho que tem pro-
curado desenvolver os processos de mediação necessários para que os sis-
temas de avaliação possam ser vistos como forma de mobilização dos atores 
das escolas em direção à negociação de patamares cada vez mais elevados de 
qualidade. Tal é o âmbito da avaliação institucional.

Teve seu começo em 2003 e em 2005 ganhou uma forma mais definida 
com o início do Projeto Geres (Geração Escolar 2005) que se propôs a avaliar 
o desempenho das crianças ingressantes daquele ano em 20 escolas muni-
cipais (além de outras 20 estaduais e 20 particulares). Paralelamente a este 
esforço de medição anual sistemática, conduzido pela Profa. Dra. maria márCia 
sigrist malavasi, desenvolveu-se o embrião dos processos de avaliação institu-
cional que ora são objeto deste livro, já à época desenhados pela Profa. Dra. 
mara regina lemes de sordi, e destinados a auxiliar as escolas que assim desejas-
sem na utilização dos dados produzidos pelas medições anuais do Geres. Os 
dois processos foram e ainda são importantes: medir não é avaliar, mas avaliar 
supõe, de alguma forma, levar em conta medidas. Avaliar é refletir sobre a me-
dida, mas, obviamente, é necessária alguma medida para que se possa refletir 
sobre ela. Entre 2005 e 2008 estes dois processos foram desenvolvidos simul-
taneamente. Atualmente, o processo de avaliação institucional está sendo es-
tendido a todas as escolas da rede municipal, em uma política corajosamente 
empreendida pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

Acreditamos nesta via alternativa de construção da qualidade da escola. 
Mas este não é um caminho fácil e que se faça sem o empenho de todos. 
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viiPrefáCio

A iniciativa de publicar o que se pode construir até agora é importante 
não só para que outros possam inspirar-se por esta via, mas também para que 
o obtido até aqui seja objeto de análise e crítica mais ampla. Por outro lado, 
é um chamamento a todos os envolvidos no próprio processo para que, pela 
leitura sistemática, possam aumentar sua compreensão e refletir sobre suas 
responsabilidades na criação de um modelo alternativo de avaliação para a 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas. 

luiz cArlos de FreitAs

Professor da Faculdade de Educação da UNICAMP,  
Coordenador do LOED
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APresentAção

A Secretaria Municipal de Educação (SME), em consonância com o seu 
papel de condutora das políticas educacionais municipais e de proponente 
de diretrizes para a educação, por meio do seu Departamento Pedagógico 
(DEPE), apresenta a publicação “A Avaliação Institucional como instância me-
diadora da qualidade da escola pública: a Rede Municipal de Educação de 
Campinas como espaço de aprendizagem”. 

Entende-se que a implantação da Avaliação Institucional no Ensino Fun-
damental constitui-se numa valiosa ferramenta para a melhoria da qualidade 
da educação pública municipal, possibilitando fazer da escola um local de 
discussão coletiva sobre os compromissos que assume e sobre as dificuldades 
que enfrenta para garantir aprendizagem efetiva dos alunos. 

Esta publicação contém referências para o trabalho de Avaliação Institu-
cional a serem utilizadas pelas unidades educacionais da rede municipal de 
Ensino Fundamental de Campinas. Pretende-se que este documento desen-
cadeie um movimento de ação, discussão, reflexão e possa servir de apoio ao 
trabalho da comunidade educativa, e que permita reverter-se em melhorias na 
qualidade do ensino fundamental, para todas as crianças que frequentam as 
unidades educacionais municipais.

A publicação está organizada em três partes. Na primeira estão os arti-
gos que tratam dos fundamentos da Avaliação Institucional na Escola Básica. 
Na segunda, o processo de Avaliação Institucional na Rede Municipal de 
Educação de Campinas. Na terceira parte encontram-se os subsídios teórico-
metodológicos para ativação do processo de avaliação institucional partici-
pativa.

Com a apresentação deste documento, damos continuidade a um diálo-
go com a comunidade educativa, por meio de ações formativas, de produção 
de documentos e outros registros, na busca de integrar contribuições que 
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possibilitem a construção de uma educação de qualidade social, voltada para 
a formação integral dos educandos.

grAciliAno de oliveirA neto

Secretário Municipal de Educação de Campinas

Dez/2005 –  Abr/2009

JosÉ tAdeu Jorge

Secretário Municipal de Educação de Campinas

Maio/2009.
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PARTE 1

Fundamentos da avaliação institucional  
na escola Básica
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CAPíTulo I

RAzõEs PRáTICAs E RAzõEs PolíTICAs PARA DEfEnDER  
PRoCEssos DE AvAlIAção InsTITuCIonAl  

nAs EsColAs DE EnsIno funDAmEnTAl

Mara regina LeMes de sordi

1. InTRoDução 
A frequência com que as reformas educacionais têm fracassado na altera-

ção dos resultados da eficácia escolar e a urgência de produzir mudanças na 
qualidade do ensino oferecido às nossas crianças e jovens têm nos ensinado 
muita coisa por caminhos tortuosos. Tamanha é a força deste discurso de mu-
dança apontada como única saída para melhorar os males da educação, que 
alguns atores sociais tendem a aceitar e reproduzir as razões práticas para as 
mudanças, sem necessariamente entender ou problematizar as razões políti-
cas do porquê mudar e o quê exatamente mudar. Barroso (2006) destaca que 
a maior parte das mudanças que incidem sobre os sistemas escolares

tem-se efetuado sem qualquer articulação entre si, com agendas, 
ritmos e estratégias diferentes, sem objectivos globais claramente 
definidos e fora de qualquer perspectiva sistêmica. Não existe, na 
maior parte das vezes, uma coordenação integrada, nem uma po-
lítica global que lhes dê coerência. (p. 118)

Um certo cuidado se impõe para reagirmos à “tirania da transformação” 
citada pelo autor, sob pena de nos importarmos apenas e tão somente com os 
produtos gerados pelas iniciativas de mudança em detrimento dos processos 
que os sustentam. Observa-se que, paradoxalmente, quanto mais se espera 
(ou se cobra) da escola uma resposta concreta para explicar/superar os índi-
ces vergonhosos de proficiência dos alunos obtidos nas diferentes formas de 
avaliação externa que incidem sobre ela, menos se observa nos profissionais 
da educação uma disposição para se engajarem em processos de qualificação 
escolar.
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A escola tem sido vista como mera dependente das decisões do topo do 
sistema ou dos poderes centrais, cabendo-lhe pouca autonomia na definição de 
seus próprios caminhos. Isso tem contribuído para um certo desencantamento 
de professores e estudantes com o sentido do trabalho pedagógico que reali-
zam, com negativas repercussões sobre o imaginário social acerca da função da 
escola e sua relevância no desenvolvimento do País. 

Mudanças não ocorrem por decreto e menos ainda sem o envolvimento 
dos atores implicados no processo. Sendo assim, parece sensato refletirmos 
sobre a possibilidade sinalizada por canário (2006) de se enfatizar uma mu-
dança construída tomando-se a escola como referência, entendendo-a como 
um espaço social que congrega múltiplos interesses/atores em relação e que 
possui singularidade capaz de afetar suas formas de agir e/ou reagir ao que se 
propõe sobre ela. Em síntese, aprender a pensar e agir na escala do estabele-
cimento do ensino e não da sala de aula ou do professor isoladamente. 

Pensar a escola a partir da própria escola é recolocar seus atores em 
situação de protagonismo, assumir sua condição cidadã de posicionamento 
no processo decisório que afeta a vida da instituição, dar-lhes fala governante 
sobre seus processos e contextos.

Se a proposta parece simples de ser aceita, na prática implica uma revo-
lução nas formas usuais de funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
cuja lógica tem se aproximado de práticas hierarquizadas, atomizadas e cen-
tralizadoras, cuja base organizacional colide frontalmente com o discurso de 
trabalho coletivo tão frequentemente citado pelos gestores em todos os níveis 
de ensino.

A experiência de construção de um Projeto Pedagógico (PP) coletivo tem 
se revelado muito importante para resgatar a autonomia e promover a inte-
gração dos atores internos e externos da escola devolvendo à comunidade 
local algum poder sobre seu destino, sua vocação e a construção de sua marca 
identitária. Não parece demais lembrar, no entanto, que mesmo quando uma 
escola se refere à importância de possuir um projeto pedagógico próprio, isso 
não pode ser ingenuamente compreendido como sinônimo de legitimidade 
deste projeto se a assinatura do coletivo de seus atores não estiver neste im-
primida. 

Ressaltamos que a mudança nas e das escolas não pode ser entendida 
como algo que ocorre sem o concurso das várias forças presentes na escola. 
Forças vivas, pulsantes, tensas e dialéticas que só podem ser entendidas e po-
tencializadas quando examinadas por inteiro e em complementaridade. 

É impertinente construir qualquer frase sobre o PP que deixe oculto ou 
indeterminado o sujeito da oração. Apenas e tão somente quando o coletivo 
da escola é chamado a se pronunciar qualitativamente sobre os contornos 

01 Avalia Institucional cap 01.indd   4 2/7/2009   12:59:27



Parte i – FundaMentos da avaLiação institucionaL na escoLa Básica

caPítuLo i – razões Práticas e razões PoLíticas Para deFender Processos...
5

do seu projeto educativo é que este passa a ter para eles algum sentido. “O 
projecto materializa, de um ponto de vista estrutural, a organização em rede 
e constitui, ao mesmo tempo, o princípio da justificação e da legitimidade da 
acção colectiva.” (Barroso, 2006, p. 135)

Decifrar a escola e seu modus operandi requer a admissão de referentes 
multifacetados. Porém decifrá-la não significa necessariamente transformar 
suas condições de funcionamento e menos ainda mudar os rumos, as inten-
ções educativas impressas no seu PP. 

Para mudar radicalmente uma instituição tão complexa e singular quanto 
a escola, é preciso que as pessoas admitam a pertinência deste projeto e que 
decidam participar com responsabilidade e compromisso social. É preciso que 
estas se percebam com alguma governabilidade sobre a realidade da escola e 
que possam conceber a mudança desde dentro, para construir a feição da esco-
la que querem mostrar de dentro para fora. 

A mudança pensada pelo coletivo da escola reúne forças centrípetas, 
concentra energia dos atores e ganha condição de exequibilidade desde que a 
ela se acoplem processos de avaliação abrangentes e rigorosos. Avalia-se para 
se tomar decisões de forma circunstanciada. Avalia-se para mudar e superar as 
fragilidades de um projeto, mas avalia-se também para manter e desenvolver 
potencialidades. Mas para isso, a base ético-epistemológica da avaliação preci-
sa ser desvelada e problematizada. 

Avaliar a avaliação que fazemos da escola e de seu projeto educativo é 
questão de interesse público e que exige transparência valorativa, para fir-
mar um pacto de qualidade negociada (BondioLi, 2004; Freitas; sordi; MaLavasi; 
Freitas, 2004) capaz de orientar os múltiplos atores envolvidos no processo 
de qualificação do ensino em que se engajaram. Isso os leva a celebrar um 
contrato que

tem uma dimensão social, pois consiste na introdução de práticas 
de participação e negociação de interesses, no interior das organi-
zações, tendo em vista a construção de acordos e compromisso para 
a realização de projectos comuns. No caso da educação pública, a 
contratualização interna tem como referência o projecto educativo 
e corresponde à construção social do ‘bem comum’ que fundamenta 
a prestação do serviço educativo. (Barroso, 2006, p. 135)

Desse modo, as iniciativas individuais são estimuladas e revelam-se sinér-
gicas e coerentes em relação ao conjunto da obra. O monitoramento dessa 
ação coletiva é crucial e implica pensar processos avaliatórios mais amplos e 
complexos do que aqueles reduzidos ao exame do desempenho dos alunos, 
desconectado dos fatores associados que nele estão imbricados. Examinemos 
mais de perto a questão.
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2. os múlTIPlos sEnTIDos DA AvAlIAção nos PRoCEssos DE muDAnçA DA EsColA

Processos de avaliação são historicamente acompanhados de resistências 
que se amplificam quando não contam com a adesão dos avaliados. Logo 
nosso argumento incide sobre o fato de que mudar a escola é mudar um 
estabelecimento vivo, não a estrutura física denominada escola. Mudar a es-
cola é mudar um espaço social no qual se joga a sorte do tipo de cidadãos 
que queremos ver agindo e intervindo em nossa sociedade. Mudar a escola 
implica que os concernidos do processo possam, reunidos em prol do bem 
comum, tomar decisões que lhes afetem a rotina, e para tal é prudente que se 
sintam respeitados e ativos no processo a fim de que este tenha legitimidade 
política, única estratégia capaz de fazer a legitimidade técnica não se perder 
em discursos e meras intenções. Evidentemente para que estes atores entrem 
em sintonia, é necessário planejar espaços comuns que lhes permita refletir 
sobre a realidade e sobre ela deliberar.

A concepção de espaço que tomamos para ancorar essa reflexão é a pro-
posta por MiLton santos, que a define como um conjunto indissociável de sis-
temas de objetos e sistemas de ações humanas. Assim, o espaço expressa a 
síntese entre forma, função, estrutura e processo, não podendo ser abstrata-
mente pensado. “O espaço ganhou uma nova dimensão: a espessura, graças 
ao número e diversidade enormes dos objetos, isto é, fixos, de que, hoje, é 
formado e ao número exponencial de ações, isto é, fluxos, que o atravessam” 
(santos, 1997, p. 21). Assim, mais do que reunir pessoas, é preciso que estes 
espaços (antes reduzidos a espaços físicos e hoje entendidos como espaços 
sociais) potencializem trocas intersubjetivas 

o funcionamento de cada escola como acontece nas outras organi-
zações sociais, assemelha-se, assim, a um “jogo coletivo”, que é de-
terminado, por um lado, por dimensões coletivas (organizacionais) 
e, por outro, por dimensões individuais (de natureza biográfica). É 
esta dupla determinação por fatores contextuais e individuais que 
confere ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino um ca-
ráter contingente. É, ainda, pela mesma razão que também pode-
mos observar como os mesmos professores agem de forma diferente 
quando colocados em contextos distintos. (canario, 2006, p. 66)

Mudar a educação que se oferece à população, notadamente a mais ca-
rente, que enxerga na escola pública a oportunidade de ampliar as possibili-
dades de inclusão real na sociedade, implica admitir que esta mudança não 
pode ocorrer de forma incremental. Ou seja, não se trata de mudar primeiro 
os professores, ou os alunos ou ainda as famílias. Trata-se de mudar a escola 
como um todo e de forma integrada e sinérgica. Trata-se de acionar estratégias 
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ecológicas de mudança em que a escola, os professores e os alunos, ou seja, 
os atores e seu contexto mudem ao mesmo tempo e por interação recíproca. 

Não se trata apenas de postular mudanças no âmbito das salas de aulas 
(embora não se desconheça a importância deste espaço), mas de mudanças 
que abarquem a escola como um todo, suas relações internas e externas, seus 
processos de trabalho, enfim seu projeto educativo. “Essa passagem implica um 
acréscimo de lucidez da parte dos professores a fim de que lhes seja permitido 
dominar variáveis organizacionais que transcendem seu ‘território’ próximo, a 
sala de aula, e que apelam a competências coletivas.” (canario, 2006, p. 76)

Trata-se de aprender a pensar e agir na escala do estabelecimento do 
ensino e isso pode fazer toda a diferença. Porém estarão os profissionais da 
educação preparados para esta mudança de amplitude? Da forma como são 
formados os professores, quase sempre com nítida separação entre as fron-
teiras da formação e da profissionalização, com desarticulação entre teoria e 
prática, surpreendente será percebê-los sensíveis para leituras mais abrangen-
tes da escola que ultrapassem os limites da sala de aula e que superem uma 
cultura fortemente individualista e ensimesmada.

Entendemos os professores como atores estratégicos em quaisquer pro-
cessos que afetem o cotidiano escolar. Podem exercer importante função es-
clarecedora ou obstaculizadora da inovação pretendida. Podem constituir-se 
pontes ou barreiras. Isso nos estimula a indagar: Se a lógica da formação 
inicial e continuada do professor acaso se alterassem, isso não interferiria na 
forma de ele viver o ofício docente? 

Nossa crença é que isso potencializaria a chance de o professor participar 
de pactos de qualidade negociada junto aos sujeitos que atuam nas escolas. 
Se cabe aos profissionais da educação a mediação deste processo inovador de 
propor mudanças nas/das escolas, mais inovador será a admissão de que outras 
vozes devem estar presentes e ecoar com igual relevância nesta pactuação 

[...] incidindo o projeto na escola, o seu desenho e desenvolvimento 
foram concebidos como uma intervenção educativa integrada, no 
âmbito de um território, articulando dimensões educativas escola-
res e não escolares, uma pluralidade de parceiros e uma diversida-
de de públicos. Esta ampla visão do âmbito e da natureza da inter-
venção é congruente com a idéia que a escola muda, mudando sua 
relação com a comunidade, a qual é, por sua vez, complementada 
com a idéia de que os alunos são a comunidade dentro da escola 
(canario, 2006, p. 59).

Cada instituição de ensino possui uma historicidade, um certo habitus 
que interfere nas suas formas peculiares de planejar, atuar e avaliar suas es-
colhas e suas metas. Este habitus deve ser levado em conta mas não pode ser 
compreendido como impossibilidade de mudança. Cada instituição de ensi-
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no precisa assumir-se no processo de desenvolvimento de seu PP sob pena de 
não avançar. Para avançar, no entanto, tem que enfrentar e superar a cultura 
institucional. A avaliação parece ser atividade carregada de sinalizadores do 
quanto esta cultura favorece ou despotencializa os processos de mudanças 
que se impõem como necessários (independentemente das lógicas de que 
estão impregnados).

O professor, nos processos de avaliação da qualidade da escola, tem sido 
figura central e dele boa parte das aprendizagens de uma outra cultura de 
avaliação dependem.

[...] mais do que um reprodutor de práticas, o professor tem que ser 
reinventor de práticas, reconfigurando-as de acordo com as especi-
ficidades dos contextos e dos públicos. Isso quer dizer que a partir 
de um conjunto heterogêneo e eclético de saberes memorizados, o 
professor, à semelhança de um bricoleur, mobiliza os necessários 
para fazer frente a uma situação única (canario, 2006).

Se aceitarmos que o professor é fundamental ao processo de mudança 
das escolas e nas escolas de que modo a que estas operem numa lógica com 
maior pertinência social, nos inquieta pensar o que fazer quando os profes-
sores recusam-se a aceitar qualquer tipo de avaliação de seu trabalho. Como 
pensar a avaliação da escola que não quer mudar? Como mudar uma escola 
que não quer se avaliar? Como admitir que uma instituição que ensina se re-
cuse a aprender?

A escola precisa da avaliação, disso não temos dúvida. Precisa do autoco-
nhecimento dela extraído para melhor regular-se no processo de produção da 
qualidade social que deve caracterizar uma instituição educacional, mesmo e 
principalmente, em cenários tão regidos pela ética mercadológica.

A educação como bem público reclama por controle social e assim cons-
truímos o entendimento de que a avaliação de uma escola, como instituição 
complexa e singular, não pode permanecer à deriva, dependente de vontades 
individuais ou devaneios dos seus diferentes públicos. A avaliação da qualida-
de das escolas é questão imperativa em nosso tempo, fruto da crescente luta 
pela democratização do acesso ao ensino. Este acesso não pode prescindir do 
compromisso com o direito das crianças e dos jovens aprenderem. 

Dadas as formas usuais de desenvolvimento do trabalho pedagógico em 
nossas escolas, a tarefa de produzir projeto educativo de qualidade tem sido 
precarizada. Muitos fatores concorrem para que este estado de coisas pareça 
insuperável não faltando condicionantes para que a tarefa do ensino possa ser 
traduzida em aprendizagens.

Sobram justificativas para explicar o porquê de as crianças não aprende-
rem, mas daí a aceitar a inexorabilidade deste cenário é outra coisa. Outros 
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desdobramentos ocorrem que, inclusive, transcendem o tempo da escolariza-
ção, incidindo na realidade social. 

As razões práticas que justificam a avaliação só não são maiores do que 
as razões políticas do porquê avaliar as escolas em todos os níveis e em parti-
cular no ensino básico, no qual a escassez de modelos pode, equivocamente, 
acarretar escassez de experiências de avaliação. Qual a gênese do problema? 
Não avaliamos porque nos faltam modelos adequados a este nível da escola-
rização, ou nos afastamos da avaliação porque ela pode desvelar as contradi-
ções nas formas com que usualmente temos posto em ação o PP das escolas 
em que atuamos? 

A questão é se podemos simplesmente não desejar a avaliação de nosso 
trabalho docente, fechando-nos ao olhar externo (às vezes ao próprio olhar, 
rechaçando a autoavaliação simultaneamente) mesmo quando isso acarreta 
prejuízos a terceiros, no caso, as crianças. 

Ludke (1996) destaca algumas características da profissão docente que 
podem interferir, em nosso modo de ver, na adesão a processos de Avaliação 
Institucional, entre elas, o exercício isolado da profissão de professor, que 
tem profundas repercussões nas dificuldades de desenvolvimento do próprio 
profissional, na resistência a avaliação pelos pares, na falta de compartilha-
mento de soluções para os problemas encontrados em uma classe e a falta de 
reconhecimento direto de um bom trabalho docente.

O professor, quase sempre formado em situações de ensino artificiais 
que se distanciam do processo concreto de trabalho realizado nas escolas ou 
que recorre às escolas numa perspectiva de aplicação dos saberes, acaba in-
corporando uma lógica de trabalho que se confronta com a natureza coletiva 
da organização do trabalho pedagógico nas escolas. Sendo lançado em sua 
prática profissional isoladamente, tende a aprender sozinho a relacionar-se 
com a cultura da escola e a resolver os problemas que vão surgindo ou sendo 
criados. Decorrente dessa falta de repertório com o trabalho coletivo, aceitar 
participar de processos de avaliação nos quais os resultados de seu trabalho 
serão publicados, implicam algum desconforto e temor, mesmo frente a for-
matos avaliativos mais amplos e contextualizados, mais centrados nos aspec-
tos qualitativos do quantitativos, mais preocupados com a formatividade da 
avaliação do que com resultados pontuais e finalísticos.

Isso nos leva ao campo das razões políticas que perpassam a avaliação. 
O silêncio que produzimos na avaliação da educação básica acaba permitindo 
que novos discursos sobre a qualidade das escolas e dos professores possam 
ser produzidos, reproduzindo uma determinada concepção de ensino que 
muito deixa a desejar quando a conversa gravita em torno de educação e seus 
múltiplos sentidos.
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Um certo silêncio sobre a caixa preta das escolas tem autorizado que es-
tas sejam formalmente avaliadas, exclusivamente a partir dos resultados dos 
alunos nos exames de proficiência. Nada mais reducionista, pois já é con-
sensual que medir não é avaliar, mas apenas estágio primeiro desta atividade 
complexa e inerente à condição humana.

Nosso pressuposto é o de que pensar e agir na escala do estabelecimento 
do ensino acarreta uma mudança importante no âmbito da avaliação que não 
pode se ater no nível da sala de aula, muito menos na medição do rendimento 
dos alunos.

Os diferentes públicos interessados na configuração de uma escola de 
qualidade precisam se familiarizar com a construção de alternativas avaliató-
rias que induzam o olhar para a escola em sua totalidade. 

Nossa aposta é de que a avaliação institucional, experiência amplamente 
desenvolvida na educação superior, possa ser implantada também nas escolas 
de educação básica, e que esta atividade possa ser mais bem compreendida com 
o concurso dos atores das escolas tanto em sua formulação, implementação e 
sobretudo meta-avaliação. Mas esta empreitada pode e deve ser sustentada por 
relações estreitas entre os professores das universidades e das escolas sob pena 
de se repetirem lógicas avaliativas tão ao gosto do mercado e que, repetidas 
sem reflexão crítica, tenderão a cristalizar referenciais de avaliação fincados na 
classificação, na meritocracia, na punição e na premiação, no ranqueamento 
descontextualizado. Enfim, tenderão a se afastar do verdadeiro sentido formati-
vo e emancipatório que acompanham processos autênticos de avaliação.

3. É PRECIso AvAlIAR As EsColAs, mAs PoR onDE ComEçAR?
Como é que se escreve? Que é que se diz? E como dizer?

E como é que se começa? E que é que se faz com o papel

em branco nos defrontando tranqüilo?

Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única:

Escrevendo.

cLarice LisPector

Muitas dúvidas cercam o fenômeno da avaliação institucional. Quem par-
ticipará? Quem definirá a hora de começar? Quais os indicadores de uma es-
cola de qualidade? Que critérios serão acionados para avaliar? Que dimensões 
são constitutivas de uma instituição de ensino? As instituições formadoras de 
professores devem ser chamadas a participar? Todas estas questões são proce-
dentes e, independentemente do momento em que forem acionadas e das res-
postas que originarem, remetem todas à mesma constatação: não se pode mais 
retardar os processos de avaliação institucional nas escolas de educação básica. 
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Importa começar e para isso são bem-vindas todas as experiências de avaliação 
institucional que assumam os princípios da participação e da emancipação.

Leite (2005) nos adverte que processos de Avaliação Institucional Parti-
cipativa:

1. exigem sensibilização, pactuação, negociação e persuasão;

2. são instrumentos epistemológicos para o pensamento e a ação políti-
ca no espaço público;

3. incluem a criação de comunidades interpretativas, orientadas pelo 
bem comum (sentimento de pertença no cenário local). Atores se 
veem em perspectiva relacional, no interjogo de saberes, poderes e 
deveres;

4. se exercem sob forma de cogestão e autogoverno;

5. instituem autonomias dos sujeitos, dos coletivos e da instituição;

6. nutrem-se da autolegislação, autocrítica, autovigilância permanentes;

7. exigem tempo próprio. 

A leitura rigorosa destas características que acompanham os processos 
de avaliação institucional já nos sinaliza o porte do desafio, mas coincide com 
os pressupostos da gestão democrática, do projeto pedagógico das escolas e 
da própria exigência de avaliação sobre a qualidade desses processos sinaliza-
dos na LDB. Logo, trata-se de fazer cumprir a lei e dar forma e consequência 
ao discurso já presente em nossas escolas. 

Como podemos ver, há muitas razões práticas, inúmeras razões políticas, 
e há, inclusive, razões legais para avaliar a qualidade de nossas escolas. Mas, 
indubitavelmente, há razões éticas que determinam que estes processos de ava-
liação da qualidade não possam mais ser postergados. As crianças precisam de 
uma escola pública de boa qualidade. E a resposta a este chamamento social 
não pode prescindir da participação dos atores da escola. A saída é aprender a 
avaliar de um modo que nos faça sentido e assim, desestabilizar a cultura avalia-
tiva que nos desconforta, pela proposição de uma outra alternativa.
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Capítulo II

Da avalIação Da aprenDIzagem à avalIação InstItuCIonal:  
aprenDIzagens neCessárIas

Mara regina LeMes de sordi 
Menga Ludke

1. abrInDo a Conversa

Muitas são as questões envolvendo a organização interna da escola sobre 
as quais os educadores divergem, assim como são inúmeras e, quase sempre, 
inconciliáveis as razões que apresentam para que o consenso não seja alcan-
çado. 

Curiosamente estes atores convergem quando a questão refere-se à 
complexidade do fenômeno da avaliação. Independente da profundidade de 
análise que fazem ou da lógica que usam para justificar as razões desta com-
plexidade, há acordo em que a avaliação seja uma categoria particularmente 
especial e árida. As formas práticas de lidarem com a avaliação, inclusive, tor-
nam a refletir os diferenciados posicionamentos ético-epistemológicos que 
embasam as escolhas aparentemente técnicas que fazem. Como se percebe, 
identificam-se nas dificuldades e distanciam-se nas eventuais formas de supe-
ração destas. Isso deve significar alguma coisa.

A organização do trabalho escolar como atividade que reúne diferentes 
atores é afetada por esta diversidade de concepções, interesses, valores. Disto 
deriva a necessidade de construção de acordos mínimos para que se balizem 
as decisões que são tomadas, sem os quais pode-se comprometer a eficácia do 
trabalho planejado. A avaliação da aprendizagem como uma categoria cons-
titutiva do trabalho pedagógico com alta força indutora nas formas de agir 
dos atores escolares merece atenção especial visando entender/desvelar seu 
modus operandi, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da escola.
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Não pairam dúvidas acerca da importância da avaliação para promover 
avanços no desenvolvimento dos estudantes e nos processos de qualificação 
da escola, cabendo-lhe iluminar os caminhos decisórios. 

Não se desconhece que sem a avaliação, fica-se desprovido de evidências 
que permitam monitorar e interferir precocemente nas condições que preju-
dicam ou potencializam a obtenção dos objetivos educacionais pretendidos. 
Ainda assim, é usual que a avaliação seja referida como um “mal necessário”. 
Como explicar este paradoxo? Reconhecendo-se o potencial educativo da ava-
liação, o que justificaria a construção de uma relação nada amistosa quando 
não de evitamento ou fuga desta atividade?

Avaliar os estudantes e o quanto aprenderam é atividade inerente ao tra-
balho docente, constituindo-se parte da cultura escolar já incorporada pelos 
alunos e famílias.

Mesmo desenvolvendo uma relação pragmática com a avaliação muito 
mais centrada na nota do que no quanto esta possa ser expressão da apro-
priação do conhecimento; ainda quando a avaliação seja vivenciada como 
produto descolado do processo de ensino-aprendizagem, os estudantes se 
acostumaram a juízos de valor externos, dos quais ficam dependentes, não 
contestando a lógica interna que os expropria da participação em um proces-
so no qual deveriam, no mínimo, desenvolver ações de corresponsabilidade. 

Esta forma de entender a avaliação e se acostumar com sua feição classi-
ficatória e de vê-la como um ato de comunicação com ares de neutralidade, 
no qual alguém assume a prerrogativa de dizer o quanto vale o trabalho do 
outro, sem que a este outro seja dada a oportunidade de se manifestar sobre o 
processo vivido e suas eventuais idiossincrasias, acaba por esvair desta prática 
o seu sentido formativo. Isso interfere no imaginário social, que associa a ava-
liação a práticas repetidas de exames externos que geram medidas, que viram 
notas que se transformam em signos que se distribuem em mapas que permi-
tem comparar, selecionar e eventualmente, excluir pessoas/instituições.

O discurso da avaliação perde potência quando os sujeitos da relação e 
em relação desconhecem a natureza multifacetada deste fenômeno e tendem 
a valorizar resultados obtidos em circunstâncias pontuais, desconsiderando 
os processos em que se ancoraram.

Se nossa mais usual relação com a avaliação é a que se refere à apren-
dizagem dos alunos e ocorre no interior da sala de aula, observamos outro 
aspecto que traduz um pouco da cultura avaliativa apreendida ao longo dos 
anos de escolarização, nos quais a repetição da lógica anteriormente comen-
tada parece ter sido constantemente reforçada.

Muito pouco se pode interferir no processo de ensino, a menos que haja 
a autorização do professor, cujo protagonismo no cenário da sala de aula é 
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irrefutável. Mesmo a equipe gestora de uma escola tende a considerar este 
lugar (sala de aula) como de uso restrito. Esta mentalidade se incorpora de 
tal forma que começa a se naturalizar a ideia de que o trabalho pedagógico 
pertence apenas ao professor, não cabendo nenhum tipo de controle social 
sobre como se desenrola, mesmo quando este ocorre de forma disjuntiva 
com o projeto da escola. Isso interdita a proposição de ações restauradoras 
quando este trabalho não revela eficácia social e subtrai das crianças o direito 
de aprender. Segundo roLdão (2006)

[...] essa liberdade aparente constitui-se antes como um factor de 
anti-profissionalidade, na medida em que justamente substitui a le-
gitimidade do saber que fundamenta a acção, e o controlo sustenta-
do do grupo profissional, pelo arbítrio de cada agente individual, a 
quem não é exigido fundamento para o que faz, nem é assegurada 
qualquer garantia de legitimação pelos seus pares. Contudo, a ideia 
de liberdade de acção do professor é lida, pelos próprios, como muita 
investigação comprova, exactamente neste sentido, como sinónima 
do direito arbitrário de agir como quiserem, e, sobretudo, sem inter-
ferências externas, o que configura, por parte dos professores, a cren-
ça enraizada na não necessidade de legitimar ou justificar perante 
outros a sua acção. Esta crença, socialmente construída e persistente-
mente passada na cultura docente, é, à luz dos referentes desta aná-
lise, indicador de não profissionalidade. 

Esta cultura da avaliação ajuda a entender (não a justificar) as recusas 
frequentes de alguns professores de discutir suas práticas pedagógicas o que 
se confronta com o discurso de trabalho coletivo presente na escola. A auto-
nomia do docente não pode ser confundida com autonomização. Não tem 
ele a prerrogativa de decidir, por si só, algo que afeta o bem comum e marca 
o projeto pedagógico da escola. Certamente esta aprendizagem necessita ser 
incluída desde logo nos processos de formação docente para promover mu-
danças na cultura escolar, sobretudo no tocante à avaliação. 

Esta aprendizagem de viver, colaborativamente, um projeto implica enten-
der e usar a avaliação como uma estratégia organizadora dos múltiplos olhares 
e ações sobre a realidade, na perspectiva de produzir melhorias. Mostra-se in-
dispensável para o monitoramento dos avanços do projeto pedagógico e, por 
conseguinte, é fenômeno do qual não se pode afastar, se quisermos falar, com 
propriedade, de uma escola comprometida com a aprendizagem das crianças.

A dificuldade de lidar com a heteroavaliação precisa ser compreendida, 
no entanto, como memória de vivências que ajudaram a consolidar uma fei-
ção avaliativa que mais afasta do que aproxima; que mais pune do que ensina, 
que mais ameaça do que acolhe, que mais conclui do que contextualiza, que 
mais rotula do que explica. 

02 Avalia Institucional cap 02.indd   15 7/7/2009   14:46:47



avaLiação institucionaL coMo instância Mediadora da QuaLidade da escoLa PúbLica

Mara regina LeMes de sordi – Menga Ludke

16

Reagir a esta cultura é condição integrante de um bom projeto educativo 
e deve se constituir prioridade, sobretudo, em cursos que formam professo-
res. Desta aprendizagem decorrem outros desdobramentos que podem bene-
ficiar a escola e os profissionais que nela atuam, especialmente em função das 
mudanças nas políticas públicas de educação fortemente regidas pela lógica 
economicista. 

A avaliação vem ganhando centralidade na cena política e os espaços 
de sua interferência tem sido ampliados de modo marcante, ultrapassando 
o âmbito da aprendizagem dos alunos. Por tratar-se de campo fortemente 
atravessado por interesses diante dos quais posturas ingênuas não podem ser 
aceitas, compete aos profissionais da educação desenvolverem alguma exper-
tise para lidar com a avaliação. 

Ao deixarem de ser apenas avaliadores e começarem a ser também ob-
jeto 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. 

Por seu lado, a avaliação do trabalho docente exige transparência por 
parte de quem se atribui a responsabilidade de estabelecer referentes indi-
cativos da qualidade desejada, e sob este aspecto, é necessário assumir uma 
postura radical exigindo conhecer, na raiz, a concepção de qualidade que 
orienta o olhar avaliativo, sobretudo aquele contido nas políticas públicas de 
avaliação de cunho nitidamente regulatório. Segundo roLdão (2006)

O controlo sobre os professores, pode ater-se mais a verificação do 
cumprimento rigoroso de normativos, por cujo contributo para a 
eficácia do que se ensina e do que se aprende nunca ninguém per-
gunta, ou na falaciosa publicitação de bons e maus resultados em 
abstracto – os rankings cegos –, desencarnados das circunstâncias, 
dos contextos, e do rigor do exercício do ensino pelos professores 
que, essas sim, devem ser objecto de avaliação e controlo rigoroso. 
(...) Nunca ou muito raramente se centrou na verificação/ funda-
mentação da qualidade da acção de ensino em si mesma, da ade-
quação do agir dos docentes face aos seus alunos, nem no conhe-
cimento profissional por eles manifestado ou invocado como base 
dos resultados da sua acção.

Entendemos que a aprendizagem da avaliação precisa ser elevada a con-
dição estratégica nos processos de formação docente, sejam eles iniciais ou 
permanentes, e isso inclui o exercício da autoavaliação e a avaliação pelos 
pares. Um professor familiarizado com estas práticas ganha condição de bem 
ensinar e bem realizar a avaliação de/com seus estudantes, assim como com-
preenderá, com algum prazer, que lhe cabe o direito/dever de participar de 
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processos de avaliação da escola em que trabalha, co-responsabilizando-se 
pelo desenvolvimento do seu projeto pedagógico. 

Nesta linha de raciocínio, construímos este ensaio que pretende, inicial-
mente, estabelecer relações entre a aprendizagem da avaliação incorporada 
pelos professores ao longo de seu processo de formação e os eventuais refle-
xos desta, no futuro desenvolvimento profissional, quando participam tan-
to nos processos de avaliação da aprendizagem como naqueles que não se 
circunscrevem à sala de aula. A seguir, discutiremos como a aprendizagem 
da avaliação institucional, ao tomar a escola como referência de análise da 
qualidade de ensino oferecido, constitui-se mediação importante para abor-
dagens macro e micro dos processos de ensino; e, por último, discutiremos a 
responsabilidade dos cursos de formação na ampliação da visão de avaliação 
dos professores, realçando os saberes que estes podem fazer circular nos pro-
cessos de trabalho dos quais participam, contribuindo para a qualificação das 
escolas e para a ampliação das aprendizagens das crianças.

2. as multIleIturas Dos proCessos De avalIação

Sendo a escola um sistema social complexo, composto por inúmeros 
sujeitos em relação, não necessariamente afinados em suas concepções ético-
politicas e/ou técnico-operacionais, o esperado é que o trabalho coletivo que 
executam seja marcado socialmente pela heterogeneidade de suas histórias e 
itinerários. Isso exige que sejam engendrados acordos para que o projeto pe-
dagógico em que estão envolvidos caminhe e possa frutificar. Estes acordos, 
igualmente, precisam ser avaliados e isso acresce outros níveis de complexida-
de para a avaliação, pois incorpora outros protagonistas e olhares ao processo. 

As relações e interações do professor com os alunos e os saberes da for-
mação que acontecem em uma sala de aula não podem ser tomados, inadver-
tidamente, como expressão do conjunto de eventos e projetos que marcam a 
qualidade da escola e as relações desta com o entorno social. 

Há que se desenvolver os futuros professores para que possam se inte-
ressar por aquilo que acontece para além da sala de aula e subsidiá-los para 
outros níveis de análise do fenômeno educativo a fim de que consigam captar 
a qualidade de uma instituição de ensino. Em suma, é preciso rever como se 
ensina a avaliação para que possam estabelecer relações mais fecundas com 
esta atividade de singular importância na vida das escolas/pessoas. 

Por razões diametralmente opostas, as reformas educativas sinalizam na 
mesma direção e elegem a avaliação como sua bandeira em prol da qualidade 
do ensino. 

Rompem-se as fronteiras da sala de aula e o foco exclusivo nos alunos e 
observa-se que a avaliação começa a ser praticada em larga escala buscando 

02 Avalia Institucional cap 02.indd   17 7/7/2009   14:46:47



avaLiação institucionaL coMo instância Mediadora da QuaLidade da escoLa PúbLica

Mara regina LeMes de sordi – Menga Ludke

18

reunir subsídios que orientem os sistemas educativos, os quais passam a as-
sumir importante protagonismo, inclusive na indução das escolas a um deter-
minado padrão de qualidade. 

Decorrentes destas políticas neoliberais são gerados inúmeros relatórios 
e estatísticas que informam sobre a eficácia das escolas. Um conjunto de me-
didas (quase sempre ligadas ao desempenho dos alunos) é produzido com a 
pretensão de informar, de modo comparativo e classificatório, como se distri-
buem as escolas no cenário educacional, e a partir destes dados, o processo 
de definição de políticas públicas acontece e informa a sociedade/mercado 
onde se concentram as ilhas de excelência educacional.

Começa a ter presença na vida das escolas - muito embora não tenha lo-
grado se fazer presença - um conjunto de informações nem sempre capazes de 
produzir consequências no desenvolvimento da dinâmica institucional. Falta 
quem os consuma, atribuindo-lhes sentidos e produzindo sentidos novos a 
partir das evidências recolhidas. Disto resulta a manutenção dos mesmos ní-
veis de desempenho das crianças que continuam sem aprender, embora cada 
dia mais avaliadas (melhor dizer “medidas”).

Como as medidas são necessárias, porém insuficientes para se poder 
falar a sério sobre avaliação, observa-se que o ciclo virtuoso da avaliação não 
se completa. Tende a ficar restrito a números esquecidos em relatórios que 
não são suficientemente explorados e/ou apropriados pelos professores/alu-
nos/famílias/gestores. Mas geram políticas que incidem sobre as escolas e so-
bre a educação, de um modo geral. E assim se apequena a função social da 
avaliação ao legitimar determinados construtos de qualidade abstratamente 
explicitados. 

Há que se interrogar fortemente esta lógica que atravessa as políticas 
públicas de educação que pretendem localizar as escolas eficazes.

O que se entende por uma escola de qualidade, afinal? Cabe desvendar o 
que isso pretende significar e o quanto representam de avanço rumo à melho-
ria da escola. Esta é uma questão compreensivelmente polêmica.

Conforme ânguLo, 

as mudanças sustentam-se em visões morais de melhora, ou seja, 
em valores, formas de convivência e escolhas que realizam as co-
letividades (e inclusive, nas omissões que realizam ativamente). 
Contrariar esse substrato é tentar ocultar a própria raiz da ação 
humana; mas assumi-lo supõe aceitar o debate e a discussão sobre 
o que significa, ao menos para a coletividade, para a comunidade 
e para a sociedade onde está situada, uma educação de qualidade. 
(2007, p. 128)

02 Avalia Institucional cap 02.indd   18 7/7/2009   14:46:47



Parte i – FundaMentos da avaLiação institucionaL na escoLa básica

caPítuLo ii – da avaLiação da aPrendizageM à avaLiação institucionaL:...
19

Dada a cultura de avaliação hegemônica e ao modo como “eclipsia” a 
concepção de qualidade de ensino que toma como referente, professores e 
gestores reagem aos processos de avaliação de seu trabalho, e tendem curio-
samente a se assemelhar aos estudantes quando da emissão de suas notas, 
confirmando a força da cultura avaliativa, assimilada como currículo oculto da 
escola. Se bem posicionados no quadro estatístico, a ordem é celebrar. Não 
há disposição ou razão particular que justifique cotejar os resultados obtidos 
com os recursos existentes e acionados pelos profissionais da escola em prol 
da aprendizagem dos alunos. Dispensam-se maiores reflexões sobre se este 
patamar revela o melhor possível da escola em relação a uma determinada 
fronteira de eficiência/eficácia.

Quando a localização no ranking não os favorece, tratam de negar pe-
remptoriamente as marcas obtidas, quase sempre desqualificando-as. Ao de-
clarar a incompletude do dado para retratar o que ocorre na realidade da 
escola, dão também por findo o processo sem que se agregue a este qual-
quer esforço explicativo do fenômeno, incluindo o estudo dos determinantes 
sociais. Perde-se a chance de se promover uma aproximação do coletivo da 
escola para estabelecer uma leitura circunstanciada dos dados, produtora de 
significados e subsidiadora de decisões internas que levem em conta os sabe-
res dos atores locais e as informações geradas fora da escola, que poderiam 
dialogar sem qualquer traço de subserviência. 

Observa-se uma certa apatia dos envolvidos que parece não reagir, de 
modo proativo, à situação. A tendência é que a força dinamogênica da ava-
liação ceda lugar à aceitação/negação pura e simples da medida informada, 
mesmo quando esta não leva em conta os fatores associados. Constrói-se uma 
cultura de indiferença aos dados de avaliação, e, por outro lado, presencia-se 
uma certa idolatria das notas boas, que passam a orientar a escola a buscá-las, 
mesmo que discursivamente, contestem seu valor, sua exatidão ou suas for-
mas de obtenção. Os meios acabam justificando os fins.

Observamos que os resultados de avaliação externa têm inspirado polí-
ticas públicas e definido prioridades no processo de alocação de verbas, via 
ranqueamento das escolas/professores/alunos, de forma descontextualizada. 
Tendem a ser reforçadores da cultura da “avaliação-medida”, produto cen-
trado e sujeito a recompensas e punições. Isso reforça a postura defensiva 
frente à avaliação pois os professores ressentem-se dos resultados que, direta 
ou indiretamente, aponta-os como responsáveis pelo fraco desempenho dos 
alunos nos exames de proficiência. 

Ao desconsiderar o trabalho pedagógico desenvolvido e as condições in-
tra e extra-escola que o afetam, estes resultados avaliativos tendem a penalizar 
também as escolas, em especial aquelas localizadas em áreas de maior vul-
nerabilidade social, provocando um certo mal-estar docente. Os professores 
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tendem a explicar/justificar o mau resultado dos estudantes e quase sempre, 
de forma isolada, buscam formular saídas. 

Os docentes afirmam não poder bem fazer o seu trabalho: os alu-
nos resistem ao trabalho de estimulação do professor, os colegas 
são pouco cooperativos, a administração impede-os de bem tra-
balhar... O risco de a pessoa se empenhar demais coexiste com o 
do descomprometimento. O primeiro impede a clivagem protectora 
entre as esferas doméstica e profissional provocando o desgaste ou 
a exaustão profissional. Para além de que se torna irrisório devido 
ao desfasamento entre o sobre-empenho e os resultados decepcio-
nantes dos alunos. O segundo aumenta as dificuldades de uma 
actividade em desinvestimento. (LantheauMe, 200, pp. 6-7).

Segundo LiMa, o estudo da escola é processo complexo, mas muito esti-
mulante, pois transita entre olhares macroanalíticos que desprezaram as di-
mensões organizacionais dos fenômenos educativos e pedagógicos e, olhares 
microanalíticos , exclusivamente centrados no estudo da sala de aula e das 
praticas pedagógico-didáticas (2008, p. 7). Ambos olhares carecem de um elo 
que permita compreendê-los em relação. 

A abordagem que toma a escola como referência vem ganhando adeptos 
(canario, 2006) e aí reside nossa defesa de processos de avaliação institucional. 
O nível de análise por ela valorizado é o da mesoabordagem que toma a escola 
como eixo integrador dos aspectos micro e macro já referidos, ajudando a me-
lhor situá-los de modo a extrair significados mais densos e circunstanciados das 
evidências postas em destaque. (Freitas, sordi, MaLavasi, Freitas, h, 2009)

O protagonismo nesta abordagem está nas mãos dos atores da escola. A 
estes compete produzir as explicações sobre os dados e formular pactos de 
qualidade negociada (bondioLi, 2004) visando o avanço da escola, de forma in-
tegrada, sistemática e organizada, a partir das próprias referências que elege, 
numa leitura sempre atualizada do seu projeto pedagógico.

sirotnick enfatiza que

A escola é um lugar idôneo onde os educadores podem trabalhar 
juntos para enfrentar situações difíceis e consolidar boas idéias no 
ensino. A escola é o lugar onde a reflexão crítica não é uma dialética 
passiva, e sim um paradigma de conhecimento e ‘re-conhecimento’ 
dentro de um contexto de ação. A escola é mais do que um lugar 
onde se ensina a pensar criticamente: também é o lugar para pensar 
criticamente sobre a educação. (apud ânguLo, 2007, p. 128)

Entendemos que a escola não pode ser vista de forma insular, desgarrada 
da realidade social que a envolve. Disto decorre que a avaliação da qualidade 
de seu processo é influenciada por um conjunto de fatores tanto intra como 
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extra-escolares. Estes não podem ser esquecidos ou silenciados pelas políticas 
que incidem sobre a escola e seus atores.

A negação (ocultação) destes fatores gera muito desconforto no conjun-
to de atores e tende a ampliar suas resistências. Assim, quando mais a escola 
se vê pressionada a cumprir metas fixadas de modo vertical e extra-territo-
rialmente, mais os atores tendem a uma certa “infidelidade normativa” no 
dizer de LiMa (2008). Aliás, esclarece o autor, esta seria mais corretamente 
compreendida se considerada como fidelidade dos atores aos seus objetivos, 
interesses e estratégias que parece serem secundarizados pelos processos ex-
ternos de avaliação.

Isso posto, cremos e defendemos que projetos de avaliação institucional 
participativos (AIP) potencializam a adesão dos atores da escola a projetos de 
qualificação do ensino, inserindo-os, inclusive, na formulação das metas, re-
gras e /ou estratégias que orientam e impulsionam o agir da escola rumo a su-
peração de seus limites. Logo, instituir processos de avaliação mais abrangen-
tes no território escolar pode ser compreendido como decisão, no mínimo, 
poupadora de energia dos atores, recanalizando os esforços da comunidade 
na perspectiva de gerar alguma eficácia social.

Incorporar novos atores no processo de avaliação da escola e novos ân-
gulos para análise dos fenômenos educativos implica mudança substantiva na 
forma de conceber a avaliação e mais ainda na forma de praticá-la, sobretudo 
quando se toma a escola e seus atores locais como espaço e interlocutores 
preferenciais para gerar consequências aos dados obtidos. A aprendizagem 
da participação passa a ser realçada como expressão do reconhecimento dos 
múltiplos saberes dos atores envolvidos com o projeto pedagógico, devida-
mente trabalhados para que não se reproduzam as hierarquias entre eles. Isso 
potencializaria ações no sentido de celebrar um contrato que

tem uma dimensão social, pois consiste na introdução de práticas 
de participação e negociação de interesses, no interior das organi-
zações, tendo em vista a construção de acordos e compromisso para 
a realização de projectos comuns. No caso da educação pública, a 
contratualização interna tem como referência o projecto educativo 
e corresponde à construção social do ‘bem comum’ que fundamenta 
a prestação do serviço educativo. (barroso, 2006, p. 135)

A aprendizagem da Avaliação Institucional Participativa implica, assim, 
revisitar e interrogar como os profissionais da educação têm sido sensibiliza-
dos para a questão da avaliação e o quanto se disponibilizam a compartilhá-la 
com os demais atores sociais. Neste sentido, refletir sobre os processos de 
formação inicial dos professores é questão imperativa. Sobre isso discorrere-
mos a seguir.
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3. Formação Dos proFessores e a aprenDIzagem Da avalIação 
Supostamente reféns de uma visão reducionista de avaliação, restrita a 

um dos seus componentes, o da aprendizagem, podem os futuros profissio-
nais da educação serem levados a crer que a sala de aula pode ser entendida 
de forma dissociada da escola e esta, de forma independente do entorno so-
cial. Podem incorporar que esta atividade lhes pertence de modo exclusivo, 
não cabendo compartilhamento de nenhuma espécie que ponha em xeque 
seu olhar profissional sobre o problema.

Não há como negar que esta visão repercute muito nas formas usuais 
como os profissionais entendem suas possibilidades de ação e retroação no 
cenário escolar. Esta visão contribui para o estreitamento da análise do fenô-
meno avaliatório e faz crescer a resistência a este processo. Quando se veem 
surpreendidos por políticas públicas que usam a avaliação como recurso de 
gestão, reagem aos dados de diferentes formas. Muitas vezes expressam sua 
dificuldade de aceitar esta avaliação que incide sobre seu trabalho, por meio 
da recusa de participação ativa no processo. Outras vezes, optam pela parti-
cipação não vinculante, interessados mais na terceirização de responsabilida-
des do que na construção de possibilidade de superação. 

Que saberes docentes precisam ser acionados para dar a conhecer aos 
estudantes dos cursos de formação de professores, os interesses que tensio-
nam a escola e sua forma de organização interna? Como têm sido trabalhadas 
(se é que o são) as formas de superação desta trama, nada inocente, que 
ocorre nas escolas e que vêm se naturalizando historicamente? Como são sen-
sibilizados para a importância da participação dos diferentes atores sociais na 
vida da escola?

A defesa que fazemos é que a formação inicial dos profissionais da edu-
cação pode fazer diferença na futura inserção destes na escola ampliando 
as chances do uso edificante do conhecimento (santos, 1996) para construir 
uma outra realidade escolar.

Mas, se a escola lhes for apresentada como uma realidade pronta e aca-
bada, submetida a um conjunto de imposições político-normativas ao qual 
apenas cabe a reprodução, evidentemente contribui-se para a inércia insti-
tucional, para a manutenção de relações verticais no cenário escolar, para a 
apatia dos sujeitos frente ao processo de trabalho que devem executar, mas 
no qual não identificam espaço algum, que comporte sua marca de autoria.

A subestimação desta complexidade implica a proposição de uma base 
normativa e jurídica que defina, a priori, como deve funcionar o estabeleci-
mento escolar. Como se fosse possível controlar as pessoas que este estabele-
cimento abriga, fazê-las esquecer suas crenças e interesses particulares, suas 
visões de mundo, suas utopias.
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Uma escola é um pouco a expressão dos atores sociais que nela atuam. 
Estes ora obedecem o disposto pelo sistema, ora reinterpretam estas regras 
e as atualizam de modo a que lhes faça sentido. Podemos até nos arriscar a 
dizer que cada escola tem uma personalidade própria, fruto de sua cultura e 
da forma como organiza seus processos interacionais. 

LiMa (2008) destaca que as escolas não são apenas fruto de hetero-orga-
nização, mas carregam dentro de si o germe da auto-organização. Os atores 
locais têm margem de autonomia e aprendem a usar suas capacidades estra-
tégicas em prol de um projeto com o qual se identifiquem. 

Cremos que se este fosse um saber considerado socialmente pertinente 
nos processos de formação de professores, estes se disporiam mais ao desafio 
de transformação da escola que temos, na escola que as crianças precisam ter.

Parece-nos que a insistência na apresentação da escola como cenário está-
vel e com uma única feição e função social, tem servido para a reprodução de 
sua lógica excludente além de contribuir para um certo socioconformismo, in-
duzindo os professores à desistência precoce de seu protagonismo na escola. 

Ressaltamos a importância de se investir em uma nova forma de discutir 
a avaliação com professores inserindo-a como uma das categorias do trabalho 
pedagógico, concretamente desenvolvido na escola e submetido à determina-
da forma de organização. 

Ao ser ensinada como um dos componentes do trabalho escolar, a avalia-
ção teria sua centralidade na cena pedagógica e política contestada sem que 
se perdesse a noção do quão relevante são os subsídios que ela faz circular. 
Como expressão de um processo de trabalho compartilhado e não mais como 
produto pontual e artificializado, a avaliação ganharia mais significado políti-
co e técnico (exatamente nesta ordem), mostrando-se coerente com a função 
formativa dela esperada.

Ao orientar a reflexão do grupo sobre alguns indicadores escolares, a 
avaliação ajuda a recuperar os referenciais de qualidade que estão subjacentes 
ao processo de significação dos dados, fazendo emergir contradições, hipóte-
ses, vazios, avanços, indispensáveis ao processo de tomada de decisão rumo 
ao desenvolvimento qualitativo do projeto pedagógico.

Nesta perspectiva, outra aprendizagem é requerida também em relação 
à postura docente na avaliação dos alunos. Discutir resultados da aprendiza-
gem dos alunos é mais do que examinar as notas que estes obtiveram sem que 
se acione de imediato a discussão sobre a natureza da mediação pedagógica 
realizada e os fatores contextuais intra e extraescolares que, em alguma medi-
da, agem sobre o processo. 

Este raciocínio avaliativo realizado sistematicamente e de forma compar-
tilhada (estudante/professor), a ambos ensina a aprender a extrair da avaliação 
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sua riqueza intrínseca, quase sempre obscurecida quando esta é tomada ou 
praticada como apenas um número, estanque e finalístico, elevado a condição 
de verdade absoluta e usado para distribuição de recompensas ou punições 
(nem sempre explícitas). Não há como negar que esta forma de trabalho com 
a avaliação contribui para que esta permaneça sendo vista como controle e 
usada com viés burocrático sobremaneira.

O ensino da avaliação aos futuros professores não pode se resolver ape-
nas na descrição teórica, politicamente correta, sobre como deveria ser e/
ou sobre as razões porque não consegue ser diferentemente desenvolvida. 
Reclama por ação intencional dos educadores de fazer experimentar aos futu-
ros professores outros usos da avaliação, levando-a a assistir a aprendizagem 
dos estudantes. Cuidados pedagógicos na forma de ensinar a planejar e de-
senvolver a organização do trabalho escolar são importantes e devem crescer 
mais ainda quando a categoria avaliação emerge, dada a centralidade que ela 
detém na realidade escolar e social, e que precisa ser contestada e problema-
tizada, no mínimo, pelos profissionais da educação.

Da prática pedagógica vivida e discutida dentro de limites históricos que 
a constrangem, uma outra relação com a avaliação pode nascer nos cursos de 
formação de professores, ampliando as possibilidades de que estes se dispo-
nham a continuar lutando por um uso mais consequente e ético da avaliação 
nas escolas em que vierem a atuar. Esta aprendizagem amplia a condição éti-
co-epistemológica destes atores agirem e reagirem tanto no âmbito da sala de 
aula como quando a instituição escolar estiver sendo formalmente avaliada .

Do processo de desenvolvimento profissional dos professores, a apren-
dizagem da avaliação constitui-se saber essencial para armá-los dos argumen-
tos necessários para uma interlocução em alto nível com os dados da realida-
de escolar informados pela avaliação e que não podem ficar esquecidos nos 
relatórios simplesmente. Qualifica-os, igualmente, para dialogar, de modo 
rigorosamente competente, com o sistema educativo, em prol de um melhor 
entendimento dos significados dos dados que ancoram as demandas que se 
seguem ao processo de avaliação e que são sempre biunívocas.

A insistência na importância desta aprendizagem embasa-se nos prejuí-
zos decorrentes da ausência deste repertório quando processos externos de 
avaliação invadem a escola, e encontram professores e equipes gestoras de-
sarmados para o trabalho de tradução de seus significados. Sem discurso para 
problematizar a avaliação de sua escola, tendem a receber passivamente os 
dados, ao que se segue uma postura de indiferença frente aos mesmos, lesiva 
ao projeto pedagógico. 

Reagir aos dados dos processos de avaliação externa não pode ser en-
tendido como negação apenas daquilo que estes informam. A reação que ad-
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vogamos, necessária e politicamente consequente, implica saber buscar as 
evidências que sustentam as informações do relatório e assumir a titularidade 
de discuti-las à luz da realidade local, de forma contextual e histórica.

Movimentos sumários de contestação da comunidade interna da escola 
frente aos dados de avaliação externa tendem a ser rotulados pelos formula-
dores das políticas como respostas ideológicas oriundas de ghetos de resis-
tência a processos de qualificação das escolas. Isso também merece reflexão. 
Mais uma razão para que os saberes que circulam nos processos de desenvol-
vimento profissional preocupem-se em potencializar a capacidade argumen-
tativa dos professores frente à realidade da escola, a qual devem conhecer de 
forma vertical. Desta relação intensiva com a escola, os professores acumulam 
e qualificam um outro componente dos saberes docentes, os saberes da expe-
riência, que se constroem no embate diário com a realidade dos alunos, famí-
lias e no encontro com os pares, no enfrentamento dos dilemas cotidianos da 
escola. (tardiF, Lessard, Lahaye, 1991)

Fortalecidos em seus saberes, os professores ganham voz e vez nos pro-
cessos de qualificação da escola, aprendendo a construir uma rede explicativa 
para os problemas com que se deparam e a formular também estratégias de 
superação que lhes faça sentido ou a contestar aquilo que se mostre inconsis-
tente, embora formalmente instituído. 

Sempre que se verifique uma inconsistência entre as exigências 
formais estabelecidas e os recursos existentes, sobretudo daqueles 
cuja afectação está dependente da administração central (formais, 
materiais, de pessoal etc.), a ordem normativa estabelecida sairá 
enfraquecida e tornar-se-á, eventualmente, ilegítima, aos olhos dos 
subordinados.(LiMa, 2008, p. 61)

Como se apreende, a avaliação esconde campo de interesses fortemente 
antagônicos que buscam legitimar uma determinada concepção de qualidade 
nem sempre aquela detentora de pertinência social. Mais uma razão para que 
a aprendizagem da avaliação ultrapasse a fronteira da sala de aula e amplie a 
visão dos professores para além da aprendizagem dos seus alunos. 

Entendemos estratégico envolver os profissionais da escola na reflexão 
sobre um outro referencial de avaliação, capaz de abarcar níveis diferencia-
dos de abordagem, contribuindo para uma visão de totalidade do fenômeno. 
Esta vivência permitirá, também, uma contestação das formas de aprender e 
ensinar avaliação usualmente presentes nos cursos de formação inicial e con-
tinuada dos professores.

Parece claro que a produção da qualidade na escola não pode ser algo 
decretado sem a participação da comunidade. Obtido seu engajamento no 
processo, os avanços são sobejamente ampliados. O descuido com o envolvi-
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mento da comunidade intra e extra-escolar acaba deslegitimando o processo 
de produção de qualidade nas escolas e desperdiçando as evidências obtidas 
via avaliação. 

Entre a concepção/produção normativa e a execução no contexto esco-
lar, há um complexo processo de comunicação entre as pessoas que encarnam 
o projeto. Avaliar este projeto é necessário. Como fazê-lo, implica questões 
axiológicas. E a proposição de processos de Avaliação Institucional Participati-
va não deixa de ser uma escolha carregada de intenções ético-politicas.

A aprendizagem da avaliação institucional implica aprender a participar, 
aprender a se vincular com um projeto coletivo e aceitar as dramáticas do 
uso de si para ampliar as chances de êxito de um projeto que não se curva 
ao instituído simplesmente. Mas conforme destaca Lantheaume “o empenho 
de si para manter a situação não pode substituir os recursos do colectivo os 
recursos de um oficio seguro das suas regras e dos princípios que unem os 
profissionais.” (2006, p. 12)

A aprendizagem da avaliação institucional inclui o saber posicionar-se 
diante dos dados oferecidos pela avaliação externa, usando-os para esclarecer 
a realidade escolar, quer pela aceitação das evidências ou pela refutação das 
mesmas. 

Aprender avaliação institucional significa assumir o monitoramento ativo 
do cotidiano escolar, sem que se resvale para o controle, assegurado pela ex-
cessiva produção de regras sobre a realidade e a comunidade.

MaFessoLi adverte (1997, p. 73),
Ao questionarem-se as explosões violentas, a queda brutal de im-
périos ou de dominações que pareciam indestrutíveis, é freqüente 
invocar a anarquia, a desordem ou o disfuncionamento crônico 
de que seriam vitimas. Por vezes é esse o caso. Mas na maior parte 
do tempo, a implosão resulta do excesso de ordem. (...) O excesso 
de leis é o signo de uma sociedade doente. A perspectiva empírica 
ensina-nos que um racionalismo exagerado assemelha-se ao exces-
so de vida do câncer: ele se desregula e desregula tudo até eliminar 
a vida!

A avaliação institucional contribui para que os saberes dos diferentes ato-
res 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. Ação que se orienta pelas “estraté-
gias de compromisso” com o direito das crianças aprenderem ao invés de um 
acatamento cego às normas e regras existentes a que se obtém adesão sem 
comprometimento, como resposta de conveniência às “estratégias do contro-
le” institucional. (ânguLo, 2007)
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4. poDe a aprenDIzagem Da avalIação InstItuCIonal partICIpatIva 
ContrIbuIr para a avalIação Da aprenDIzagem Das CrIanças?
Sendo a avaliação institucional participativa um exercício de releitura da 

realidade escolar a partir de seus atores locais, apoiado em distintas evidên-
cias, parece-nos que a parada obrigatória e sistemática inerente ao processo 
de avaliação, possibilita que estes atores voltem a se reconhecer como coleti-
vo e como coletivo se interroguem sobre o projeto que pretendem construir e 
como coletivo se desafiem e se amparem para o trabalho árduo que os aguar-
da, se de fato se colocarem a serviço da aprendizagem das crianças.

Avaliar a escola e construir juízo de valor sobre a função social que pos-
sui, implica um zelo bastante acentuado, dadas as mudanças que assolam 
nossa sociedade. Cabe atualizar esta função de modo a que acompanhe os 
novos desafios impostos pela realidade porém sem perder o compromisso 
com as crianças e jovens, em especial aqueles menos favorecidos, para quem 
a permanência na escola pode e precisa fazer diferença.

tenti FanFani (2008) alerta que o conhecimento é uma riqueza estratégi-
ca, cuja distribuição não é igualitária. A escola é necessária para garantir, ao 
menos, as primeiras aprendizagens consideradas estratégicas para que pos-
sam os alunos continuar aprendendo ao longo de sua vida.

Desta forma, o direito à educação não pode ser confundido com o di-
reito ao acesso à escola, traduzido pelo aumento das estatísticas dos alunos 
matriculados apenas. Este acesso precisa vir acompanhado do compromisso 
com a aprendizagem dos estudantes e com seu direito de acesso ao conheci-
mento acumulado. 

Isso traz novas responsabilidades aos professores frente ao perfil dos 
estudantes hoje “autorizados” a estar na escola. Ao fenômeno de democra-
tização/universalização do acesso seguiu-se uma crescente dificuldade de a 
escola lidar com segmentos sociais bastante vulneráveis e que não se ajustam, 
linearmente, às formas convencionais de organização do trabalho pedagógico 
da escola.

Dado que, a curto prazo, este traço do segmento estudantil não sofrerá 
alterações (ainda que nos cause indignação e perplexidade pois revelam a 
iniquidade social dos nossos tempos), a única possibilidade de se enfrentar a 
situação depende da proatividade dos profissionais da educação na formula-
ção de um projeto pedagógico capaz de enfrentar esta situação nos limites da 
governabilidade que compete às escolas. dusseLL lembra-nos que 

El proyecto puede organizar la actividad del año; sin embargo, ca-
bria preguntarse si ayuda a considerar el largo plazo de la educa-
ción, su inscripción en un sistema, el lugar de los docentes como 
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adultos transmisores de la cultura, todas bases fundamentales de 
la estructuración de la acción docente. (p. 152)

O que queremos destacar é que a mera apologia do projeto pedagógico, 
discurso reinante nas escolas, não é capaz de torná-las sensíveis às especifi-
cidades e necessidades oriundas do perfil dos estudantes que destas institui-
ções sociais mais dependem. 

Os alunos das escolas públicas, particularmente aquelas situadas em zo-
nas de vulnerabilidade social acentuada, apresentam reconhecidas carências 
de ordem estrutural e material; porém, a este tipo de problema se agregam as 
diferenças que possuem em termos de capital cultural, dos recursos linguísti-
cos que acionam e que tendem a não ser considerados pelos professores nas 
microdecisões que tomam quando da organização do trabalho pedagógico. 

Este destaque que fazemos visa realçar a insuficiência do discurso de 
compromisso das escolas com a construção de uma realidade social mais justa 
e fraterna, valor expresso no texto denominado “projeto pedagógico”. 

A avaliação ajuda a evitar que a escola, por meio das microdecisões que 
toma, se descole dos referenciais que anuncia perseguir e que necessitam de 
controle social sob pena de serem apenas palavras. Sem que a estes pressu-
postos teóricos correspondam ações concretas que reconfigurem as relações 
e os processos desenvolvidos nos espaços educativos, muito pouco se avan-
çará na transformação da lógica da escola que temos e que continua a ser 
excludente, mesmo quando a todos supostamente inclui.

A tradução deste compromisso da escola com a inclusão do aluno envol-
ve alguma polêmica e nem sempre os professores estão confortáveis na gestão 
de suas turmas de alunos e a culminância ocorre nos processos de avaliação 
da aprendizagem.

O risco da “condescendência pedagógica” pode impregnar as formas de 
mediação e avaliação da aprendizagem realizada pelos professores que tratam 
de ajustar seus objetivos ao perfil do alunado que possuem. Em nome da 
inclusão, inadvertidamente pode-se roubar-lhes o direito de aprender. Mas, 
então, como ensiná-los se não conseguem acompanhar os demais colegas? 
“Lo mas probable será optar entre lisa e llana exclusión de la escuela y la no 
menos grave exclusión del conocimiento.” (idem, p. 184)

Não há como deixar de considerar os conflitos que envolvem os profes-
sores quando se defrontam com estas marcantes diferenças entre os estudan-
tes que contrastam com a “homogeneidade” relativa das práticas instituciona-
lizadas (tenti FanFani, 2008, p. 176). 

Isto complexifica ainda mais o trabalho docente, notadamente nos pro-
cessos de avaliação da aprendizagem que planejam e que aprenderam a con-
ceber como uma questão técnica e neutra, naturalmente classificatória e re-
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sultante de esforços individuais, o que justifica as premiações e as sanções 
que cada aluno recebe, na forma de uma nota.

Cabe indagar se estas temáticas têm sido exploradas nos processos de 
formação inicial e continuada dos professores, com uma outra ênfase, capaz 
de ajudá-los a lidar formativamente com a avaliação. 

O desconhecimento ou leitura enviesada acerca dos determinantes so-
ciais e históricos que impregnam os cenários educativos e os grupos que nele 
se fazem representar pode levar os professores a um certo desapontamento 
com sua impotência para ensinar. Assoberbados com o conjunto de expectati-
vas sociais que devem atender em função das lacunas de todas as ordens que 
os estudantes trazem, tendem a se frustrar diante de tarefa tão hercúlea que 
gostariam de realizar mas na qual acabam por fracassar. 

Pela dificuldade de construir uma rede explicativa destes fenômenos que 
afetam todas as organizações sociais, inclusive a escola, acabam trabalhando 
muito e sem conseguir obter bons resultados, posto que atuam de modo de-
sordenado e quase sempre individual. 

Se optarem pela condescendência pedagógica e aceitarem a promoção 
automática dos alunos, estarão eximindo-se de produzirem um trabalho pe-
dagógico rigoroso e eticamente comprometido com a inclusão cultural. Como 
profissionais, precisam demonstrar sua expertise na condução deste processo 
e não desistir de seus alunos. A indiferença frente a estes alunos, revelada na 
emissão formal de notas que sinalizam sucesso escolar ilegítimo, tem conse-
quências para ambos e para a escola também.

Frente aos resultados dos alunos nos exames externos de proficiência a 
que são submetidos, a dissonância entre os escores pode ficar evidente e isso 
deixa em xeque o trabalho docente realizado.

Podem também os professores optar por desconsiderar as condições 
concretas dos alunos que possuem e os submeterem, sem nenhuma flexibi-
lidade, a práticas pedagógicas homogeneizadoras nos quais os processos de 
avaliação são estandartizados. Produzem ativamente a exclusão da escola de 
grande contingente de alunos que sequer protestam, pois assimilam como 
seu o fracasso. 

Os professores, no entanto, experimentam algum mal-estar quando se 
põem a refletir sobre o sentido de seu trabalho. Talvez isso justifique a fuga 
dos espaços coletivos da escola ou a ausência da reflexão, mesmo quando são 
reunidos para este fim. 

Uma vez mais destacamos que entre os saberes necessários para a for-
mação dos professores devam ser incluídas (não apenas como conteúdo a ser 
repetido, mas problematizado) as condições sociais que afetam a escola e por 
conseguinte dizem respeito à profissionalidade docente.

02 Avalia Institucional cap 02.indd   29 7/7/2009   14:46:47



avaLiação institucionaL coMo instância Mediadora da QuaLidade da escoLa PúbLica

Mara regina LeMes de sordi – Menga Ludke

30

Desprovidos desta aprendizagem, os docentes terão dificuldade para en-
frentar os problemas atuais que afetam a escola e os alunos que a frequentam, 
devidamente instrumentalizados para a leitura das contradições do modelo, o 
que contribuiria para um posicionamento menos ingênuo diante de eventos 
complexos que despertam a sensação de fragilidade e de falta de credibilida-
de em seu próprio trabalho. 

dusseL afirma que 
“las tradiciones heredadas con respecto a lo que debe ser el oficio 
docente hoy colisionan con la realidad de escuelas, famílias y alu-
mnos que plantean desafíos muy diferentes a los imaginados hace 
un siglo” (p. 162).

Ou se aprende a ensinar admitindo a existência deste cenário, ou se fica 
com a visão nostálgica dos tempos passados, dos alunos idealizados, da escola 
que tinha apenas a função de transmissão dos saberes oficiais.

Processos de reflexão coletiva propiciados pela análise dos dados gerados 
pela Avaliação Institucional Participativa contribuem para que os professores 
se organizem e produzam explicações mais plausíveis para os problemas que 
envolvem a escola. Evidentemente a própria definição dos problemas não se 
dá de forma desarticulada dos referentes teóricos, das cosmovisões que estão 
em disputa.

Uma vez mais respaldados em tenti FanFani, ressaltamos a avaliação institu-
cional como possibilidade de examinar esta situação com mais propriedade:

Los alumnos no son objeto de educación, sino que, em parte, son pro-
tagonistas de sus próprias experiências, las cuales pueden ser mas o 
menos exitosas o fracasadas y puden recorrer camiños muy distintos 
entre si. Para ver esa realidad dinamica no es suficiente analizar las 
variables sistemicas (acceso, eficiencia interna, rendimiento) que se 
expresan mediante indicadores especificos (cobertura, extra-edad, 
repetición , deserción,logros de aprendizaje etc.) sino que es necesa-
rio recurrir a estrategias analiticas cualitativas (2008, p. 175).

A aprendizagem do manejo de processos de avaliação institucional ensi-
na a desenvolver um outro nível de análise para interpretar números ofereci-
dos pelo sistema para discutir a eficácia da escola. Auxilia a que se desvele e 
problematize como um determinado conjunto de alunos, por meio de suas 
condições objetivas e subjetivas de vida, tem mais chance de êxito enquanto 
outros caminham na direção do fracasso escolar/social.

Não apenas por isso, fica marcada a contribuição dos processos de avalia-
ção institucional nos processos de aprendizagem dos alunos. Ao se trazer para 
o espaço coletivo da escola as diferentes leituras dos problemas da escola e 
como estes afetam a aprendizagem das crianças no interior das salas de aula, 
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enriquece-se a discussão avaliativa e potencializa-se o compromisso dos pro-
fessores com o direito das crianças aprenderem. 

Para que serviria a intensificação e diversificação das atividades de avalia-
ção da aprendizagem dos alunos senão para gerar melhores condições para 
que esta aprendizagem possa ocorrer? Esta questão faz ressurgir o espírito do 
projeto pedagógico da escola e, ainda que contraditoriamente, pela experiência 
de escassez de coerência discurso/prática, não problematizada no plano indivi-
dual, oportuniza a correção de rota, ao ser retomada no âmbito coletivo.

5. a CIrCularIDaDe Dos saberes Dos atores envolvIDos nos proCessos 
De avalIação InstItuCIonal 
Cada vez mais nos convencemos de que professores não podem conti-

nuar a ser formados para que repitam práticas e posturas que tem servido a 
fins não emancipatórios. 

A capacidade de reflexão sobre seu trabalho e a disposição de investigar 
criticamente os cenários em que atuam e os atores com que se relacionam, 
assim como as forças sociais que os afetam, exige uma outra base e lógica for-
mativa (Ludke, 1996). Desta transformação depende um trabalho pedagógico 
detentor de qualidade social. No entanto, para esta construção é preciso recu-
perar a confiança dos professores em seus saberes de modo a que se sintam 
fortalecidos para o uso das palavras, dos argumentos que decidem trazer à 
tona para que outras perguntas possam ser formuladas, interrogando a reali-
dade da escola e da vida e sua aparente neutralidade.

Os profissionais da educação precisam se fortalecer, teórica e eticamen-
te, para discutir com lucidez as relações macro e microssociais que afetam a 
escola gerando regras de um jogo, nem sempre límpidas, mas nem por isso 
inexoráveis. Assumir posição de não indiferença frente às crianças e seu le-
gítimo direito de aprender pode ser considerado sinal de um bom trabalho 
docente em tempos nos quais nunca se demandou tanto pela qualidade da 
escola ainda que a contrapartida tenha sido precarizar as condições de funcio-
namento deste estabelecimento e do trabalho docente.

Assumir posição neste jogo exige aprender a jogar com as regras exis-
tentes e tanto quanto possível ensinar as pessoas a aprender a construir um 
sentido novo para estas regras, atualizando-as sempre que se mostrarem ina-
dequadas para a saúde do projeto pedagógico da escola.

Os profissionais da educação precisam aprender a reconhecer e a dis-
ponibilizar seus saberes de modo a que estes produzam sentidos novos na 
avaliação da qualidade da escola. Evidentemente não se trata do único ator 
institucional apto a fazê-lo, mas com certeza são atores estratégicos para a 
mobilização dos demais.
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Ludke (2005) empresta da obra de Martinand, um pesquisador francês, 
o conceito de circularidade. Ela destaca que os autores, ao falarem da cir-
cularidade do saber, não se restringem ao aspecto de sua circulação, como é 
comum se ver, quando se trata da transmissão ou da transferência de conhe-
cimento, em geral de cima para baixo, do centro para periferia. Parece-lhe um 
conceito potente, pois a ideia de circularidade indica idas e vindas, a circula-
ção entre duas (ou mais) fontes produtoras de saber, cada uma enriquecendo, 
a seu modo, a construção do conhecimento a seu respeito. 

Ao reconhecermos a circularidade dos saberes como importante con-
tributo para a produção de conhecimento admitimos que esta é, sobretudo, 
derivada de processos sociais, coletivos, dialógicos e plurais. Isso nos faz re-
pensar a multiplicidade de saberes presentes e subestimados na escola e que 
poderiam gerar forte sinergismo no enfrentamento dos problemas complexos 
que rondam a realidade escolar e seu entorno. 

Igualmente não podemos deixar de contestar a lógica que hierarquiza 
os saberes bem como o lócus de sua produção. Esta tem levado a que os sa-
beres produzidos nas escolas sejam considerados como de segunda ordem 
em relação aos saberes produzidos nas universidades, repetindo relações que 
dicotomizam quem formula e quem aplica. O que sabem os professores e 
o que ensinam aos formadores? Que uso fazem dos saberes veiculados nos 
cursos de capacitação lato e stricto sensu de que participam? (Ludke, 2005). 
Como avaliam o trabalho que desenvolvem e o desenvolvimento profissional 
a que aspiram? Como se relacionam com os seus pares, independentemente 
dos cenários em que atuam? Trata-se de perguntas para as quais se indica a 
necessidade de investigação, e que podem ser disparadas também nas rodas 
de reflexão propiciadas pelos processos de avaliação da qualidade da escola. 

Frente ao desafio de produzir ações comprometidas com a qualidade da 
educação básica, em especial nas escolas públicas, por meio do fortalecimen-
to dos atores locais, parece-nos inadmissível aceitarmos cisões entre atores 
internos/externos; professores das universidades/professores da escola. O di-
reito das crianças aprenderem, em tempos de políticas neoliberais, exige o 
concurso de todas as forças sociais progressistas. A orquestração destas ações 
é singularmente importante se considerarmos os prejuízos impostos a uma 
geração de crianças toda vez que nos esquecemos de que estas devem ser a 
razão de ser de uma instituição educativa. E qualidade nesse espaço não cons-
titui opção particular de um grupo. Trata-se de questão intangível sobre a qual 
não cabe tergiversar. (Freitas, sordi, MaLavasi, Freitas, h, 2009)

A categoria “circularidade dos saberes”, quando extrapolada para situa-
ções de Avaliação Institucional Participativa, mostra-se pertinente, pois este 
processo só se sustenta pela inserção dos múltiplos atores sociais envolvidos 
com a escola e seu projeto. Ao cotejarem seus olhares avaliativos sobre a qua-
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lidade da escola, estes atores fazem circular não apenas impressões, expec-
tativas, mas também seus conhecimentos sobre esta realidade, construindo 
de modo complementar uma melhor apreensão da realidade da escola que 
não se explicará apenas a partir de pressupostos científicos dos profissionais 
da educação, mas também incluirá a perspectiva dos atores não profissionais 
com seus saberes experienciais e intuitivos.

6. a Conversa preCIsa ContInuar...

Mesmo reconhecendo a impossibilidade de se chegar a conclusões sobre 
temáticas tão amplas e instigantes, não há como ocultar um certo de 
desapontamento, fruto de nossa cultura de resultados, ao relermos este 
ensaio. Terminamos com a certeza de que a conversa precisa continuar. Não 
há pontos finais. Pelo contrário, crescem as reticências, as interrogações, as 
exclamações. Deste movimento dialógico, sem certo ou errado definidos 
a priori, resultará mais aprendizagem para todos aqueles interessados na 
qualificação da escola, no desenvolvimento profissional dos professores, 
nos processos de meta-avaliação.
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Mara regina LeMes de sordi

1. pRImeIRas apRoxImações 
O crescente interesse pela implantação de processos de avaliação nas es-

colas para examinar a qualidade do ensino ali praticado requer que se leve em 
conta as razões explicativas das diferentes formas de reação da comunidade 
docente frente a estes processos. 

As escolas têm se caracterizado como espaços altamente resistentes a 
mudanças e uma das hipóteses para tal reação é serem habitualmente regidas 
por regras e normas exteriores a elas, definidas pelo topo do sistema mas que 
devem ser operacionalizadas pelos professores. Estes, apartados do sistema 
decisório, tendem a rejeitar os distintos processos que são criados em nome 
da promoção da qualidade, algumas vezes sem ter ao menos examinado com 
mais parcimônia a sua natureza. Esta resistência tende a crescer toda vez que 
retorna à escola a velha história da avaliação e o discurso de suas contribui-
ções inestimáveis. Reféns de uma cultura de avaliação tecnicista e classificató-
ria da qual, em algum momento, sofreram consequências na própria pele, os 
professores reagem por antecipação a novas(?) iniciativas neste campo.

Curiosamente, mesmo quando estes assumem seu desconforto frente 
a esta concepção de avaliação ranqueadora e vertical que incide sobre suas 
práticas, tendem a reproduzir a lógica do sistema nas microdecisões que se 
concentram em suas salas de aula como se estas não fossem parte da escola. 
Elegem a sala de aula como seu território, espaço único de viver e praticar 
sua autonomia. E, via de regra, constroem suas decisões sem o concurso dos 
alunos, colegas, famílias. Quase sempre unilateralmente definindo o que é 
bom para seus estudantes, apoiados na certeza de seus saberes, os quais lhes 
auferem poder para decidir e agir. 
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Salvo quando resgatados por administradores cujos estilos de organiza-
ção do trabalho sejam democráticos e apoiados numa retórica dialógica, estes 
docentes se confinam e, ao assim procederem, se retraem e se conformam, 
podendo vir a participar do processo avaliativo sem que a ele atribuam signi-
ficados. Desta forma, a avaliação é aceita sem que sirva, no entanto, aos altos 
propósitos que postula. 

A escola, formalmente avaliada, para beneficiar-se dos resultados avaliati-
vos depende da ação concreta de sua comunidade interna. A instituição edu-
cativa (enquanto estrutura) é inerte para exercer mudanças. São os sujeitos 
que movem as instituições, e estes somente se comprometerão e empenharão 
na superação das vulnerabilidades evidenciadas se atribuírem algum sentido a 
elas. Também não são as instituições que sofrem as consequências da falta de 
qualidade do trabalho nelas executados. Novamente recai sobre as pessoas os 
resultados de um trabalho educativo detentor de maior ou menor qualidade 
técnica e social.

O fechamento ao processo de avaliação, contraditoriamente, retira do 
professor a possibilidade de ação protagônica no processo decisório quanto 
ao tipo de qualidade que quer ver presente na escola e que lhe interessa aju-
dar a construir. 

O espaço privado da sala de aula, usado de forma quase soberana pelo 
professor, contrasta com a natureza coletiva do Projeto Pedagógico (PP) que, 
pretensamente, tenta reger a vida da escola. Ao se sentir mais poderoso sobre 
o seu processo de trabalho, o professor nem se apercebe de que se encontra 
desarmado para enfrentar às claras o julgamento sub-reptício de suas práticas. 
Este processo de ajuizamento de valor sobre o outro ocorre cotidianamente. 

Ao perder pontos de referência com a totalidade da escola, desresponsa-
biliza-se da construção do projeto educativo nela desenvolvido. Este projeto 
requer mais do que mudanças em uma sala de aula. Requer organização dos 
atores da escola na luta pela qualidade que entendem necessária e isto é es-
sencialmente fortalecido no movimento coletivo que permite a firmação de 
pactos orientadores das ações da comunidade escolar.

As consequências deste processo de trabalho individual são previsíveis. 
Acostumados a esta cultura de individualização e de desresponsabilização 
com a produção do bem comum, os professores tendem a rejeitar quaisquer 
formas de monitoramento exteriores ao trabalho. (Leite, 2005)

Aceitando que a saúde dos projetos pedagógicos das escolas – cuja na-
tureza é essencialmente coletiva – resulta da articulação dos diferentes atores 
em torno de uma imagem de futuro que sinaliza o que a escola quer ser e os 
compromissos que assume com a formação dos estudantes, podemos imagi-
nar que esta cultura individualista tenda a prejudicar os avanços da escola, 
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especialmente quando submetida a processos de mudanças ou de avaliação 
da qualidade de seu trabalho.

A eficácia da escola revelada algumas vezes apenas nos indicadores de de-
sempenho dos alunos tem sido interpretada pontualmente como consequência 
do trabalho dos professores. Numa relação de causa/efeito que desconsidera a 
complexidade dos fatores que afetam a produção da qualidade da escola, pode-
se facilmente compreender os processos de rejeição que lhes são subjacentes. 
A avaliação é sempre decisão política e ética, mesmo quando justificada por um 
discurso técnico comprometido com a produção de resultados.

Se há busca de culpados para o fracasso de nossa escola sem que muitas 
vezes sequer se examinem com mais radicalidade os contextos que o influen-
ciam, devem ser esperadas reações por parte dos afetados pelo julgamento. 
Este tem sido o círculo vicioso da avaliação presente em nossas escolas e que 
explica a cultura do medo, mesmo quando discursamos sobre a importância 
da avaliação como processo formativo e educativo. Ignorar este problema é 
ingenuidade. Buscar iluminar a questão fomentando o debate e a crítica pare-
ce ser mais sensato e oportuno. 

Uma questão interessante que merece ser examinada refere-se ao desdo-
bramento desta cultura de aversão aos processos formais de avaliação. O risco 
é que, ao nos protegermos deste processo oficial e, portanto, mais visível, 
desconsideremos que exista uma face da avaliação que intencionalmente se 
esconde. E que continua agindo e jogando papel decisivo sobre nossa vida, 
interferindo em nossa sorte, nosso destino de sucesso e /ou de fracasso pes-
soal e institucional.

Importa considerar que somos sempre e todo dia avaliados. A forte presença 
da avaliação informal percorre sorrateiramente os corredores da escola e incide 
sobre os professores que tendem a se fechar para os processos formais de avalia-
ção equivocamente. Logo, a melhor solução não é fugir destes processos, mas pe-
netrar em sua lógica intrínseca, não só para compreendê-la, mas principalmente 
para contestá-la e dar inicio à reconstrução de suas bases fundantes.

Se aceitamos ser complexo deflagrar processos de avaliação nas escolas 
que extrapolem a avaliação da aprendizagem dos estudantes, faz sentido en-
tender as razões que motivam a instituir, juntamente com os atores da escola, 
processos de avaliação do trabalho ali desenvolvido.

2. usando a avalIação InstItuCIonal Como alIada paRa negoCIação da 
QualIdade em nossas esColas 
O sistema educacional tem o dever de zelar pela qualidade de suas esco-

las e deve assumir que o monitoramento da qualidade da educação que ofere-
ce à população lhe pertence, ainda que não lhe seja direito exclusivo. 
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O controle social sobre a educação é responsabilidade a ser compartilha-
da por todos os interessados com o desenvolvimento soberano de uma nação. 
Trata-se, pois, de colocar a avaliação a serviço de um projeto educativo de efi-
cácia social inconteste e que expresse os acordos formulados pelos múltiplos 
atores interessados. E para que acordos possam ser celebrados, novas rela-
ções sociais devem ser oportunizadas na escola. Mais do que nunca importa 
assumir que processos autênticos de avaliação são sempre participativos e, 
por decorrência, conflituosos. 

Destaca Freitas (2003) que há um jogo de interesses que atravessa a ava-
liação e que acaba legitimando uma determinada concepção de qualidade. 
Porém, a avaliação da escola pública deve servir para que esta cumpra seu 
compromisso social e potencialize às camadas sociais mais desfavorecidas o 
direito de conhecer e interpretar o mundo que habitam. Este é, no nosso en-
tender, terreno do intransigível.

Avaliar nossas escolas e a qualidade de seu projeto educativo é questão 
imperativa. Mas também essa avaliação precisa ser negociada com os atores da 
escola para que os dados lhes façam sentido. Assim, a adesão da comunidade 
da escola aos processos de avaliação institucional deve ser meta primeira, 
exigindo criatividade e coerência na sensibilização dos sujeitos, entendendo-
lhes as razões que podem, momentaneamente, explicar sua postura defensi-
va. Trata-se de enfrentar o problema de forma rigorosa e radical.

É necessário (re)aprendermos a lidar com processos de avaliação. Pro-
cessos de avaliação são sempre reveladores de algo. Expõem nossa nudez, de 
uma certa forma. Tanto que muitos reagem aos elogios de modo similar às 
criticas que recebem, ou seja, produzindo discursos de explicação ou justifi-
cativa, atenuando os efeitos do julgamento e procurando relativização. (de-
Presbiteris, 2005)

Um bom começo parece ser o exercício do autoconhecimento, a reflexão 
sobre o fazer pedagógico que praticamos em busca de seus elementos quali-
ficadores e/ou restritivos. Mas apenas este olhar não é suficiente. Precisamos 
da heteroavaliação para melhor nos situarmos, especialmente pela natureza 
coletiva de nosso oficio de educador.

A avaliação institucional apenas amplia a necessidade dessa complemen-
taridade de olhares. Não se trata, no entanto, de optarmos individualmente 
sobre o interesse em obter novos olhares sobre nosso fazer. Trata-se isso sim 
de assumir que a escola, como instituição complexa, não deve ser avaliada de 
forma reducionista, pondo a perder a multiplicidade de enfoques que poten-
cializam o diagnóstico sobre a realidade. Ela necessita prestar contas à socie-
dade das decisões e ações que realiza para construir um projeto educativo de 
qualidade. Isso é seu compromisso. Para isso deve servir a avaliação. 
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Propor a adesão da comunidade da escola a processos de avaliação institu-
cional participativos envolve uma opção política clara de devolver aos atores da 
escola à condução do processo. No entanto, sua não adesão a processos desta 
natureza não impedirá que incida sobre eles processos de avaliação externa, 
não necessariamente comprometidos com o direito da participação. Buscamos 
subsidiar os atores da escola para que possam qualificar-se para enfrentar estes 
processos que virão a acontecer, de forma a que possuam algum repertório, 
algum acúmulo, para não se surpreenderem e poderem produzir alternativas 
interessantes e interessadas num outro patamar de qualidade educacional.

Uma vez mais nos parece importante defender que a participação na 
arquitetura de processos de avaliação nas escolas deve ser entendida como 
direito/dever de todo ator implicado no processo. E isto envolve comprome-
timento tanto na concepção do formato avaliativo como na produção e no 
consumo dos dados coletados, antecipando o processo decisório, igualmente 
compartilhado e socializado.

Parece importante considerar que o trabalho educativo requer colabora-
ção e que esta reclama por relações de confiança entre os sujeitos envolvidos, 
especialmente quando a avaliação entra em jogo. 

Como realizarmos um trabalho de qualidade se desconsiderarmos a con-
tribuição da avaliação? Sem evidências de nossos avanços e de nossos trope-
ços, meio que navegamos sem rumo. Como admitir que um espaço educativo 
possa manter-se vivo e pulsante se não for pensado e repensado sistematica-
mente? Mas quem deverá participar deste processo? Como potencializar os 
espaços coletivos já existentes na escola para que venham a servir para outros 
fins que não apenas os da burocracia?

Insistimos que a complexidade das relações sociais e dos interesses das 
escolas não pode nos impedir de tentar construir processos de avaliação na 
escola de modo a potencializar a qualidade dos processos de ensino-aprendi-
zagem desenvolvidos. 

Exercícios de superação desta cultura aversiva à avaliação são fortemente 
indicados e devem ser iniciados o quanto antes. Mas, para tudo é preciso uma 
preparação. E tudo começa por construir uma “mentalidade de processo” na 
avaliação (naPier & HayMan Jr, 1979). A avaliação institucional como processo 
participativo tem como desafio fazer falar os dados evidenciadores da realida-
de, tarefa esta favorecida pelo olhar do coletivo com suas múltiplas nuances 
e perspectivas, trabalhadas de forma não competitiva e sim complementar. 
Trata-se de construir comunidades interpretativas antecipando processos de-
cisórios igualmente compartilhados e plurais. 

A questão é se sabemos, depois de tanto tempo de isolamento e de mo-
delos verticais de comando, voltar a viver democracia com responsabilidade 
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em nossas instituições. dias sobrinHo (2005) nos orienta sobre condições ne-
cessárias para a realização da avaliação participativa e destaca a garantia de 
liberdade comunicativa aos sujeitos implicados no processo. E isto envolve 
respeito e aceitação dos diferentes pontos de vista que devem ser acolhidos, 
problematizados, para permitir que o pacto de qualidade negociada não seja 
uma farsa e resulte da ação refletida e política sobre o diverso em busca dos 
acordos necessários para que o bem comum possa ser alcançado. 

Esses processos que requerem a participação dos sujeitos em ações 
relacionais e comunicativas não consistem em simples balanço, 
nem se restringem a controle, nem tem como produto uma pura 
objetividade. A avaliação institucional não se trata de uma verda-
de dada e pronta, mas se trata propriamente de uma construção 
jamais acabada, socialmente empreendida, portanto amplamente 
participativa e plural, de uma busca de compreensão em conjunto 
dos significados, em cujo processo os sujeitos da educação se assu-
mem como co-responsáveis. (dias sobrinHo, 2005)

Participação democrática e legitimidade política são palavras que, ao se-
rem assumidas como princípios norteadores de um processo de avaliação 
institucional, exigem coerência e responsabilidade por parte de quem conduz 
o trabalho. Não se trata de um mero artifício de descentralização do poder, 
com transposição das mesmas relações de poder anteriormente concentradas 
nas mãos do gestor para outros atores/espaços.

A participação da comunidade no processo de avaliação é fundamental 
porque o processo coletivo permite amadurecimento das ideias e do grupo 
exatamente porque coloca a todos em condição de igualdade para se pronun-
ciarem sobre as condições de funcionamento da escola. Depois, cada qual no 
cumprimento de seu trabalho particular, beneficia-se das referências produzi-
das no e pelo coletivo. 

Neste movimento coletivo/individual/coletivo fortalece-se o projeto pe-
dagógico da escola. Entretanto, cabe ressaltar que a hierarquia de responsabi-
lidades implícitas nas diferentes formas de inserção no processo de trabalho 
na escola precisa ser respeitada. Que não se confunda participação demo-
crática com democratismo. Há encaminhamentos que devem ser feitos e há 
institucionalmente responsáveis por fazê-lo. Como também há expectativas 
que só podem ser atingidas se cada funcionário, estudante, família, professor, 
não se furtar de se empenhar em seu âmbito de atuação, mas com a visão do 
acordo coletivo a reger suas microdecisões.

Cada sujeito interessado na produção de qualidade na escola deve ter 
oportunidade de manifestar, sob sua ótica, quais os indicadores que gostaria 
que fossem considerados no processo de avaliação da eficácia da escola.
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A escuta atenta de seus argumentos representando o interesse de seus 
pares antecede o processo de cotejamento com as expectativas dos demais 
segmentos envolvidos. Este espírito de negociação perpassa o processo ini-
cialmente no espaço interno da escola (negociação horizontal). Constroem-
se, por meio do diálogo norteado pelo compromisso com o bem comum, 
as condições para que o debate permita a seleção de prioridades a serem 
incorporadas ao projeto pedagógico da escola e inseridas no seu plano de 
desenvolvimento.

Obviamente cada sujeito deve tanto propor prioridades de ação como 
comprometer-se com a reflexão sobre sua responsabilidade com a conquista 
da meta. Sua ação protagônica não se restringe a sugerir mudanças para os 
outros, mas a perceber-se igualmente disposto a mudar. 

Nova rodada de negociação se inicia a seguir (negociação vertical), agora 
voltada para o topo do sistema a quem compete desenvolver uma escuta 
sensível para as demandas da escola orientada pelo projeto pedagógico. A 
comunidade escolar ganha capacidade argumentativa (empowerment) para 
demandar apoio à luz de suas necessidades na direção dos compromissos que 
se colocou numa linha de tempo determinado. Estabelece-se uma via de mão 
dupla que favorece a ambos, tanto ao sistema como a comunidade escolar 
no cumprimento de sua função social. A dimensão formativa da avaliação já 
começa a germinar. A escola reflexiva substitui com nítidas vantagens a ideia 
do professor reflexivo. Mais do que isso, qualifica-se explicitamente sobre o 
quê a escola reflete e isso faz toda a diferença no campo ético-político. 

A potência transformadora dos processos de avaliação institucional par-
ticipativa reside exatamente neste aspecto: a comunidade da escola fazendo 
o dado de avaliação ser realmente útil à vida, devolvendo vida à escola e aos 
atores responsáveis pela formação de sujeitos capazes de produzir outra qua-
lidade de vida social.
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1. Introdução 

O recorrente debate sobre as relações entre medida e avaliação tornam a 
questão ainda mais candente quando pensamos na avaliação das instituições 
de ensino.

Claro está que sem medida, não há como avaliar. Necessitamos de evi-
dências concretas para sustentar nossos juízos de valor para que o processo 
de tomada de decisão possa ser mais consequente. Ninguém pode avaliar de 
modo puramente intuitivo. Fixar indicadores de qualidade e explicitar cri-
térios que localizem sua presença ou ausência numa dada realidade é ques-
tão crucial para a avaliação. Implicam ato de escolha inicialmente, e uma vez 
os indicadores tenham sido consensuados, reclamam por instrumentos que 
permitam localizar onde nos encontramos em relação ao ponto desejado, 
anunciando as atividades deflagradoras que devem ser acionadas para que a 
imagem de futuro possa ser concretizada. 

Nisto reside a diferença entre sonho e utopia quando falamos em pro-
jetos pedagógicos emancipatórios e críticos. A utopia sem ação não passa de 
sonho delirante. (Furter,1985)

O discurso sobre a busca de qualidade do ensino em nossas escolas tem 
escolhido a avaliação como a grande aliada para a consecução dessa meta. 
Não surpreende mais o volume de iniciativas no campo da avaliação orien-
tadas para este fim. Se a aceitação da avaliação já não é mais campo de con-
tenda, o mesmo não se pode dizer acerca dos distintos formatos avaliativos 
que podem ser concebidos e que geram animosidades de ordem ético-epis-
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temológica nos envolvidos no processo. Tem predominado a tendência de 
valorizar o desempenho dos estudantes nos exames nacionais como legítima 
expressão de uma escola eficaz.

Quando se denuncia a impropriedade de construir modelos avaliativos 
circunscritos à medida do desempenho dos estudantes em provas, não se 
deve precipitadamente concluir sejam estes dados de desempenho desprovi-
dos de informações úteis ao processo de avaliação. A avaliação requer medi-
da de indicadores. Quais seriam esses indicadores passa a ser um problema 
político e pedagógico. Uma escolha que educa de modo bidirecional, tanto a 
quem é avaliado como a quem avalia. Educa a quem formula, a quem inter-
preta, a quem consome os dados de avaliação e sobretudo a quem delibera a 
partir dos resultados do processo de avaliação.

Nisso reside nosso interesse em melhor definir as interfaces entre medida 
e avaliação no campo da avaliação institucional. Talvez possamos esclarecer as 
contribuições de uma na outra, evitando que precipitadamente se estabeleça 
a dicotomia entre elas ou o que é pior, a substituição de um conceito comple-
xo como o da avaliação pelo da medida, por mais complexas que possam ser 
as tecnologias hoje disponíveis para a medição.

2. a MedIda Sub Judice: MedIda e aValIação ou MedIda para aValIação?
Parece-nos importante sinalizar que a redução da avaliação à medida re-

tira da primeira sua vocação formativa e processual, contribuindo para a ma-
nutenção de seu viés classificatório e ranqueador. 

Ao tomar a medida como sinônimo de avaliação, praticamos uma “ava-
liação” utilitarista, imediatista, que responde a interesses ligados à ocultação 
dos fatores explicativos dos resultados obtidos, seja pelos estudantes como 
pelas escolas. Interesses de ordem ético-política que banalizam os processos 
de interpretação extraindo deles a complexidade que os percorre. Produzem-
se efeitos que incorrem sobre as pessoas e as instituições ou sobre as pessoas 
que atuam nestas instituições e que são sumariamente responsabilizadas pe-
los desempenhos destas na fatia de mercado que disputam.

Medida e avaliação, ou melhor dizendo, medida como avaliação, di-
fere profundamente da concepção de medida para avaliação. Assim sendo, 
tomar a medida como etapa inicial do processo de avaliação de uma dada 
realidade implica utilizar uma determinada métrica para situar determinado 
fenômeno. 

Trata-se, pois, de exercitar uma visão de totalidade sobre determinado 
fenômeno pela incorporação de aspectos múltiplos e complementares no 
melhor estilo quadro e moldura. Enquanto a medida dá alguns contornos ao 
problema e trata de situá-lo no conjunto enfocado, a avaliação procura escla-
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recer o significado desta posição, pontuando os fatores que concorreram para 
o resultado. 

Quando tomamos os resultados obtidos pelos estudantes nos exames 
nacionais de proficiência, temos indubitavelmente um legítimo dado subsidi-
ário da avaliação da qualidade do processo educacional de uma instituição de 
ensino. Isso alimenta o processo de avaliação institucional, permitindo cap-
turar concretamente um dos indicadores de êxito do trabalho pedagógico ali 
desenvolvido norteado pelo projeto da escola. Porém, tomar este dado como 
expressão única da qualidade praticada pela instituição educacional é ignorar 
a complexidade da realidade e o conjunto de fatores intra e extraescolares 
que determinam, de modo quase sempre multidimensional, a performance 
dos alunos.

Igual raciocínio pode ser realizado se quisermos avaliar a qualidade do 
trabalho docente em uma escola por meio de medidas sucessivas da opinião 
dos alunos sobre seus professores. A posterior tabulação e divulgação dos 
resultados com vistas a uma pretensa prestação pública de contas dos índices 
obtidos, via de regra são lidos pela comunidade interna e externa a partir de 
uma cultura de avaliação que se satisfaz com as expressões numéricas conven-
cionadas como boas ainda que descontextualizadas.

Para uma avaliação consequente e rigorosa da qualidade da escola inde-
pendente de seu nível, exige-se que se tornem claros os dados da realidade 
que deverão ser medidos e que foram considerados relevantes na configu-
ração do processo de avaliação da instituição para explicitar a eficácia dos 
processos nela desenvolvidos. Isto nos permite, por antecipação ao processo 
avaliatório, marcar posição sobre os significados da concepção de qualidade 
de ensino que queremos firmar. A medida de alguns desses dados contribui 
para a etapa diagnóstica que é vital para o desenvolvimento pleno da ava-
liação. Logo se conclui que, em geral, processos de avaliação tendem a ser 
iniciados pela medida de alguns indicadores. A mensuração, no entanto, não 
se torna avaliação a menos que os dados sejam apropriados pelos sujeitos en-
volvidos nos processos e uma vez re-significados, sejam convertidos em ações 
e proposições sobre a realidade.

3. uMa aValIação sob MedIda: VínCulos entre projeto  
pedagógICo/gestão deMoCrátICa/CoMproMIsso soCIal

Reconhecida a impropriedade de se separar a medida da avaliação e 
assumindo que a medida é constitutiva da avaliação, parece óbvio que um 
processo de avaliação não pode contentar-se em ser apenas um processo de 
medida de algum dado da realidade escolar, por mais importante que ele 
pareça ser. 
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O território da avaliação é mais amplo do que o da medida. Aí reside um 
aspecto interessante a ser levado em conta. O sistema educacional, ao definir 
políticas de avaliação, tem elegido a medida do desempenho dos estudantes 
nos exames como principal recurso de avaliação da qualidade de suas escolas. 
Quase sempre esta decisão incide sobre as escolas sem que suas comunidades 
locais possam ter se manifestado. Diferentes reações ocorrem a partir dessa 
opção: ora as escolas resistem ao processo de avaliação proposto sem seu 
concurso, de forma ostensiva ou intersticial, ora aceitam o processo mas man-
têm postura de indiferença e/ou descrédito frente aos dados. 

Esta extraterritorialidade do processo de avaliação prejudica o futuro 
uso dos dados de avaliação gerados. Estes, quando chegam ao chão das es-
colas, tem sido sumariamente ignorados ou lidos de uma forma simplista, 
quase sempre ligados aos conceitos que sinalizam o lugar na escala que cada 
escola ocupa sem que se levem em conta as condições em que esta operou e 
o significado particular que cada dado de avaliação poderia e deveria assumir 
para aquela situação. 

Se admitirmos (ainda que com reticências) que o território da medida 
pode ser aceito como pertencendo ao âmbito do sistema central para uma 
visão preliminar do que acontece com as escolas de sua rede, o mesmo não 
se dá quando pensamos a sério sobre o lugar da avaliação. Esta deve firmar 
sua base territorial na escola e nos múltiplos atores que nela atuam e que, 
portanto podem exercer ação protagônica sobre a realidade a transformar. 
(Leite, 2005)

A natureza do trabalho desenvolvido na escola é complexa e carece de 
um formato avaliativo igualmente complexo e plurirreferencial. Se aceitamos 
que a educação é um “produto” resultante de um processo relacional em que 
sujeitos históricos se encontram com suas subjetividades, suas idiossincracias, 
seus valores e suas energias, para produzirem o bem comum (santos, 2006), 
algo deve objetivar esta produção indiscutivelmente coletiva. A isto chama-
mos projeto pedagógico (PP). 

Como obra coletiva, o PP envolve conflitos de interesses e de cosmovisão. 
Como obra histórica envolve contradições, fruto dos repertórios individuais 
que devem passar a servir para a causa comum. Isto demanda negociação en-
tre os atores. Acordos devem ser firmados de modo a orientar a comunidade 
escolar na escolha de seus caminhos. Pactos de qualidade negociada (bondio-
Li, 2004) firmados preliminarmente ao processo de avaliação que se pretende 
instaurar. Do contrário, como objetivar e conciliar interesses tão múltiplos e 
por vezes antagônicos?

Um PP é sempre obra em construção e por isso mesmo dependente da 
avaliação. Avaliação que, ao iluminar os caminhos da construção do projeto, 
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permite ações antecipatórias e restauradoras das arestas identificadas in na-
tura.

A teoria educacional fortemente defende que um PP deve prestar-se como 
instrumento norteador da organização do trabalho pedagógico rechaçando-
se o uso burocrático ou legalista do mesmo. O verdadeiro sentido de um PP 
pode e deve também servir para a administração da escola, pois a seriedade 
do serviço prestado pela instituição escola exige cuidado com a gestão da coi-
sa pública. Educação é problema de interesse público, posto que repercute na 
soberania de uma nação, daí o reconhecimento de que um PP deve ser admi-
nistrado com firmeza. Firmeza nos e dos princípios que o sustentam.

Uma gestão democrática potencializa a vivência do projeto, em situação 
de projeto entendido como um constante vir-a-ser. barroso nos indica a im-
portância da fidelidade à ideia de projeto em contraposição à fidelidade ao 
projeto (1996). Esta última poderia conduzir os desatentos a imaginarem que 
uma vez tendo negociado bases de um projeto educativo, devessem essas per-
manecer inalteradas ao longo dos tempos. Isto poderia servir ao hermetismo 
e ao não-acolhimento dos pensamentos divergentes, propiciando o silencia-
mento e a entropia, dissimulados sob a égide da coerência epistemológica. 
Verdadeiramente a fidelidade deve estar ligada à noção de projeto e esta en-
volve sempre a contraditoriedade, a conflituosidade, a historicidade. 

Projeto é sempre movimento, requer dinamicidade e envolve imprevi-
sibilidades. A sensibilidade da comunidade às novas demandas que vão se 
instalando é que espelha a competência ético-política desta no viver projeto, 
quando deliberam, de modo diuturno, sobre as prioridades a atender e as al-
terações que se fazem necessárias, impostas pela realidade dos fatos, evitando 
que os pactos existentes não ultrapassem o âmbito formal. 

Se admitimos que a robustez de um PP cresce numa razão diretamente 
proporcional à forma de envolvimento/adesão/participação/empenhamento 
do coletivo da escola com seus pressupostos, parece óbvio que pertence a 
esta comunidade escolar a gestão deste PP e, por conseguinte, a gestão dos 
processos de avaliação institucional desde a fase de concepção do modelo, 
seleção dos indicadores, realização do diagnóstico situacional, interpretação 
e publicização dos achados e deliberação sobre os resultados, gerando novas 
possibilidades de promoção da qualidade educacional.

A democratização do processo de gestão da escola restaura a possibilida-
de de as pessoas se reconhecerem partícipes ativos na produção de qualidade 
nas escolas. Isto implica direitos e deveres. Viver processos de participação 
democrática envolve riscos e possibilidades, envolve aprendizagens e desa-
prendizagens. Participar é um direito/dever. Mas não devemos nos confundir/
contentar com exercícios de participação superficiais e demagógicos plane-
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jados para, indiretamente, produzirem desejo de não-participação. (siLva Jr, 
1985)

Algumas arquiteturas de processos de avaliação institucional mostram-se 
potentes desmobilizadoras de participações reais e consequentes. Isso pode 
acontecer de forma acidental ou intencional. Quando ocorre de forma aci-
dental quase sempre se desconsideram no desenho do formato avaliativo as 
diferenças dos sujeitos implicados no processo nas formas de adesão, de com-
preensão e disposição para a mudança, fruto de suas experiências e culturas 
anteriores de avaliação que impactaram suas concepções de Homem e de 
Mundo. Estas interferem fortemente nos processos relacionais que estabele-
cem, e alteram suas possibilidades de maior legitimidade na participação. 

 Já quando a desmobilização da comunidade ocorre de forma intencio-
nal, o desenho do projeto de avaliação é concebido de modo a induzir os 
envolvidos a se desresponsabilizarem em relação ao processo, quase sem-
pre por reduzir sua participação a etapas onde suas ações estão desprovidas 
de qualquer protagonismo, restringindo-se ao fornecimento de informações, 
cuja utilidade lhes escapa ao controle. Ao se verem expropriados de qualquer 
poder para interferir nos rumos de sua realidade escolar, alguns, de forma 
consciente ou inconsciente, optam pela indiferença, dissimulada pela par-
ticipação pífia ou de fachada. Optam pela não-participação como forma de 
participação. Há consequências políticas claras nos dois tipos de equívocos 
na forma de configurar os processos de avaliação institucional pretensamente 
democráticos.

Sendo o PP o elemento mais permanente que rege a vida da escola e que 
orienta os compromissos aceitos pela comunidade localmente envolvida e 
interessada na produção de bons resultados educacionais, parece óbvio que, 
quanto maior for a participação legítima desta comunidade com o processo 
de avaliação institucional, mais estes dados poderão produzir sentidos e fazer 
pensar ao coletivo destes atores. A transformação da “medida” em avaliação 
exige necessariamente envolvimento da comunidade da escola. A isto chama-
remos de compromisso social com a avaliação.

4. CoMproMIsso soCIal nos proCessos de aValIação InstItuCIonal: 
reVendo as relações topo/base

Nossa tese é que, sem o comprometimento dos atores da escola com 
o processo de avaliação instituído, os dados gerados podem restringir-se ao 
uso burocrático do sistema, servindo às estatísticas e às pesquisas sobre es-
colas eficazes, mas destituídos de poder de provocar a mudança na realidade 
da escola. A avaliação bem formulada fornece evidências importantes para a 
ação. Mas a ação depende do fator humano. São os homens e mulheres que 
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mudam as instituições. Os sujeitos precisam de tempo e de espaço para co-
letivamente atribuírem significados aos dados para construirem as soluções 
para os problemas indicados pela avaliação. Observa-se que o circulo virtuoso 
da avaliação reclama pela reflexão sobre os dados, e, uma vez mais, a extrater-
ritorialidade do sistema deixa patente sua falta de governabilidade frente ao 
destino dos relatórios de avaliação encaminhados.

Uma escola reflexiva é fundamental para que a avaliação produza conse-
quências positivas sobre a qualidade de ensino ministrado. Refletir sobre os 
dados obtidos pela escola nos diferentes quesitos avaliados envolve o pleno 
conhecimento dos referentes de qualidade ambicionados pelo PP da escola. 
Logo, a reflexão deve ser tarefa assumida coletivamente e devidamente cote-
jada com os elementos presentes no pacto de qualidade firmado pela comu-
nidade interna da escola, num dado momento histórico, levando-se em conta 
a relação da escola com o seu entorno.

Reside aí a defesa da fala governante no sentido de atribuir às escolas o 
dever de explicar seus resultados e de sinalizar sua disposição de mudança 
para superar a zonas de vulnerabilidades existentes em seu PP. Deste empe-
nhamento, depende a mudança da realidade escolar. 

A clara e coerente interpretação dos resultados obtidos pela escola per-
mitirá que se contextualizem as condições que interferiram tanto positiva 
como negativamente em seus índices. Permitirá ainda que se localize onde se 
encontram os fatores que constrangem o avanço do PP e orientará as decisões 
de encaminhamento tanto para cima (demandas verticais) como demandas 
horizontais, com a redistribuição de responsabilidades entre o corpo social da 
escola (gestores/ professores/ funcionários/ famílias /alunos).

O processo de reflexão local catalisa as condições de mudanças subja-
centes ao processo de avaliação, otimizando as relações topo/base e amplian-
do a responsabilidade coletiva com os resultados avaliatórios posteriores, de-
correntes da ação intencional que ambos deflagrarão, cada qual no âmbito de 
sua competência, confirmando a imagem de futuro que querem construir de 
modo complementar e sinérgico.

O exercício de participar de processos autênticos de avaliação ensina a 
extrair da medida a contribuição que lhe cabe para o desvelamento da realida-
de da escola, reconvertendo-a em dado importante tanto para o diálogo topo/
base como para o diálogo interpares. 

Diálogo pressupõe espaço democrático para que as diferenças de visão, 
frente aos resultados de desempenho possam ser trabalhadas com coerência, 
coragem e cuidado simultaneamente. Coerência sem cuidado com os proces-
sos e com as pessoas pode prejudicar o ânimo dos envolvidos na ação trans-
formadora que se impõe. Coerência sem coragem pode igualmente inibir in-
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tervenções mais concretas caso estas se confrontem com os comodismos e as 
conveniências de momento. A avaliação quase que imperiosamente provoca 
algum desassossego nas pessoas, nas instituições, no sistema de ensino. Que 
este desassossego possa ser vivido em nome de um projeto educacional eti-
camente responsável. Desta forma a instituição de processos de avaliação em 
nossas escolas estaria, entre outras coisas, restaurando o compromisso com a 
educação, com a formação humana. 

 Parece evidente que a avaliação precisa estar associada à autocrítica, 
autolegislação, autovigilância (Leite, 2005) sobre nossa práxis educativa, sem 
as quais a forma de inserção individual nos processos coletivos de que partici-
pamos se fragiliza, impedindo-nos de enxergar nosso papel político na trans-
formação da escola que temos, na escola que precisamos construir. Para que 
e para quem servirão, então, as medidas informadas pelos sistemas de ensino, 
se os profissionais da educação se recusarem a transformá-las em avaliação?
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CAPíTulo V

A AVAliAção insTiTuCionAl nA  
REdE MuniCiPAl dE EduCAção dE CAMPinAs:  

RECuPERAção dAs MARCAs HisTóRiCAs

Eliana da Silva Souza1 
Márcio rogério SilvEira dE andradE2

Com o intuito de promover a melhoria da qualidade do ensino, é notório 
o interesse nos últimos anos pela avaliação de sistemas públicos de ensino e 
pelo desenvolvimento de sistemas de medição do desempenho de alunos. 
Porém, as concepções que orientam o desenvolvimento dos sistemas de ava-
liação são diversas. Algumas políticas trabalham com a concepção de que a 
competição entre as escolas pode produzir melhoria da qualidade no ensino; 
é um modelo baseado na competição, na classificação e no “ranqueamento”, 
no qual a avaliação é realizada, principalmente, para identificar e localizar os 
culpados pela falta de qualidade das escolas e que aposta no controle externo 
como único fator de possibilidade de melhoria do ensino. 

A Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME) iniciou o traba-
lho para a instituição de um Sistema de Avaliação para a Rede Municipal há 
cerca de seis anos e deu passos concretos na implementação de um sistema 
de avaliação institucional há cerca de um ano que se baseia em outro para-
digma. 

Desde o início do processo buscou-se a construção de um modelo basea-
do em uma avaliação mais compreensiva e processual afastando-se do modelo 
de ranqueamento. Poderíamos dizer que a pergunta que orientava o processo 
não era quais eram as melhores escolas da rede ou quais as piores, o que 
procurava-se saber é como “fazer da escola um local de discussão coletiva 
sobre os compromissos que ela assume, sobre os problemas que ela tem, 

1 Coordenadora da Avaliação Institucional da Secretaria Municipal de Campinas.

2 Diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Campinas.
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sobre as dificuldades que enfrenta para conseguir mais qualidade” (FrEitaS, 
Sordi, FrEitaS E Malavazi, 2004). 

Entendia-se que a implantação da Avaliação Institucional na Rede Mu-
nicipal, mediante esta concepção, poderia se constituir em um instrumento 
valioso para a melhoria da qualidade da educação pública municipal. 

A SME inicia discussões para o desenvolvimento de um sistema de avalia-
ção participativo em 2002 e para isso estabelece parceria com o Laboratório 
de Observação e Estudos Descritivos (LOED) da Faculdade de Educação da 
UNICAMP, parceria que foi consolidada durante o processo e que permane-
ce até hoje. É importante ressaltar que o estabelecimento de condições para 
a implantação de uma Avaliação Institucional Participativa iniciou-se muito 
antes deste processo desencadeado em 2002. A Rede Municipal possui um 
longo percurso histórico de constituição de espaços e tempos pedagógicos, 
de autonomia financeira e desenvolvimento de Projetos Pedagógicos (PP). O 
estabelecimento dessas condições foram importantes para a implementação 
da Avaliação Institucional. 

Em 2003, a SME inicia um processo de sensibilização sobre a questão 
da avaliação institucional. A Rede Municipal precisava acordar os princípios 
e conceitos de avaliação que norteariam o processo. Firmou-se uma Carta de 
Princípios, os quais orientaram o processo de Avaliação Institucional imple-
mentado na Rede Municipal. Apresentamos alguns destes princípios, a se-
guir: 

1. A avaliação educacional é um processo de reflexão coletivo e não 
apenas a verificação de um resultado pontual: esta é a maneira mais 
adequada de se pensar avaliação em quaisquer níveis, como processo 
destinado a promover o permanente crescimento. Há que se medir, 
mas esta não é a parte mais importante; há que se avaliar, e esta sim é 
fundamental.

2. Assume-se o princípio da qualidade negociada, entendida como o 
melhor que uma comunidade escolar pode conseguir frente às con-
dições que possui, tendo em vista os objetivos de servir a população 
naquilo que é específico da educação: formação e instrução. A quali-
dade não é optativa no serviço público. É uma obrigação. Entretanto, 
as condições oferecidas para se conseguir esta almejada qualidade 
devem ser levadas em conta como qualquer outra atividade humana.

3. Nenhuma das ações de avaliação devem conduzir a “ranqueamentos” 
ou classificação de escola ou profissionais e muito menos devem con-
duzir à premiação ou punição.Os dados são produzidos nos vários 
níveis com o objetivo de serem usados pelos interessados na geração 
de processo de reflexão local e melhoria da escola.
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4. O processo avaliativo deve ser construtivo e global. Ele envolve par-
ticipantes internos e participantes externos. Trata-se de um processo 
que deve combinar autoavaliação, avaliação por pares e também o 
olhar externo3.

Em 2005, o Departamento Pedagógico (DEPE), institui uma assessoria 
de Avaliação que deflagra o processo de Avaliação Institucional junto à Rede 
Municipal, e apresenta uma proposta à Rede, baseado em formato avaliativo 
que vinha sendo gestado pelo LOED a partir de um trabalho desenvolvido 
junto às escolas integrantes do projeto GERES. Neste, as escolas interessadas 
em instituir o processo de avaliação faziam a adesão, através de sua equipe 
gestora. Na experiência da rede municipal, aderiram ao processo de avaliação 
11 unidades educacionais, sendo 7 unidades do Ensino Fundamental e 4 da 
Educação Infantil. Este processo prosseguiu durante o ano de 2006, e, apesar 
de não ter tido continuidade, apontou para as possibilidades e dificuldades 
de implementação da avaliação em toda a Rede.

Depois de um ano com ações estagnadas, o DEPE procura retomar os 
trabalhos e assume a elaboração de um plano para o estabelecimento do dese-
nho e da formatação da avaliação em toda Rede Municipal de Campinas e uma 
comissão de avaliação composta por especialistas4 da Rede, com assessoria da 
professora Mara dE Sordi (LOED-FE/UNICAMP), assume a tarefa de elaboração 
deste plano de avaliação. Após muitas idas e vindas, o plano é concluído em 
agosto de 2007. 

Em 2007, quando assumimos o Departamento Pedagógico, procuramos 
dar passos concretos na implementação da Avaliação Institucional na Rede 
Municipal. Os processos (Avaliação Institucional e Avaliação do desempenho 
dos alunos), apesar de iniciados, estavam parados. Muito tinha se caminha-
do mas o processo não havia sido deflagrado com as escolas. As propostas e 
ações estavam no plano de avaliação mas elas precisariam sair do papel. 

Vimos na Avaliação Institucional um instrumento valioso na produção de 
melhoria da educação pública. Apontamos para a construção de uma política 
que tivesse em conta as condições concretas em que as escolas operam e os 
compromissos que ela assume. Apostamos no espaço da escola e na valoriza-
ção desta a partir daqueles que fazem a escola. As experiências em relação aos 
processos de avaliação têm revelado que é necessário que os princípios orien-
tadores dos processos de avaliação sejam construídos e conhecidos por todos, 

3 Carta de princípios in: FrEitaS, Sordi, FrEitaS e Malavazi (2004).

4 A comissão foi composta por Álvaro José Pereira Braga (coordenador da comissão de 
avaliação até agosto/2007), ana claudia F. loPES, Edna r. barroSo, Eliana aP. PirES da coS-
ta, Eliana da Silva Souza, MariSa SEyr, MiriaM bEnEdita c. caMargo e Mônica c. MartinEz dE 
MoraES.
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de forma a conseguir o maior envolvimento possível de todos no processo. 
Os atores sociais, sem os quais decididamente não há mudança na educação, 
precisavam se apropriar do que lhes pertence: a escola e dos seus problemas 
para a construção da melhoria da qualidade do ensino público. Portanto, era 
preciso sair do discurso “é importante participar” e criar formas concretas de 
vivência de participação. Em dezembro de 2007 instituímos a Avaliação Insti-
tucional em todas as escolas do Ensino Fundamental (42 unidades). 

Defendemos que qualidade de ensino é resultante de uma equa-
ção que considera aquilo que melhor se produz nas condições reais 
existentes. Deslocar estas variáveis pode significar um olhar míope 
sobre a realidade das escolas e dificultar o processo de mudança 
inerente a todo ato avaliatório. (Sordi, FrEitaS e Malavazi, 2005)5

Por meio da Avaliação Institucional, o poder público pode cumprir o 
dever, eticamente irrenunciável, de estabelecer uma política de avaliação, por 
meio da qual venha a obter elementos para reflexão e análise do impacto des-
sas e de outras condições de trabalho (salário, formação e jornada) existentes 
na Rede Municipal, seja para ofertar onde há carência seja para favorecer um 
reordenamento coerente com os graus de autoridade e responsabilidades de 
cada grupo de atores da SME. 

O modelo apontado no plano, para a implementação da Avaliação Insti-
tucional na Rede Municipal de Campinas, ancorou-se nas premissas do Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)6, em sua fase inicial 
de implementação, e incorporava as aprendizagens decorrentes da experiên-
cia do LOED com as escolas GERES. O modelo, ora em fase de implementação 
na rede, é composto pelos processos de: avaliação interna, avaliação externa 
e sistema de avaliação de desempenho dos alunos. 

A avaliação interna ou autoavaliação da escola é o componente central, e 
tem como principais objetivos: 

5 Documento elaborado pela Prof. Dra. Mara rEgina lEMES dE Sordi com a colaboração do 
Prof. Dr. luiz carloS dE FrEitaS e da Prof. Dra. Maria Márcia SigriSt Malavazi para discussão 
com as escolas da Rede Municipal de Campinas.

6 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi criado em 2004 
para avaliar as instituições de ensino superior, seus cursos e o desempenho dos estu-
dantes. O processo de avaliação analisa todos os aspectos que giram em torno desses 
eixos: ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, 
gestão da instituição, corpo docente, instalações, entre outros aspectos. Para avaliar 
a qualidade do ensino superior do País, o SINAES possui uma série de instrumentos 
complementares: autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (ENADE), avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de infor-
mação (censo e cadastro). 
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•	 pôr	em	questão	os	sentidos	do	conjunto	de	atividades	e	finalidades	
cumpridas pela escola;

•	 identificar	as	causas	dos	problemas	e	deficiências	pela	escola;

•	 fortalecer	as	relações	de	cooperação	entre	os	diversos	atores	institu-
cionais;

•	 tornar	mais	efetiva	a	vinculação	da	instituição	com	a	comunidade;

•	 julgar	acerca	da	relevância	de	suas	atividades	de	ensino,	além	de	pres-
tar contas à sociedade.

A avaliação interna é coordenada por uma comissão, a qual é denomi-
nada Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada escola. A CPA identifica as 
fortalezas e debilidades institucionais, com críticas e sugestões de melhora-
mento ou de providências a serem tomadas (seja pela própria instituição por 
meio da ação dos seus atores seja por meio de órgãos da SME); sistematiza 
informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, des-
venda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, 
bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de supe-
ração de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que 
definem a escola. Em 2008 instituímos as CPAs em todas as escolas de Ensino 
Fundamental. 

A avaliação externa é realizada pela equipe educativa de cada NAED, 
segundo diretrizes estabelecidas pelo DEPE e por meio de instrumentos e 
procedimentos que incluem visitas in loco das respectivas equipes. Almeja-se 
que as escolas, ao deflagrarem processos próprios de Avaliação Institucional, 
possam melhor enfrentar os desafios da produção de um projeto educativo 
de qualidade.

Para avaliação de desempenho dos alunos optou-se pela construção de 
um sistema próprio, pois interessava estimular a participação dos profissio-
nais de educação da rede no desenvolvimento deste sistema; o processo ini-
ciou-se, em 2005, pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática da 3ª 
série do Ensino Fundamental7. É importante ressaltar que a construção de 
um sistema próprio de avaliação de desempenho dos alunos utiliza a medida, 
mas apenas como uma de suas etapas; a mensuração não se torna avaliação a 
menos que os dados sejam apropriados pelos atores do processo e, uma vez 
re-significados, sejam convertidos em ações e proposições sobre a realidade. 

7 O sistema de avaliação de desempenho dos alunos trabalhou com a assessoria dos 
professores da Faculdade de Educação da UNICAMP: Profa. Dra. anna rEgina lannEr 
dE Moura, Prof. Dr. antonio MiguEl, Profa. Dra. lílian loPES Martin da Silva e Profa. Dra. 
norMa Sandra dE alMEida FErrEiro.
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Entendíamos que uma estratégia importante para que o processo de Ava-
liação Institucional desenvolvesse nas unidades educacionais, ancorados nos 
princípios já apresentados, seria a escolha de um articulador desse processo. 
Para a implementação do processo na rede municipal decidiu-se pelo orienta-
dor pedagógico de cada unidade de Ensino Fundamental como o articulador 
do processo de Avaliação Institucional. Uma das tarefas assumidas no primeiro 
ano de implementação (2008) foi capacitar técnica e politicamente o orientador 
pedagógico. Uma outra estratégia que consideramos potente é a publicação das 
experiências vividas por estes orientadores pedagógicos e das reflexões reali-
zadas por eles neste primeiro ano de implementação como forma de fornecer 
material e subsídios ao trabalho aos diversos atores constituídos no processo 
de Avaliação Institucional. 

Temos claro que muito ainda há que caminhar para que esse projeto se 
aprimore e supere a cultura de avaliação vigente. Porém, o fato de ter saído 
do campo das ideias e ter ganho a realidade das escolas da rede municipal nos 
fortalece e nos subsidia na luta por uma educação pública de qualidade. 
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Capítulo VI

o orIentador pedagógICo e sua ação estratégICa na  
atIVação de proCessos de aValIação InstItuCIonal nas  

esColas de ensIno Fundamental

Mara regina LeMes de sordi

1. Introdução

É difícil supor que as escolas possam se comportar como ilhas, indife-
rentes às contradições que perpassam seus territórios circunvizinhos. Como 
espaço social, a instituição-escola não consegue escapar das marcas de seu 
tempo. Isso não a exime, no entanto, do compromisso social de lutar e criar 
condições para que dentro dela ocorra o exame das repercussões desta reali-
dade histórica, levando a que os estudantes possam aprender, para além das 
letras e dos números, os significados de construir ativamente uma sociedade 
em que os homens possam se respeitar. 

Esta é também uma das expectativas do papel que a escola deva cumprir 
e que expressa um determinado construto de qualidade. Como se pode per-
ceber, nem sempre este indicador tem sido priorizado pelas políticas públicas 
como tradutor de qualidade de uma escola. Para este construto os processos 
de avaliação precisam se voltar. 

A manifestação das formas particulares de luta da escola contra as desigual-
dades que afetam as crianças ocorre por meio da ação concreta dos atores so-
ciais. Assim, não se muda abstratamente uma realidade sem a ação/decisão dos 
homens e mulheres de agirem em conformidade com os discursos de mudança 
que se revelam mais fáceis de serem pronunciados do que implementados.

Sabemos que a inexperiência da comunidade escolar com processos de 
avaliação que transcendam os limites da sala de aula e da medição das apren-
dizagens dos alunos tem contribuído para que os referentes usualmente cita-
dos como imprescindíveis a uma escola de qualidade não sejam confrontados. 
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Determinados grupos sociais tendem a ser, assim, legitimados para dizerem o 
que seja uma escola eficaz; engendrando-se, desta forma, a naturalização de 
determinados padrões de qualidade.

A pertinência social do PP de uma escola se revela na forma como esta 
trata a questão da qualidade do ensino que ministra aos estudantes; e a pro-
posição de modelos de avaliação institucional nas escolas de ensino funda-
mental contribui para que esta relação não se dissocie. O esforço para tornar 
inteligível (e possível) uma outra função para a escola, mais detentora de qua-
lidade social, é tarefa complexa, porém inadiável e que pode se imiscuir na ar-
quitetura dos processos de avaliação colocando-a a serviço da emancipação.

Deixada correr livre, a tarefa de avaliar a qualidade de nossas escolas 
tende a reproduzir a mera medição do desempenho dos alunos em português 
ou matemática, cuja divulgação periódica dos resultados tem servido, na ver-
dade, ao sistemático processo de denúncia da falência de nosso sistema edu-
cacional via responsabilização de professores ou equipe gestora. Sem que ao 
dado se ofereçam leituras capazes de produzir alternativas mais construtivas 
e (por que não dizer?) geradoras de resultados que rompam o circulo vicioso 
de uma escola que se acostumou a uma feição de ineficácia, muito pouco ser-
virá a avaliação como garantia da qualidade da escola.

Compete aos educadores assumir trabalho de articulação dos diferentes 
atores sociais interessados em um projeto de qualificação de nossas escolas. 

As relações que se estabelecem entre o conjunto de atores internos e 
externos à escola na tarefa de avaliação institucional possibilitam entender 
como se constrói e se sustenta o processo relacional por eles vivido, de modo 
que melhor se situem na experiência comum que partilham em prol de uma 
cultura de avaliação integralizadora e que não dicotomize processo/produto. 

Convocados a pensar a avaliação, estes atores se surpreenderão quando 
observarem a íntima relação desta com o PP e de ambos com a cultura esco-
lar instituída e que quase sempre obstaculiza processos de mudança social. 
É possível que ao longo do projeto percebam que os problemas atribuídos à 
avaliação institucional quase sempre são problemas da organização da escola 
já conhecidos, apenas não problematizados.

A avaliação assume, assim, função ordenadora das evidências que nos 
alertam sobre a coerência ou não entre o PP real e o PP oficial, formalmente 
entregue ao sistema para fins regulatórios. Negá-la implica aceitar a escola tal 
como está. 

A proposição de uma avaliação da qualidade da escola que amplie os 
ângulos de análise se imiscui na agenda política como mecanismo de contra-
regulacão. (Freitas; sordi; MaLavasi; Freitas, H, 2008).
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A busca de uma escola de qualidade para todos, em uma sociedade que é 
regida pelos interesses de bem poucos, não se dará sem contradições ou confli-
tos. É preciso lidar com isso de forma radical (indo-se à raiz dos problemas).

A conscientização sobre a gravidade e as repercussões desta situação não 
pode mais ser atributo de alguns. Tomar posição é crucial. O processo de mu-
dança, no entanto, não é questão que se resolve no plano individual. Ancora-
se em estratégias que recuperam a força do coletivo e se nutre da capacidade 
inesgotável dos homens interferirem na história fazendo uso da categoria da 
auto-organização citada por Pistrak (2001). Apenas por meio da orquestração 
de esforços e ações a transformação da realidade social e da escola pode dei-
xar de ser vista de modo diletante.

Para Martin baró (1998) a conscientização não consiste em uma simples mu-
dança de opinião sobre a realidade, uma mudança na subjetividade individual 
que deixa intacta a situação objetiva. A conscientização supõe uma mudança nas 
pessoas em suas relações com o meio ambiente e, sobretudo, com os demais.

Este processo de construção de significados e sentidos se dá no espaço 
da intersubjetividade e forçosamente implica conflito, fruto das diferentes for-
mas de percepção da realidade. No entanto, isso que parece à primeira vista 
fragilidade mostra-se, com o tempo, como sinal de fortaleza para a construção 
de um pacto de qualidade. Isso precisa ser objeto de reflexão para todos que 
pretendem mudar/avaliar instituições sociais complexas como as escolas.

Ao se iniciarem ações de sustentação às escolas para que estas implan-
tem processos de avaliação institucional, zonas de conflito tendem a crescer, 
pois se unem no mesmo espaço atores diversos negociando uma determinada 
concepção de qualidade. Alguns destes atores, histórica e equivocamente po-
dem ser vistos ou se verem como ‘os’ detentores das soluções para os proble-
mas da escola. Quase sempre trazem consigo pouca experiência na vivência 
de processos coletivos genuínos.

A orquestração das distintas forças e grupos, bem como o reconhecimen-
to e problematização das lógicas que norteiam suas formas de agir e reagir 
frente aos processos de mudança, inscrevem-se como momento especialmen-
te rico para a vida da escola e para a saúde do PP que aspira consolidar.

A equipe gestora de uma escola pode e precisa, por força do ofício e por 
compromisso social, assumir papel ativo neste processo. Compete-lhe uma 
ação integrada, em seu âmbito interno inicialmente, para favorecer sua ação 
junto à comunidade escolar a posteriori. 

A escolha de um dos integrantes desta equipe, no caso o orientador 
pedagógico (OP), inscreve-se como uma escolha estratégica feita pela Rede 
Municipal de Educação (RME) de Campinas, quando em sua agenda política 
incluiu a Avaliação Institucional. Ao reconhecer neste ator a legitimidade para 
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dar sustentação ao processo, visou ampliar o trabalho de apoio que estes pro-
fissionais já realizavam junto aos professores, estudantes e familiares para que 
se engajassem no projeto da escola.

O Orientador Pedagógico no desenho avaliativo que se busca implantar 
passa a exercer, de forma exaustiva, função articuladora dos atores da escola 
para que estes intensifiquem suas formas de inserção no PP da escola, esti-
mulando o sentido de pertencimento e de colaboração ativa, componentes 
fundamentais para potencializar o trabalho da equipe gestora na direção de 
uma escola comprometida com as aprendizagens das crianças.

Evidentemente o trabalho que este deve executar para dar andamento à 
política pública da Rede Municipal de Campinas afeta e é afetado pelas rela-
ções humanas previamente existentes na constituição da equipe gestora e no 
clima institucional de cada escola. De forma singular, o principio da corres-
ponsabilidade e da liderança emergente encontrará maior ou menor dificul-
dade de se instalar em cada realidade escolar, como é fácil supor.

Chamamos de liderança emergente a capacidade que os profissionais 
responsáveis pela gestão da unidade escolar devem possuir de se colocar a 
serviço da causa comum. Assim, frente a uma determinada e complexa situa-
ção, reconhecem e acionam os saberes e habilidades requeridas para a solu-
ção desta. A titularidade provisória para o trato do problema deriva exatamen-
te da seleção adequada do ator em condição mais adequada para enfrentar 
o desafio, otimizando as chances de êxito. A auto-organização propicia que a 
equipe gestora possa vivenciar, mantendo-se como coletivo, a situação de 
ora comandar, ora ser comandada sem que a isso corresponda um desvio de 
função ou sentimento de subversão da ordem.

Parece importante citar que em cenários educativos mais acostumados a 
viver em clima de democracia forte (Leite, 2005) processos de avaliação insti-
tucional são mais facilmente incorporados e suportados.

Outro aspecto que traz complexidade à trama das relações no interior das 
escolas, por ocasião de instituição de processos de avaliação institucional, é 
explicada pela opção de, quase sempre, estes processos se iniciarem por meio 
da designação de uma equipe de trabalho, denominada Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). Esta tem como princípio ser um espaço colegiado, interdisci-
plinar, representativo dos vários segmentos presentes na escola. Nasce do Con-
selho de Escola, entendido este como polo catalisador e agregador das ideias e 
anseios da comunidade em prol de um projeto que lhe faça sentido. 

Parece sensato, no entanto, refletir sobre o atual papel que os Conselhos 
de Escola têm na realidade e buscar dar-lhe novo sentido político-pedagógico, 
evitando que o espaço se burocratize ou se transforme em mero balcão de 
demandas ou de prestação de contas, esvaído da reflexão coletiva vinculada ao 
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PP. Outra vez para que o diálogo possa se elevar do ponto de vista pedagógi-
co, a contribuição do Orientador Pedagógico merece ser examinada e avaliada. 
Como um dos mediadores do trabalho escolar, este profissional pode assumir, 
inicialmente a articulação do grupo em fases iniciais de instalação de processos 
de avaliação institucional, devidamente acordado com a direção da escola. 

Defendemos, pois, que este seja membro integrante de cada CPA indi-
cada pelos Conselhos de Escola e que a condução dos trabalhos de avaliação 
institucional neste fórum (CPA) lhe pertença. Evidentemente espera-se que 
esta função estratégica ajude o Orientador Pedagógico a qualificar as demais 
atividades que executa na escola em consonância com a equipe gestora. 

A mediação dos trabalhos da CPA não deve ser vista pelo Orientador 
Pedagógico como mais uma atividade a cumprir dentro de um conjunto de 
ações que nem sempre escapa do tarefismo. A Avaliação Institucional Partici-
pativa pode contribuir inclusive para que o processo de trabalho do Orienta-
dor Pedagógico não perca foco e se concentre nas prioridades que elevam as 
chances das crianças poderem ter seu direito à educação assegurado.

2. o orIentador pedagógICo e os desaFIos da tareFa de  
aValIação InstItuCIonal

Destacamos que a indicação do orientador pedagógico como articulador 
do processo de Avaliação Institucional Participativa na escola inscreve-se no 
campo tático-operacional (gandin, 1995) e ético-epistemológico (dias sobri-
nHo, 2005). Disto deriva nossa defesa de que a CPA não pode ser subtraída da 
participação do orientador pedagógico.

Este ator, compreendendo a dinâmica da escola, as relações macro/meso/
micro que a perpassam, contribui para que a reflexão dos membros da CPA 
não ocorra em um vazio. Ajuda a evitar alguns equívocos também, especial-
mente aqueles ligados ao poder.

Não pode e nem deve a CPA ganhar uma expressão de vulto tão ampliada na 
vida da escola que possa conduzir alguns desavisados a supor seja esta instância 
substitutiva do diretor ou a alternativa para produzir gestões democráticas. 

Decorre daí uma série de desdobramentos previsíveis e prejudiciais à saúde 
do processo de avaliação. A CPA auxilia a equipe gestora e o Conselho de Escola a 
monitorarem o PP de modo mais formal e sustentado em evidências, o que con-
tribui para a transparência do processo avaliatório (tHoMas, g & Pring, 2007).

Outro aspecto importante que a inserção do Orientador Pedagógico no 
trabalho de articulação da CPA oportuniza é que se leve em conta a comple-
xidade que envolve o início de um processo de avaliação institucional. E se 
entendam os fluxos e refluxos deste processo, que muitas vezes ocorrem an-
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tes até que alguma ação avaliativa tenha sido deflagrada. Como se depreende, 
alguns conflitos históricos não podem ser atribuídos à avaliação, embora com 
frequência o sejam. Decorre daí uma série de desdobramentos previsíveis e 
prejudiciais à saúde do processo de avaliação e de mudança da escola.

Igualmente seria inadequado delegar ao Orientador Pedagógico tarefa 
de tamanha envergadura sem o respaldo da direção ou sem que esta incorpo-
re como valor a visão desta atividade como algo inerente aos cargos de gestão, 
especialmente.

Parece sensato esclarecer o grupo envolvido na trabalho de avaliação para 
que este seja cuidadoso com as pessoas no novo processo que as envolverá 
em novas configurações de poder. Por algum tempo, esta experiência pode 
ampliar os espaços de atrito intergrupal prejudicando o processo inovador.

A complexidade do processo de avaliação institucional cresce nas ativida-
des que ‘mexem’, de alguma forma, com ações de comando e relações de poder. 
A aceitação do principio da participação e democracia no processo de avaliação a 
ser formatado pelo grupo introduz nova dinâmica ao jogo, e contraditoriamen-
te, apenas pela aceitação deste risco, poderá o grupo alcançar êxito na empreita-
da de construir uma proposta de escola cujo PP tenha qualidade social. 

Muitas vezes, falar sobre avaliação da escola remeterá o grupo a pensar 
sobre a escola que tem e a que gostariam de ter e as razões explicativas que 
perpassam o fenômeno da contradição performativa.

Neste embate vida/morte do modelo hierarquizado e centrado na disputa 
do poder, renasce o germe da gestão democrática, dialogada, compartilhada. 
Isso não implica, sob hipótese nenhuma, a eliminação das responsabilidades 
inerentes aos cargos diretivos: apenas qualifica e legitima o processo decisó-
rio, colocando a gestão a serviço do bem comum (LiMa, 2008). A alteração na 
cadeia destas relações nem sempre é assumida pelo grupo que pode preferir 
negar ou ocultar o mal estar dela decorrente. 

Examinemos com mais vagar cenas possíveis de ocorrer nas escolas, a partir 
da decisão de adesão a um processo de avaliação institucional participativo. as 
quais envolvem a equipe gestora como um todo, ainda que estrategicamente se 
designe o Orientador Pedagógico como articulador do processo avaliatório.

Cena 1
O diretor (antes isolado no processo decisório, por opção ou contin-

gência) opta por um trabalho articulado com a CPA que traz a participação 
coletiva e plural como marco. 

Fato: Os membros da CPA (designados ou eleitos a partir de critérios 
próprios do conselho de escola) sob coordenação do Orientador Pe-
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dagógico (por opção estratégica do Plano de Avaliação Institucional 
do município) devem estimular a comunidade da escola a participar 
do processo e a se envolver com a avaliação institucional. Quanto 
mais tiverem êxito nesta empreitada, mais se legitimarão na escola, 
podendo vir a ser solicitados com mais frequência pela comunidade. 
Quanto mais se tornarem referências nas questões da avaliação da 
qualidade da escola, mais serão demandados e assim, mais espaço 
(entenda-se também poder) estarão supostamente ocupando. 

Desdobramento: A depender da leitura que se faça desta realidade, os 
desdobramentos tomam determinado matiz. Esta dinâmica nova no 
chão da escola pode levar o diretor, consciente ou inconscientemen-
te, a se movimentar buscando recompor sua base de ação. Às vezes, 
tomado pela insegurança, pode vir a esquecer-se da centralidade que 
sua figura tem na sustentação da avaliação institucional e no bom uso 
de seus dados para orientar o diálogo tanto com seus liderados como 
com o poder central.

 Começa aí um dos desafios na ativação dos processos de avaliação insti-
tucional: subsidiar uma transformação na mentalidade (cultura escolar) 
de todos os segmentos envolvidos ou atingidos pela mudança. Terão que 
ensinar e aprender mutuamente a viver a experiência que a todos esti-
mula e que a todos também amedronta por razões diferenciadas.

Ação mediadora critica do OP: Reconhece as razões explicativas destas 
resistências, as problematiza com a equipe gestora e busca superá-las 
historicamente.

Cena 2
O diretor acata a decisão do poder central e instala o processo de AIP, 

aceita o OP como articulador do trabalho da CPA, mas não se envolve.

Fato: O OP encontra dificuldades operacionais e políticas para dinamizar 
o processo avaliatório e para inseri-lo no conjunto de suas respon-
sabilidades. Não consegue reconfigurar seu processo de trabalho e 
acaba sobrecarregado e desgastado.

Desdobramento: O processo de AIP se fragiliza e as etapas vão sendo 
cumpridas formalmente sem participação que as legitime. O plano de 
avaliação assim como o próprio PP acabam sendo pensados e sistemati-
zados apenas pelo OP, seu mentor e escritor, aflito com o cumprimento 
formal dos prazos. Como projeto é obra coletiva que não prescinde da 
reflexão realizada também no espaço coletivo, observa-se desgaste da 
proposta, vitimado pela adesão ao discurso, mas esvaído de poder de 
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transformação da realidade. Assim, a AIP, mesmo implantada formal-
mente, se perde como tantos outros projetos potencialmente interes-
santes para a qualificação da escola e do ensino e que não são assu-
midos pela direção ou pela comunidade, carecendo de legitimidade 
política. Acabam servindo mais à regulação do que à emancipação.

Ação mediadora ingênua do OP: Tenta realizar sozinho o processo de 
mudar/avaliar a escola (ilusão de possibilidade) ou desiste do projeto 
(socialconformismo).

Ação mediadora crítica do OP: Dialoga com a equipe gestora, identifi-
ca com esta as insatisfações, e juntos reconstroem estratégias de ação 
negociando melhor os ritmos do novo processo de trabalho sem des-
respeito aos princípios do projeto de qualificação da escola.

Como se percebe, a AIP é atividade exigente de várias leituras e releituras. 
Fortalecer o trabalho dos OPs é fundamental mas não se trata apenas de instru-
mentalização técnica para coletar dados de avaliação. Requer processos densos 
de capacitação que ajudem o OP a lidar com a avaliação com toda sua contradi-
ção entendendo-a como prática social de natureza eminentemente política.

A categoria do fortalecimento ou empoderamento é útil para auxiliar 
o OP a se movimentar na realidade escolar.

Segundo Monteiro (1998), o fortalecimento envolve “o uso consciente 
de si, o desenvolvimento de um forte sentido da pessoa em sua relação com o 
mundo, construção de uma concepção crítica sobre as forças sociais e políticas 
que atuam no contexto de vida e social, criação de estratégias e recursos para 
fortalecer grupos e produzir intervenções que beneficiem a coletividade”. 

O fortalecimento da CPA está na dependência direta do OP compreender 
seu papel e desenvolver sua competência para lidar com os diferentes coleti-
vos da escola, ancorando o pacto de qualidade negociada (BONDIOLI, 2004). 
Igualmente o orientador pedagógico precisa levar o grupo a refletir sobre es-
tas categorias de forma a que se evite um discurso que não se torna práxis.

Vários cenários podem ser desenhados em cada escola, a partir de sua 
forma própria de conduzir e vivenciar processos de Avaliação Institucional 
Participativa. Isso sugere que não deva ser imposto modelo único para as es-
colas. Estas deverão, a partir da historicidade de seus processos internos, pro-
por e experimentar modelos próprios de concretização da avaliação. O que 
se exige para evitar que se percam as referências sistêmicas ou se caia em um 
subjetivismo, é a utilização do PP como balizador das metas a serem atingidas 
pela escola em um dado momento histórico. 

Outro importante elemento a ser levado em conta é que muitas escolas já 
praticam processos de avaliação institucional, ainda que não o saibam. Esta pré-
via e não sistematizada experiência pode e deve ser incorporada. Nada justifica 
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ignorar a historicidade de cada escola, sua militância na direção de um projeto 
educativo edificante. A avaliação precisa ser compreendida como oportunidade 
e não como risco para a comunidade. E isso implica inclusive que se avalie a 
avaliação. Para tal, a reflexão sobre os processos vividos e os registros da expe-
riência com todas suas contradições são decisivos, e fonte de aprendizagens 
múltiplas para a comunidade interna e externa à escola. As fragilidades das 
experiências ensinam tanto às grandes potencialidades identificadas. 

3. aprendendo proCessualmente a realIzar aIp nas esColas de  
ensIno Fundamental

Em experiência anterior desenvolvida junto a escolas que voluntaria-
mente aderiram a processo de Avaliação Institucional Participativa mediado 
por apoiadores externos, Sordi (2007) descreve vários cenários possíveis de 
serem encontrados nas escolas e os problematiza a partir de uma escala de ris-
co ao poder instituído e que revelam os movimentos de aproximação/afasta-
mento dos atores envolvidos no processo de sustentação política da Avaliação 
Institucional Participativa. Podemos recolher algumas evidências interessan-
tes que podem ajudar a compreender e planejar o trabalho da CPA agora com 
apoiador interno à escola (OP). 

Todo trabalho de articulação de um grupo traz consigo uma certa singu-
laridade que tem a ver com o mapa conceitual e valorativo que o “apoiador” 
carrega a partir de seu itinerário pessoal e profissional. Isso se soma (às ve-
zes até se choca) com as experiências dos demais participantes do processo 
e da forma como se percebem na disputa pela hegemonia do/no processo. 
Isso também é afetado pela disposição do grupo de correr riscos e abrir-se a 
experiências inicialmente desestabilizadoras do instituído, apostando em seu 
potencial formativo e instituinte de uma nova possibilidade. 

Quadro 1 
Escala de eficácia avaliativa (EFiAval)

Nível 1 – Risco zero ao instituído/eficácia avaliativa em risco

Nível 2 – Risco alto ao instituído/eficácia avaliativa em crise 

Nível 3 – Risco mínimo ao instituído/eficácia avaliativa precária 

Nível 4 – Risco Médio ao instituído/eficácia avaliativa crescente 

Nível 5 – Risco negociado com o instituído/eficácia avaliativa potente

Fonte: Sordi, 2007
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Examinemos com mais detalhes cada um destes níveis:

Nivel 1 
Risco zero ao instituído / eficácia avaliativa em risco

Ocorre adesão formal ao processo de AIP sem alteração das formas de 
organização do trabalho usuais na escola e sem revisão das formas de distri-
buição do poder. Democracia fraca.

Diretor

Apoiador Externo

CPA

Comunidade

Observa-se, neste cenário, a justaposição dos atores/instâncias sem que 
nada de novo se observe na escola. Algo como se o mero discurso de mudan-
ça (do tipo: aqui se faz avaliação) tivesse capacidade de movimentar a escola 
e afetar sua cultura. As relações de poder remanescem entre os segmentos e a 
incorporação da CPA e do apoiador na estrutura é meramente formal e tende 
a ser inócua. A avaliação é vista como mais uma tarefa que se soma às demais 
sem acrescentar-lhes nenhuma contribuição. 

Nível 2 
Risco alto / eficácia avaliativa em crise 

Ocorre adesão ao processo de Avaliação Institucional Participativa com 
tentativa de subversão das formas de organização do trabalho usuais na escola 
(leia-se também relações de poder) 

Apoiador CPA

 Comunidade

 Diretor 

Neste modelo de estruturação, observa-se uma radical manobra em que 
se busca alterar o centro do poder. A comunidade da escola, no entanto, não 
melhora sua inserção no projeto. Apenas se altera a quem deve se subordinar. 
Mesmo em casos de gestões equivocadas (autoritárias) esta saída não se sus-
tenta ao longo do tempo. Mesmo que o apoiador veja nisso avanço, a comu-
nidade não se libertou ou ampliou sua capacidade de governança. 

O diretor isolado tende a acionar o sistema para recompor a situação e 
pode atribuir ao processo de avaliação participativo a responsabilidade pelo 
caos institucional e extingui-lo de forma autoritária ou de forma sutil, boico-
tando o trabalho da CPA pela não oferta de condições logísticas, inclusive.
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Nível 3 
Risco calculado ao instituído / eficácia avaliativa precária 

Ocorre adesão ao processo de AIP com tentativa de cooptação do apoiador 
às formas de organização do trabalho usuais na escola.

Diretor Apoiador 

 CPA

 Comunidade

Neste formato, a parceria se estabelece entre diretor e apoiador poden-
do este último ser subsumido em funções de assessoramento /consultoria. Há 
forte interesse de apropriação do apoiador pelo diretor sugerindo dificuldades 
de descentralização do poder. Há problemas de legitimidade política junto aos 
demais segmentos que poderão obstruir o processo da avaliação. A avaliação 
pode ocorrer; porém, os problemas por ela apontados tendem a se perpetuar, 
pois o envolvimento das bases no pacto de qualidade é tênue ou inexistente. O 
apoiador precisa ampliar sua base se ação e isso reclama por trabalho intensivo 
juntos aos demais atores nem sempre autorizado pelo diretor. 

Nível 4 
Risco médio ao instituído / eficácia avaliativa crescente 

Ocorre adesão ao processo de AIP com negociação e flexibilização de 
formas de organização do trabalho na escola com inclusão parcial e gradativa 
da comunidade 

Diretor Apoiador CPA

  Comunidade

Neste padrão há tentativas ainda incipientes de reorganizar a vida da escola 
dando-lhe cunho mais participativo. Deve ser visto como um germe possível de 
produzir envolvimentos mais amplos e fecundos na direção do envolvimento 
dos atores considerados “periféricos” ao PP da escola. Porém pode continuar 
representando um arremedo de participação ainda centrado em alguns atores 
sem outorgar-lhes poder da critica ou da contestação. A intervenção do apoiador 
é decisiva para escapar da cooptação ou da participação consentida. 

Nível 5 
Risco negociado com o instituído / eficácia avaliativa potente

Ocorre adesão ao processo de AIP com disposição para reconstrução das 
formas de organização do trabalho usuais na escola com firmação do pacto 
de qualidade negociado. Negociam-se metas, prazos, responsabilidades, con-
dições.
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Trata-se de um processo que envolve riscos e possibilidades comparti-
lhados entre todos os envolvidos. Ao mudar as formas de trabalho na escola, 
organizando-as de modo mais horizontal, as relações tornam-se mais produ-
centes e as pessoas mais comprometidas com a qualidade da educação que 
crianças e famílias precisam e merecem receber. A avaliação gradativamente 
vai sendo introjetada como atividade meio e isso contribui para que seus efei-
tos formativos e transformadores possam ocorrer colaborando para que uma 
nova cultura avaliativa possa surgir. 

Neste cenário, a CPA é o lócus preferencial para organização das ações 
coletivas e o Orientador Pedagógico pode ser importante articulador das di-
ferentes mediações que cada ator pode e deve fazer em prol do PP. O grupo 
assume a avaliação como continuum e como algo do qual a comunidade não 
quer se desligar. A titularidade sobre os dados da avaliação gera no grupo o 
compromisso com as alterações quanti-qualitativas que como grupo produziu. 
A socialização e a transparência estão imprimidas como valor neste nível.

4. Vale a pena lembrar antes de Começar...

Cada orientador pedagógico, articulador da CPA em sua tarefa de auxiliar 
a escola a se qualificar, deverá reeducar-se no processo de articulação e se per-
ceber e aceitar-se como dinamizador das reflexões que favorecerão a tomada 
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de decisão pelo grupo de atores da escola. A eles pertencerá a titularidade 
também no processo decisório. 

O orientador pedagógico, ator interno à escola, diferentemente do 
apoiador externo, tende a desfrutar de um amplo conhecimento da cultura 
da escola e da rede e precisará conter a ansiedade de chegar às melhores solu-
ções técnicas e investir na qualidade política prestando atenção e oferecendo 
apoio ao processo que qualifica a decisão. A problematização da realidade 
da escola é fundamental exercício para que o grupo envolvido na avaliação 
institucional possa compreender melhor o cenário em que atua e a si próprio 
neste cenário. 

Inicialmente localizados em campos de disputa de poder, os atores da 
escola, auxiliados pela habilidade do articulador de orquestração dos inte-
resses múltiplos envolvidos, poderão acrescentar qualidade ao produto que 
querem gerar exatamente por cuidarem do processo que o viabilizará. Os 
resultados do processo serão potencializados pela ação coletiva enriquecida 
pelo olhar diverso, plurireferencial, aceito como componente enriquecedor 
da síntese (sempre provisória) que será assumida pelo coletivo como nortea-
dora do processo avaliativo e que deve expressar os pactos realizados tendo 
em vista o bem comum.

Isto pressupõe destes atores, com funções e prerrogativas peculiares, a 
competência dialógica para formular e rever seus pactos e a capacidade de 
eleger os problemas da escola para os quais estão dispostos a convergir suas 
forças e energias sempre referenciados ao PP e ao compromisso público com 
os direitos das crianças. 

Uma última palavra se remete à indiscutível fragilidade que alguns dos 
envolvidos nos processos de AIP admite possuir. Como elencar problemas da 
escola se a própria implantação da AIP é vista como problema? Se entender-
mos a avaliação como processo, não seria o caso de ir paulatinamente apren-
dendo a fazer avaliação institucional, fazendo? 
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CAPíTulo VII

ComIssão PRóPRIA dE AVAlIAção:  
umA EsTRATégIA PARA A mobIlIzAção dos AToREs dA EsColA 

E A ConsTRução dE um PACTo dE QuAlIdAdE nEgoCIAdA

Mara regina LeMes de sordi

1. InTRodução

Não se questiona a importância da avaliação para nos ajudar a localizar 
onde estamos em relação ao ponto em que queremos chegar. Inspirados nes-
ta imagem de futuro, numa busca intencional daquilo que ainda não somos, 
mas que desejamos vir a ser, tomamos decisões. E exatamente por causa das 
decisões que são tomadas em nome da avaliação e das consequências que elas 
ocasionam, que o ato de avaliar é uma atividade complexa e que não pode ser 
explicada, exclusivamente, sob o viés da racionalidade técnica.

Avaliar é sempre um ato político disputado por diferentes segmentos in-
teressados em fazer valer suas concepções de qualidade. Isso talvez explique 
a razão pela qual tão poucos são chamados a avaliar e que tendam a desquali-
ficar a participação de outros atores sociais.

Se assumimos a existência desta situação, nem por isso aceitamos que 
esta deva ser reproduzida sem crítica, razão pela qual a avaliação da escola 
reclama pela participação dos múltiplos atores sociais implicados em seu pro-
jeto/processo de qualificação. 

Quer gostemos disto ou não, todos somos avaliadores de algo ou de 
alguém. Antes de decidirmos nossas ações pessoais ou profissionais, desde as 
coisas mais singelas às mais complexas, exercemos nossa liberdade de avalia-
ção e decisão.

É certo que nem sempre nos sentimos confortáveis nesse exercício de 
liberdade, pois sabemos que nossas decisões passam a ser, imediatamente, 
objeto do olhar avaliativo dos outros. Assim, transitamos rapidamente da 
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sensação de um certo poder sobre as coisas para o constrangimento de nos 
sentirmos desarmados diante do juízo de valores dos outros. Isso pode con-
tribuir para a sensação de que a avaliação seja atividade restrita a alguns “es-
pecialistas” autorizados a emitir juízos de valor sobre determinados objetos, 
entre estes a escola. Tomada como atividade sagrada e altamente técnica, isso 
impõe um certo silêncio aos demais atores a quem cabe aguardar passivamen-
te os resultados de avaliação, convencidos de sua exatidão . 

Claro está que estes atores continuam exercendo seu direito de apreciar 
e atribuir valores e, informalmente, a partir de óticas particulares derivadas de 
suas diferentes inserções, avaliam a escola. Ao avaliarem, produzem sentidos 
que acabam sendo desconsiderados, e isso pode repercutir negativamente em 
seu engajamento no projeto pedagógico de que participam. Isso enfraquece o 
pacto de qualidade negociado que defendemos como estratégico para trans-
formar a escola que temos na escola que queremos (bondioLi, 2004). 

Não há como avaliar sem que admitamos que todo avaliador deva ser 
um investigador da realidade que se propõe avaliar. Um bom avaliador ne-
cessita sistematizar aquilo que vê num dado momento para refletir sobre 
seus significados no momento seguinte (thoMas & Pring, 2007).

Avaliar implica também não se contentar com aquilo que salta aos olhos 
numa primeira vista, mas tentar descobrir os outros inúmeros aspectos que 
estão correlacionados com o fenômeno em foco, convidando o avaliador a 
desafiar-se a olhar com mais profundidade e minuciosamente esses aspectos 
que podem contribuir para explicar o fenômeno que, largado à própria sorte, 
pode conduzir a um diagnóstico superficial e equivocado.

Para fazê-lo de forma mais consequente, a busca de informações concre-
tas implica a compilação de evidências que ajudem a elucidar melhor a reali-
dade a ser avaliada. A partir das perspectivas de cada grupo social envolvido, 
examinadas de forma plural, dialogada e triangulada, a identificação dos pon-
tos fortes e daqueles de melhoria potencial ganha força e compromete o gru-
po a, coletivamente, buscar soluções para os problemas que deseja superar.

2. um PAsso nA dIREção dE umA AVAlIAção PARTICIPATIVA

Acreditamos ser procedente indagar o que mais incomoda na avaliação: 
o avaliar ou o ser avaliado? Em geral, o que perpassa em ambas situações é o 
compromisso com a justiça, a defesa da exatidão, o desejo da transparência, 
o desejo de ser compreendido antes que se proceda o julgamento, o respeito 
ao contexto que interfere nos desempenhos. Sem dúvida, há que reconhecer-
mos a avaliação como campo da delicadeza, sobretudo pelo mito da neutrali-
dade que o caracteriza  e que nos ensinaram a aceitar.
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Disto resulta muito de nossa complicada relação com os processos de 
avaliação. Esta relação sofrida é fruto de uma cultura que queremos desfazer 
para não nos privarmos de todo o potencial formativo que os verdadeiros 
processos de avaliação possuem. 

Precisamos reaprender o uso da avaliação em favor de nossas práticas 
educacionais e com certeza também de nosso desenvolvimento humano.

Visando à reflexão e à tomada de decisão sobre que concepção de avalia-
ção queremos firmar em nossa realidade escolar, o desenvolvimento de um 
projeto de Avaliação Institucional pode representar uma grande oportunida-
de. Pode nos ajudar a ensinar (pela experiência vivenciada no concreto) uma 
outra relação com a avaliação, extraindo dela os medos e as amarguras que 
acumulamos ao longo dos tempos para introduzirmos sentimentos mais insti-
gantes e potencializadores de desejos de superação e crescimento processual 
que caracterizam este fenômeno (dias sobrinho, 2002).

Cabe-nos refletir sobre a complexidade que envolve as escolas e sobre um 
certo tarefismo, que nos afeta a todos e que pode nos levar a esquecer nossa 
função de avaliadores. São inúmeros os prejuízos decorrentes de quando nos 
esquecemos de pensar e refletir sobre nossos atos, nossas escolhas e nossas 
omissões. No âmbito privado, a decisão de não pensar e as consequências 
disto nos pertencem. Mas quando entendemos que participamos de um pro-
cesso educacional, no qual nossos interesses individuais não podem ser mais 
valorizados do que os interesses comuns expressos no Projeto Pedagógico 
das escolas a que pertencemos, a decisão de avaliar deixa de ser uma questão 
de foro intimo. É processo fundamental para nos iluminar no caminho que 
trilhamos e para o qual conduzimos os estudantes. Não podemos conceber 
que conduzamos nossos jovens por caminhos que pouco conhecemos ou que 
sequer nos interroguemos aonde estes irão nos conduzir.

Em um espaço coletivo como é o da escola, avaliar torna-se atividade 
estratégica para que as ações deixem de ser meras reproduções e ganhem 
alcance transformador.

Para potencializar esta disposição transformadora que deve ser inerente 
a todo processo educacional que se orienta pela busca incansável de qualida-
de de ensino, é necessário reconhecermos que precisamos criar espaços que 
abriguem este compromisso e condições que ajudem a concretizá-lo. Qual-
quer processo desta natureza é complexo. Tanto do ponto de vista político 
como técnico.

Avaliar uma escola requer a superação dos indicadores obtidos por meio 
da medição de desempenhos dos alunos em provas. Implica também enten-
der o limite de “medir” a qualidade do trabalho docente desconectada de um 
sem-fim-de-coisas que a determina. 
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Neste sentido, compreendemos a Avaliação Institucional como uma res-
posta do coletivo da escola ao desafio de produzir qualidade na educação. 
Uma decisão política que visa a colocar a avaliação a serviço de um projeto de 
transformação qualitativa da escola (Freitas; sordi; Freitas e MaLavasi, 2004).

Consideramos a qualidade da escola como expressão do encontro dos 
múltiplos segmentos da comunidade escolar, respeitados nas diferentes for-
mas de tradução de seus anseios e que se organizam, mediados pelo diálogo 
e participação, para construir consensos que se tornam inteligíveis no projeto 
pedagógico. Este, como não se cansa de anunciar, precisa ser coletivo em sua 
concepção e manter-se coletivo em sua implementação. A possibilidade, por-
tanto, de negociar um pacto de qualidade com bases mais realistas exatamen-
te porque plurais, mesmo considerada atividade conflituosa, ajuda a manter a 
coesão do coletivo também no processo de avaliação, legitimando-o. 

A adoção desta concepção de qualidade negociada e as características 
institucionais inerentes a cada escola interferem na forma como a avaliação 
institucional poderá ser desenvolvida. Não podemos esquecer de que resulta-
dos de avaliação são pretexto para que o coletivo mantenha-se em estado de 
vigilância sobre as intenções educativas firmadas num dado momento histó-
rico e que precisam ser alcançadas para que cumpram sua finalidade social. A 
avaliação institucional de uma escola implica colocar-se a serviço da constante 
(re)construção do projeto pedagógico.

Assumido como responsabilidade coletiva com o desafio de fazer educa-
ção com qualidade, um processo de avaliação institucional nas escolas neces-
sariamente não se contenta com esforços individuais de autoconhecimento 
(embora sejam importantes). Avaliar uma escola e seu projeto requer siste-
matização de esforços e orquestração de ações para potencializar a transfor-
mação. Há que se ter estratégias que promovam o encontro dos segmentos 
escolares para refletir sobre o caminho trilhado na direção da qualidade de-
sejada.

Assim, surge a ideia de um projeto de avaliação institucional e a estraté-
gia de constituição de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) para dinami-
zar o processo e articular os esforços na direção dos interesses coletivos.

No campo da avaliação Institucional é consensual a ideia de que o pro-
cesso avaliatório não pode prescindir de legitimidade política e que esta se 
torna mais viável quando há garantia de plena participação do coletivo da 
escola (dias sobrinho, 2002).

A constituição de uma CPA implica assumir como princípio que o pro-
cesso de avaliação é obra coletiva e descentralizada. Envolve compartilha-
mento responsável de ações que vão desde a proposição de caminhos até 
o processo decisório. Depende do pleno envolvimento da equipe gestora 
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da escola, mas acresce a esta equipe toda a energia advinda dos demais 
atores interessados na produção de qualidade nas escolas.

Destacamos que a constituição de uma CPA pode se dar de diferentes 
formas, valendo-se sempre de um exame prévio e crítico das condições de 
funcionamento já existentes nas escolas. Não há fórmulas definitivas nem ca-
minhos sem atalhos. Trata-se de escolhas que como tal envolvem algum risco. 
Isso não pode servir para o imobilismo.

Baseados no formato de avaliação proposto para a Educação Superior – 
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) – e visando a 
superar as contradições encontradas quando de sua implementação prática, 
realizamos a releitura desta proposta, atualizando-a em relação às especifici-
dades da educação básica .

Assim, mantivemos a ideia da constituição de CPAs em escolas de ensino 
fundamental como espaço de articulação, caracterizando-se por ter represen-
tação dos diferentes segmentos escolares implicados nos PP das escolas (pro-
fessores, estudantes, funcionários, famílias, equipe gestora) trabalhando sob 
a coordenação do Orientador Pedagógico.

Constituída a CPA, esta deverá: 

1. assumir a condução dos processos de avaliação internos da institui-
ção bem como sistematizar as informações obtidas para interlocução 
com os processos de avaliação externa;

2. trabalhar de modo coerente com uma concepção de avaliação que 
enfrente os prejuízos decorrentes de experiências avaliatórias cen-
tradas, exclusivamente, em medidas de desempenhos quase sempre 
descontextualizadas e geradoras de comparações e competição entre 
os envolvidos;

3. estimular os atores da escola a participar do processo de avaliação 
em todas as etapas evitando que estes se vejam como mero preenche-
dores de instrumentos, inaugurando uma experiência da avaliação 
que valoriza, inclui e co-responsabiliza toda a comunidade escolar no 
consumo e interpretação dos dados coletados;

4. manter, consolidar ou recuperar a centralidade do PPP das escolas 
como marco referencial para o processo decisório face aos dados de 
avaliação levantados;

5. manter constante a comunicação com a equipe gestora e com a comu-
nidade escolar informando-as sobre o processo, seus encaminhamen-
tos e resultados;

6. assegurar a prática dos princípios da avaliação institucional participa-
tiva: historicidade, continuidade, não premiação/punição dos envol-
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vidos, respeito a identidade, formatividade, transparência valorativa, 
participação (dias sobrinho, 2002);

7. avaliar constantemente o próprio processo de avaliação. 

Como podemos perceber, a constituição de uma CPA em cada escola 
inscreve-se como uma estratégia para que a Avaliação Institucional possa se 
efetivar e cumprir seu papel de melhorar a escola que temos para que ela 
possa cumprir a função social que deve ter, ou seja, formar cidadãos compro-
metidos com a produção de uma sociedade humana e justa.

As escolas que aderem ao processo de Avaliação Institucional, de alguma 
forma, assumem compromisso com seu Projeto Pedagógico. Compromisso de 
realizar um exame minucioso de seus avanços, seus retrocessos. Compromis-
so de tentar identificar as contradições existentes entre o seu pensar e o seu 
agir para possibilitar a retomada dos eixos que orientam seu projeto e que 
não podem se perder nem em burocracia e nem nos discursos de mudança, 
ambos insuficientes para qualificar a escola pública que temos.

3. REfERênCIAs bIblIogRáfICAs

BONDIOLI, A. O Projeto Pedagógico da Creche e sua Avaliação. Campinas (SP): 
Autores Associados, 2004.

DIAS SOBRINHO, J. Campo e Caminhos da Avaliação: a avaliação da educação su-
perior no Brasil. In: FREITAS, LC. (org.), Avaliação: construindo o campo 
e a crítica. Florianópolis: Editora Insular, 2002.

FREITAS, Luiz C; SORDI, Mara RL; FREITAS, Helena CL; MALAVAZI, Márcia MS. 
Dialética da inclusão e da exclusão: por uma qualidade negociada e eman-
cipadora nas escolas. In: GERALDI, C et al. (org.). Escola Viva: elementos 
para a construção de uma educação de qualidade social. Campinas (SP): 
Mercado da Letras, 2004.

LEITE, D Reformas Universitárias: Avaliação Institucional Participativa. Petró-
polis (RJ): 2005.

THOMAS, G; PRING, R e col. Educação Baseada em Evidências. A utilização 
dos achados científicos para a qualificação da prática pedagógica. Porto 
Alegre: Artmed, 2007.

07 Avalia Institucional cap 07.indd   80 7/7/2009   14:48:37



Capítulo VIII

perguntas que ajudam as esColas a entenderem o  
proCesso de ConstItuIção de suas Cpas

Adilson dAlben – GeisA do socorro cAvAlcAnti vAz Mendes 
GerAldo Antonio betini – MArA reGinA leMes de sordi 

MônicA cristinA MArtinez de MorAes – sueli cArrijo rodriGues

É possível que, mesmo assumindo a disposição de avaliar para aprimorar, 
gestores escolares experimentem alguma ansiedade diante do desconhecido. 
Organizamos algumas questões que talvez possam ajudar a melhor empreen-
der a atividade.

Lembrando-nos sempre de que as experiências de implantação de um pro-
cesso de avaliação institucional nas escolas de ensino fundamental são incipien-
tes, isso amplia nosso compromisso e nos desafia a usar a criatividade na propo-
sição de algo que ainda não existe, mas que não pode deixar de acontecer para 
que nossas escolas possam de fato possuir a qualidade que tanto se deseja. 

As perguntas abaixo frequentemente surgem quando se dialoga com as 
escolas interessadas em participar de processos de avaliação institucional e 
que foram sistematizadas pelos pesquisadores do LOED (Laboratório de Ob-
servações e Estudos Descritivos) da Faculdade de Educação da UNICAMP du-
rante a vigência do projeto GERES/AI, que se constituiu um embrião para o 
projeto de Avaliação Institucional da Rede Municipal de Campinas. 

1. o Conselho esColar e a ComIssão próprIa de aValIação  
podem se superpor? há Vantagens ou desVantagens  
em Casos de Fusão?
Avaliação institucional é um processo intencional da escola no sentido de 

aprender sobre si mesma e, assim, poder planejar e analisar constantemente suas 
ações tanto individuais como coletivamente. O Conselho de Escola é um órgão 
colegiado, canal institucional de participação e gestão dos diversos segmentos 
na organização do trabalho da escola – administrativo, financeiro e pedagógi-
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co. Articulado ao núcleo de direção da escola é formado por representantes de 
todos os segmentos da comunidade escolar, escolhido entre os seus pares, me-
diante processo eletivo, realizado durante o primeiro mês letivo. Há diferenças 
na definição do número de componentes de escola para escola, mas o princípio 
dos múltiplos atores é mantido, assim como a periodicidade das reuniões.

O funcionamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) requer a exis-
tência de representantes dos vários segmentos envolvidos e interessados na 
produção de qualidade nas escolas, e igualmente precisa que estes atores se 
reúnam com regularidade para a definição de encaminhamentos. Sob este 
ângulo, ambos se aproximam do que pode levar algumas escolas a optarem 
pela fusão.

Assim, o Conselho de Escola pode constituir a CPA porque ele é o responsá-
vel por analisar os problemas e as potencialidades da escola e propor alternativas 
para o aperfeiçoamento de suas ações; é o Conselho que pode tomar decisões 
sobre o futuro da escola; ele aprova e acompanha o desenvolvimento do Projeto 
Pedagógico da escola e a participação nele é processo de aprendizagem sobre a 
construção da participação, da autonomia, da democracia e da cidadania.

Há, no entanto, que se levar em conta que esta superposição acarreta al-
guns problemas, especialmente pela natureza do processo de avaliação insti-
tucional que exige dos membros da CPA um volume considerável de trabalho 
com especificidades próprias. Alternativas conciliatórias podem ser pensadas 
utilizando-se membros representantes do Conselho Escolar na constituição 
das CPAs. Cabe ainda considerar a necessidade de se revisitar o papel do Con-
selho de Escola para evitar que este se reduza a uma instância de fiscalização 
e aprovação das contas da escola. 

2. quaIs são os CamInhos e CuIdados para a ConstItuIção da Cpa? 
Inicialmente cumpre lembrar que a composição da CPA é mista. Requer 

que cada segmento da escola seja representado e tenha direito a voz e voto. 
Uma possibilidade de organização do grupo passa pela indicação de cada re-
presentante por seus pares, por meio do voto ou deliberação em assembleia 
própria. Outro recurso pode ser a indicação feita pelo diretor ou pelo Conse-
lho Escolar a partir do aproveitamento de experiências em outras instâncias 
colegiadas (APM, Grêmios estudantis etc.) ou baseadas em lideranças infor-
mais da escola. Pode ainda ser escolhida a via da inscrição de interessados por 
categoria após reunião explicativa do processo.

O próprio Conselho de Escola pode ainda, ao elaborar seu próprio es-
tatuto, delegar atribuições a comissões e subcomissões, com a finalidade de 
dinamizar sua atuação e facilitar a sua organização, isto é, ele tem competên-
cia para definir a comissão da CPA, se necessário. Quer dizer, os objetivos e 
procedimentos da avaliação interna serão definidos pelo Conselho de Escola.  
Aliás, a síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais (interna 
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e externa) será consubstanciada em relatórios, a serem apreciados pelo Con-
selho de Escola e anexados ao plano de gestão escolar, norteando os momen-
tos de planejamento e replanejamento da escola.

Um cuidado a ser levado em conta é o tempo que cada opção pode consu-
mir em relação ao cronograma de deflagração do projeto de Avaliação Instittu-
cional. Lembramos que a construção da legitimidade dos atores envolvidos não 
se dá apenas pela forma de nomeação, mas pela coerência no desenvolvimento 
do trabalho junto aos seus representados. Outro cuidado a ser tomado ao se 
constituir uma CPA é aceitar que o pacto de qualidade a ser negociado terá 
a princípio ênfases particulares provenientes dos papéis que cada segmento 
exerce neste jogo. Gradativamente os atores se envolverão com a tarefa coletiva 
de consolidar o PPP e tenderão a diminuir seu corporativismo na discussão dos 
dados e no encaminhamento das decisões. É importante estar atento com a 
sobrecarga de funções que os integrantes podem ter. 

3. quem presIde a Cpa?
Independentemente de quem assumirá a coordenação dos trabalhos, o 

princípio de corresponsabilidade deve reger a CPA. Indispensável é também 
que o grupo constituído procure estabelecer diálogo franco em cima de suas 
concepções de avaliação/educação para promover algum afinamento concei-
tual antes de deflagrar o processo de Avaliação Institucional junto à comu-
nidade escolar. Isso contribui para diminuir os ruídos de comunicação que 
tendem a fragilizar os processos de avaliação. 

Mesmo em situações nas quais o diretor seja membro da CPA, não é obri-
gatório que ele a presida. O que é fundamental é que o diretor garanta plenas 
condições para que a CPA opere e que o processo de AI possa acontecer. Eviden-
temente a condução dos trabalhos da CPA implicará a indicação de um ator que 
reúna simultaneamente legitimidade técnica e política para o trabalho. Dada sua 
importância, ações de capacitação deste ator são fortemente indicadas, cabendo-
lhe socializar os fundamentos e princípios do processo com os demais atores. A 
decisão de quem coordena a CPA pode também ser discutida entre os membros 
que a compõem, mas somos favoráveis à indicação do Orientador Pedagógico.

4. qual o papel do dIretor na aValIação InstItuCIonal, sendo ou não  
membro da Cpa?
Compete ao diretor prover todas as condições para que o processo de AI 

se desenvolva e cumpra sua função indutora na qualidade do PPP da escola. 
Assim, considerando-se o papel do diretor na dinamização da vida da escola, 
e reconhecendo que processos de avaliação são instrumentos úteis à gestão, 
parece ser essencial que o diretor acompanhe, dê suporte e se envolva direta-
mente com o processo de avaliação, o que pressupõe amplo contato com os 
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trabalhos da CPA e, em especial, com seu articulador, que na experiência da 
rede municipal de Campinas é o Orientador Pedagógico.

5. quaIs os reCursos neCessárIos para Implantar a Cpa?
Inicialmente é fundamental que se garantam condições de encontro en-

tre os membros, o que implica destinação de horas de trabalho. Computador 
e acesso à Internet são parte da logística necessária ao trabalho da CPA. Pode-
se associar ao processo de trabalho da CPA para lhe dar mais sustentação e ca-
pilaridade o uso das tecnologias da comunicação que auxiliarão a criar redes 
de colaboração entre as escolas envolvidas no processo. Pode também este 
ambiente favorecer as relações entre profissionais da escola e profissionais da 
universidade, como no caso da rede de Campinas, cuja parceria vem se forta-
lecendo no campo da avaliação. 

Há necessidade de previsão de cotas de xerox para reprodução de textos 
de apoio. A CPA deve também contar para o desenvolvimento de seus tra-
balhos com material de apoio (sulfite, pastas A/Z, canetas, pincéis atômicos, 
folhas de transparência).

Também deve ser facilitada toda forma de comunicação da CPA com a comu-
nidade da escola tanto nos espaços já existentes (inclusão em pauta dos trabalhos 
em andamento da AI) ou criação de momentos específicos para que a CPA possa 
sensibilizar a comunidade. A sensibilização é fundamental ao processo de AI, e 
constitui-se ação política de primeira ordem, não podendo ser postergada. Mas é 
preciso estar atento, pois a sensibilização não se encerra apenas em uma reunião 
no início do processo. Manter a comunidade informada e estimulada durante 
todo o processo é compromisso da CPA, apoiada pela direção da escola.

6. aValIação InstItuCIonal é sInônImo de aValIação do proFessor? 
resume-se a Isso?
Não. A avaliação no âmbito da educação não pode ser confundida com 

mensuração de produtividade. A escola é espaço de produção de conhecimen-
tos dos alunos, dos professores e da própria escola sobre si e sobre o mundo e 
a sociedade em que estão inseridos. Na medida em que se confunde avaliação 
com medida e controle, se legitimam os processos de classificação e ‘ranquea-
mento’, quer seja de alunos, quer seja de professores e escolas. É aí que se pro-
duzem as inversões das relações de saber em relações de poder e de controle. 

A redução da avaliação institucional como instrumento de avaliação de 
professores tem prejudicado em muito o uso do potencial transformador da 
avaliação. Qualidade do ensino e do PPP não podem ser explicados a partir de 
uma única faceta. Não se pode atribuir ao professor unilateralmente a responsa-
bilidade pelos fracassos escolares dos estudantes. A despolitização da educação 
e a desqualificação dos educadores (tão ao gosto das políticas neoliberais) pre-
cisa ser contestada e reinterpretada pela reflexão do coletivo escolar.
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A Avaliação Institucional não se resume a instrumento de medida de ati-
vidades de indivíduos isolados, nem é mecanismo de exposição pública de 
desempenho profissional de atores isoladamente. A Avaliação Institucional 
busca compreender as atitudes, os comportamentos e os valores que marcam 
as relações de trabalho dos indivíduos ou grupos. Para isso necessita de da-
dos, algumas vezes, obtidos por meio de medições que ajudam a situar o fe-
nômeno. A Avaliação Institucional está ligada à instituição escola, ou seja, ela 
fornece informações para as reflexões e decisões na esfera coletiva, e envolve 
um sem-número de aspectos e dimensões que incluem o professor. 

A avaliação do trabalho docente fornece subsídios ao professor para me-
lhorar o seu desempenho profissional, na esfera individual, particular, e tam-
bém na direção do projeto. É dado complementar do projeto de AI da escola 
e só pode ser claramente interpretado à luz do PPP, ou seja: a qualidade do 
desempenho do professor depende de vários fatores, como por exemplo, as 
reais condições de trabalho; e depende também da clara especificação dos 
parâmetros que definem o que deve ser considerado bom desempenho nesta 
escola em função dos compromissos firmados no PPP.

A Avaliação Institucional deve ser um processo que se constrói coleti-
vamente, portanto, uma ação intencionalmente pedagógica, dinâmica, pró-
ativa, processual e formativa com orientação para a qualidade educativa, a 
qual tem na ação docente um de seus componentes.

Igualmente cabe destacar que a Avaliação institucional não deve ser con-
fundida ou usada para políticas ou mecanismos de ascensão profissional ou 
Plano de cargos e salários.

7. qual a relação entre aValIação do desempenho do aluno  
e a aValIação InstItuCIonal? 
A exemplo da relação entre avaliação institucional e avaliação de professo-

res, a avaliação do desempenho de alunos requer reinterpretação. Ao proclamar 
o discurso da qualidade da educação, é evidente o endereçamento das práticas 
avaliativas ao aluno. Há, entre tantos outros, o argumento de que a universaliza-
ção da educação básica nos últimos anos vem contribuindo para o fracasso do 
sistema educacional e que nele estão implicados os usos e desusos da avaliação e, 
portanto, o papel ético-político do educador. Percebe-se a contradição implícita 
nesse argumento: a escola básica brasileira é tida como uma das que mais repro-
vam no mundo – o que indicaria o alto grau de exigência do ensino; entretanto, 
uma análise mais aprofundada irá denunciar que as crianças e jovens que por ela 
passam não alcançam êxito no domínio dos conhecimentos fundamentais pro-
postos nesse nível de ensino. É necessário entender que projetos diferentes de 
sociedade levam a diferentes projetos educacionais e, portanto, a outras formas 
de ensinar e avaliar e de garantir qualidade da educação. 
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A avaliação do desempenho do aluno, seja de origem externa ou interna, é 
um dos indicadores de qualidade da escola uma vez que fornece subsídios sobre 
a finalidade principal da escola. Nesse sentido, faz parte do ato educativo, do pro-
cesso de aprendizagem, pois seus resultados revelam o que o aluno já domina os 
seus saberes, seu processo de construção do conhecimento, as suas dificuldades 
e suas possibilidades de avanço para superação (transitória) do não saber. Portan-
to, deve [re]orientar a (re)definição de rumos e caminhos a serem tomados, sina-
lizando para outros aspectos da escola que devam ser avaliados, visando sempre 
à constante melhoria de sua qualidade. Se admitimos sua importância como sina-
lizador de qualidade, temos que atentar para não fazer de um indicador de quali-
dade o único ou o maior indicador de qualidade da escola, reduzindo ao aluno o 
foco de avaliação institucional. Menos ainda entender como qualidade da escola, 
exclusivamente a proficiência dos estudantes em português ou matemática. A 
qualidade social de uma escola é bem maior do que isso. Cabe-lhe a formação do 
homem, educando-o para que possa ler e interpretar, inclusive a sociedade em 
que vive, tomando partido no sentido de melhorá-la e humanizá-la.
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Capítulo IX

avalIação InstItuCIonal partICIpatIva em  esColas de ensIno  
Fundamental: lIções de um proCesso apoIado por  

pesquIsadores da unIversIdade

Mara regina LeMes de sordi

Esta reflexão embasa-se em trabalho desenvolvido por nosso grupo de 
pesquisa (LOED) junto a escolas de ensino fundamental de Campinas que, 
voluntariamente, aderiram a um projeto de investigação cujo objetivo era co-
nhecer as possibilidades/potencialidades da avaliação institucional participati-
va (AIP) na promoção da qualidade da escola pública. Este envolvia a implan-
tação de processo de Avaliação Institucional Participativa na realidade escolar, 
a partir de um formato avaliativo pré-definido, inspirado em modelo usado 
no ensino superior (SINAES).

A experiência de implantação implicou a indicação de um pesquisador 
para trabalhar como apoiador1 do processo junto às escolas participantes, e 
desta parceria objetivava-se examinar, com dupla perspectiva, que condições 
fortalecem e/ou constrangem a adoção de processos de avaliação institucional 
nas escolas de ensino fundamental.

As escolas convidadas faziam parte da amostra de escolas integrantes 
do projeto GERES – polo Campinas – projeto longitudinal de avaliação do 
desempenho das crianças desenvolvido em 3 outros polos do País. O polo 
Campinas complementarmente ofereceu a suas escolas a possibilidade de am-
pliarem o foco do trabalho de avaliação de modo a superar o viés da medida 
de desempenhos descolado da visão de conjunto do que seja a escola, como 

1 O grupo de apoiadores foi constituído pelos mestrandos e doutorandos do LOED: 
adiLson daLben, geraLdo betini, Mônica MoraLes, geisa Mendes, cujo trabalho junto às 
escolas possibilitou entender melhor o processo de implantação da AIP. As discussões 
contaram também com o apoio do Dr Luiz carLos de Freitas e Maria Márcia MaLavasi.
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esta opera e em que medida os índices são afetados por estas peculiaridades 
intra e extraescolares. 

Algumas escolas envolvidas no Geres se manifestaram interessadas em 
participar do projeto GERES/Avaliação Institucional, que foi apresentado em 
reunião previamente agendada. Das 33 escolas presentes, 8 encaminharam pro-
posta de adesão, e destas, 3 se mantiveram até o final do processo, apesar de re-
latarem suas lutas para cumprirem os compromissos assumidos. A nosso ver, o 
processo desenvolvido nas três escolas permitiu ao grupo parceiro muitas refle-
xões e formulação de varias hipóteses, tanto para entender porque tão poucas 
escolas aderiram, porque a desistência foi acentuada e também porque algumas 
se mantiveram no processo. A leitura criteriosa, realizada de múltiplas formas 
e com variadas vozes, mostrou-se muito útil para a proposição do processo de 
avaliação institucional na Rede Municipal de Educação (RME) de Campinas. 

Mesmo considerando as diferenças marcantes entre o projeto inicial e o 
modelo ampliado de projeto de avaliação institucional demandado pela Rede, 
cremos que, de modo análogo, muitas aprendizagens do primeiro poderão 
potencializar as escolhas do segundo. Cabe demarcar que, neste último, a 
adesão voluntária das escolas deixou de existir, sendo que a decisão de avaliar 
as escolas nasce do poder central, embora o arcabouço do projeto respeite os 
mesmos princípios ético-epistemológicos, qual seja, o uso da avaliação para 
qualificar a escola, e esta qualificação, assistida pelos dados da avaliação, é 
entendida como responsabilidade da comunidade da escola.

Relatamos a seguir algumas das lições aprendidas neste processo de ex-
perimentação e que serviram, de alguma forma, para subsidiar o Plano de 
Avaliação Institucional da RME Campinas. Estas lições foram sendo sistema-
tizadas em reuniões de acompanhamento do trabalho dos apoiadores que 
ocorriam sistematicamente e eram por nós conduzidas. Igualmente foram be-
neficiadas pelas várias atividades programadas pelo projeto para capacitar os 
atores da escola (simpósios, reuniões com equipes gestoras, encontro com os 
integrantes das CPAs, discussão com Grupo de Avaliação da rede, diálogo com 
pesquisadores da área). 

A socialização destas lições pretende ajudar as escolas da rede municipal, 
hoje participantes do processo de AIP, a compreender o percurso nem sempre 
fácil de implantação de propostas que desafiam o instituído e que querem 
se firmar como alternativa a políticas de avaliação de cunho marcadamente 
regulatório.

Sabedores que processos de Avaliação Institucional Participativa que res-
peitam o principio de adesão voluntária tendem a ser mais fecundos em seus 
resultados, pois são detentores de legitimidade política, não podemos deixar 
de registrar as inúmeras dificuldades que as três escolas, que corajosamente 
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pronunciaram um sim ao convite para participar de uma experiência de im-
plantação de um processo de avaliação institucional, tiveram que enfrentar. 

Para dar continuidade ao desejo manifestado de autoconhecimento ob-
jetivando o aprimoramento do seu projeto pedagógico, estas escolas vivencia-
ram enormes dificuldades, fundamentalmente por lhes faltar apoio institucio-
nal. A ausência de políticas educacionais mais claras e uma certa tendência do 
poder central de superdemandar-lhes tarefas consumiu das escolas o tempo 
necessário para que pudessem se envolver mais com a proposta de cunho 
emancipatório. 

Os processos de sensibilização e engajamento dos diferentes atores atu-
antes no cenário escolar no trabalho avaliativo da escola, fundamentais para 
a robustez dos processos de avaliação institucional de cunho participativo, 
sofreram enormemente os reflexos de ter que concorrer com as demandas 
cotidianas locais e centrais.

O fato de se ter conhecido mais de perto e por dentro o modus ope-
randi destas escolas em relação às respostas que seus dirigentes precisavam 
dar, ora às políticas da rede municipal e ora em relação as microdecisões que 
precisavam tomar em função das expectativas geradas pela adesão ao projeto 
GERES/AI, levou-nos a pensar e interrogar sobre o quanto se tornaria menos 
sofrido o processo de apoiar escolas de ensino fundamental a participar de 
processos de autoavaliação interna se estes fossem formulados e assumidos 
como políticas de Estado, como deveriam ser as políticas de avaliação, ou 
pelo menos, como políticas de governo. Sem sofrerem descontinuidades, po-
líticas de avaliação institucional participativa tendem a fortalecer os atores da 
escola no compromisso com o projeto da escola e certamente isso repercute 
na qualidade da educação do município.

Entendemos que se dá mais um passo na luta por uma educação pública 
de qualidade em Campinas ao se concretizar esta possibilidade de implantar 
processos de Avaliação Institucional Participativa em sua rede de escolas.

 Mesmo admitindo que a formulação da política de avaliação institucio-
nal na RME não cumpriu, paripassu, os requisitos reconhecidos como demo-
cráticos, acreditamos que ainda assim, a decisão desfruta de legitimidade polí-
tica e técnica, posto que assentada em concepções amplamente conhecidas e 
valorizadas pelos profissionais que atuam nas escolas, sobejamente presente 
nos debates da rede que expressam, de alguma forma, a incorporação dos 
pressupostos teóricos, historicamente construídos. 

Sendo assim, lembramos que algumas destas lições do processo vivido 
na experiência de apoio às escolas parceiras de nosso projeto GERES/AI, pre-
cisam ser contextualizadas e buscam, apenas e tão somente, permitir releitu-
ras de seus significados à luz dos novos condicionantes.
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É necessário considerar que a proposição de um apoiador externo (pes-
quisador) trabalhando junto às escolas mostrou-se como a alternativa possível 
naquele momento histórico, não devendo equivocamente ser compreendida 
como a indicação mais pertinente quando se deseja iniciar a implantação de 
processos de avaliação institucional sistêmicos. 

Uma agenda política mais clara e consequente capaz de dar passagem ao 
projeto de avaliação institucional em suas diferentes fases parece que se con-
cretizou. O desafio agora é o de implementar esta política e isso reclama pela 
participação crítica e pelo compromisso de todos nela interessados. Famílias, 
alunos, professores, equipes gestoras, pesquisadores das universidades, pre-
cisam se manter atentos e articulados para dar sustentabilidade ao projeto e 
sobre ele atuarem, inclusive, proativamente. 

A seguir, apresentamos algumas categorias de análise que nos ajudaram 
a problematizar a experiência de Avaliação Institucional vivida em contraste 
com o projeto de Avaliação Institucional que se quer viver. 

1. a InterFaCe apoIador/Cpa/esCola: das relações de poder às  
relações de Colaboração

Uma das áreas de desconforto que observamos em nossa experiência 
de apoiar as escolas foi o esclarecimento dos âmbitos de ação e níveis de 
competência de cada ator neste processo coletivo de aprender a avaliar uma 
instituição. 

Este aprendizado exige certo cuidado, pois pode confundir tanto o 
apoiador externo quanto os professores e demais membros atuantes na CPA 
e/ou na escola. 

Estes podem construir um equivocado juízo de que cabe ao apoiador 
resolver as questões polêmicas e garantir o caminho certo para a implanta-
ção do processo. Podem sentir-se abandonados ou desapontados quando não 
recebem as prescrições sobre como devem agir. Ou podem, por outro lado, 
tentarem “cooptar” o apoiador reclamando respaldo para as ideias que de-
fendem ardorosamente, sustentadas pelo discurso de larga experiência com a 
cultura daquela escola, desautorizando qualquer tipo de intervenção que lhes 
pareça desestabilizadora do poder institucional que desfrutam, esteja este 
acompanhado de autoridade ou não.

Estes jogos nem sempre são claramente compreendidos e envolvem tam-
bém contradições nas formas de atuação do apoiador, que pode desejar con-
duzir ou induzir o grupo de atores da escola a fazer o que lhe pareça adequa-
do. Embasado em supostos saberes técnico-cientificos ou convencido de que 
está em função definidora do ritmo do processo e da qualidade do processo 
de AI, pode perder-se na função de mediação que se espera dele. 
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Parafraseando Hadji (2001) podemos afirmar que 

“o professor é um mediador no momento em que organiza o meio 
para torná-lo eficazmente ‘ruidoso’. Sua tarefa é organizar as cir-
cunstâncias que, do ponto de vista do contexto, tornarão possível 
a cognição criadora. Ele organiza o encontro com o ‘saber erudi-
to’ (transposição didática) que permitirá ao aluno construir seu 
próprio saber. Organiza a dialética sujeito/ambiente criando um 
espaço educativo, por ‘recorte’de situações de aprendizagem ade-
quadas. Ao organizar o ambiente na esperança de suscitar uma 
atividade instrutiva, impõe encontros, exercícios, trabalhos. Essa 
diretividade, no entanto, não corresponde à vontade de submeter, 
característica de uma pedagogia tradicional, que faz da coerção 
seu objetivo. Ela se justifica pela racionalidade da organização e 
pela vontade de escolher as mais adequadas situações de aprendi-
zagem, em função dos objetivos do professor e das características 
do educando. Ela repousa sobre a esperança de que a busca de 
uma melhor organização dará ao dinamismo do aluno as melho-
res condições de funcionar (p. 138-139).

Defendemos que um bom trabalho do apoiador pode ser favorecido se 
entender (e aceitar) que sua missão está inicialmente centrada na construção 
de possibilidades concretas para que o grupo de atores da escola passe de 
sua condição de grupo-objeto para a de grupo-sujeito. Disso decorrerá a qua-
lidade política do processo de Avaliação Institucional que será desenhado e 
que deverá permitir que se descubram as áreas fortes da escola, seus pontos 
de melhoria potencial e os problemas que esta elege como prioritários para 
que avance rumo à imagem de futuro que persegue, expresso em seu PP, em 
última instância. 

Parece claro que o apoiador deva buscar construir autoridade, conquis-
tar legitimidade e não usar seu saber (acadêmico) para exercer poder. A auto-
ridade é construída pela prévia disposição de servir ao coletivo, sem subservi-
ência e sem arrogância epistemológica. É preciso que se reconheça o ethos de 
classe do apoiador de modo a não impor ou inculcar o arbitrário cultural que 
este possui, desconhecendo as forças que atuam na escola e que, igualmente, 
disputam a hegemonia da condução do processo, ainda que acobertada pelo 
discurso de desejo de apoio. 

“Uma instituição não se deixa observar de imediato ‘presente-au-
sente’, ela envia falsas mensagens explícitas através de sua ideo-
logia, e mensagens verdadeiras em código, através do seu tipo de 
organização. Ela permanece opaca à primeira vista” (barbier, 1985, 
p. 134).
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O apoiador deve se tornar exímio na identificação dos diferentes arti-
fícios que podem ser mobilizados pelos atores da escola no sentido de pre-
servar seu espaço e seu controle no processo de avaliação que está nascen-
do. Igualmente deve se manter atento aos seus próprios processos internos, 
avaliando-se constantemente e reconhecendo suas contradições.

Não se pode ignorar a cultura de avaliação que possuímos e que afeta 
nossos processos relacionais. Não somos imunes aos juízos de valor de tercei-
ros e, via de regra, ansiamos por sua aprovação. Temos também interiorizada 
uma certa forma de “praticar nosso ofício” e isso contribui para que ocupe-
mos nosso espaço no jogo, muito semelhantemente à forma como imagina-
mos que esperam que o façamos. A quem conduz, cabe a responsabilidade de 
levar o outro em segurança ao destino traçado. A quem é conduzido, cabe a 
entrega sem reservas e contestações (pelo menos no plano visível), confiante 
no saber de alguém, que não acidentalmente foi colocado em função de co-
ordenação do trabalho.

Ao admitirmos que trabalhos de avaliação institucional são, por princi-
pio, participativos, esta visão linear entre quem comanda/quem é comandado 
tende a ser desestabilizada. 

O pacto de qualidade negociado não pode se dar sem que reconheçamos 
os saberes dos sujeitos implicados no processo de avaliação e que buscam, 
pelo diálogo, construir as melhores alternativas para superação dos proble-
mas que afetam a realidade comum que vivenciam em seus diferentes papéis. 
Negociar possibilidades, argumentos, visões sobre o fenômeno implica, so-
bretudo, abdicar de qualquer pretensão de ser possuidor da verdade absolu-
ta. Independentemente de estar em posição de coordenação do encontro. A 
ordem é praticar a colaboração.

Outro destaque que gostaríamos de fazer, a titulo de curiosidade, é que, 
mesmo quando escolas aderem voluntariamente a um projeto de avaliação 
ou aceitam imediatamente participar, isso não deve ser interpretado de modo 
idealizado. A adesão voluntária não impede (apenas atenua) o surgimento de 
resistências (mais sutis ou dissimuladas) ao processo de implantação. Igual-
mente o apoiador deve considerar as diferentes formas de adesão realizadas 
pelas escolas e evitar imaginar que todas estas sejam fruto de acordos consis-
tentes entre os professores e a equipe gestora da escola. Vez por outra, isso 
nos confunde. Podemos ter que lidar com escolas que dizem SIM e agem 
como se tivessem dito Não ao projeto.

Conhecer estas formas de reagir ao processo de avaliação são estratégias 
importantes para quem apoia o projeto de avaliação. Não personalizar tudo 
que ocorre neste processo/projeto e desenvolver uma capacidade ampliada 
de leitura do fenômeno: isso contribui para que uma postura serena e firme 
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na condução do processo seja preservada e obviamente, diminui as fontes de 
estresse individual/coletivo/institucional.

O apoiador exerce, como se depreende, uma ação pedagógico-política 
em âmbito das CPAs; e pela forma de organização de seu trabalho junto a 
estas, poderá incrementar as chances de que as CPAs incorporem esta lógica 
igualmente na sua forma de lidar com o coletivo da escola. 

O estilo que adotar na condução do grupo pode favorecer que os mem-
bros das CPAs interiorizem um formato relacional pautado no diálogo e na 
problematização da realidade, melhorando o clima institucional. Certamente 
a vivência deste tipo de processo será mais produtiva do que uma série de 
discursos sobre o tema. Claro está que para isso o apoiador necessita, preli-
minarmente, inserir-se no grupo e ser aceito pelos membros da comunidade 
escolar. Dessa ação conjunta depende o êxito da empreitada avaliativa. 

Prado de souza e Marcondes destacam que 

o avaliador-parceiro tem um acesso consentido a uma variedade 
de situações que possibilitam a escuta das práticas, buscando des-
cobrir sua espacialização e temporalidade, tentando penetrar nos 
sentidos, na perspectiva dos seus atores. Para tanto precisa selecio-
nar os momentos que permitam manifestações do habitus do grupo 
(2006, p. 29).

Se levarmos em conta que nenhum processo de AI pode prescindir da 
participação da comunidade escolar, e que a sensibilização desta é estratégia 
vital para o êxito da iniciativa, não se restringindo aos momentos iniciais do 
processo, desconfiamos que trabalhos de apoio às escolas neste sentido de-
vem se aproximar bastante dos princípios da pesquisa-ação, sistematizados 
por barbier (1985), dos quais destacamos como importantes: 

1. O conhecimento preciso e esclarecido da práxis institucional do grupo 
e pelo grupo (necessidade de saber mais para agir sobre a realidade);

2. A existência de relação dialética entre o grupo (entendido como pes-
quisador coletivo) e o objeto da pesquisa e a rede de implicações;

3. O reconhecimento de que objeto de conhecimento é construído, con-
quistado e constatado no rastro da práxis institucional;

4. A valorização dos fenômenos aparentemente marginais do processo 
(material simbólico e prático);

5. A identificação, por meio de análise diacrônica e dialética, da tendên-
cia da práxis do grupo (trend da práxis);

6. O reconhecimento dos momentos significativos, das totalidades parciais, 
das contradições dinâmicas inerentes ao processo de pesquisa-ação.
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barbier destaca que o grande propósito da pesquisa-ação é potencializar 
a transformação de um grupo/ objeto em um grupo/sujeito. Não mais o apoia-
dor e os atores da escola, menos ainda o apoiador versus os atores da escola, 
porém o apoiador com os atores da escola numa relação nova construída 
contraditoriamente. A tarefa é complexa porque “estamos pisando no campo 
do simbólico, da produção de sentidos construídos nas práticas sociais, re-
conhecendo o homem como construtor da realidade enquanto se constrói” 
(Prado de souza e Marcondes, 2006, p. 26).

Há vários níveis de implicação dos atores na pesquisa-ação, que vão des-
de a implicação afetiva, como histórico-existencial, como ainda profissional, 
que afeta tanto ao apoiador como o grupo de apoiados. Isto interfere na qua-
lidade das relações e na linha do tempo de constituição da identidade do 
grupo novo que passam a compor. 

Esta experiência vivida conflituosamente foi traduzida por barbier como 
típica, do tempo de transição entre grupo-objeto e grupo-sujeito. 

Assim, várias etapas percorrem apoiador e os atores da escola envolvidos 
no processo de AI, estejam ou não nas CPAs. Devem ultrapassar a fase de 
serialidade do coletivo e da fraternidade duvidosa na qual, paulatinamente, 
constroem um sentido para o estar junto que se afaste da mera ocupação de 
um espaço comum na fila como se estivessem à espera de um ônibus. Ten-
dem a se perceber como grupo em via de constituição e se amedrontam com 
a exposição de argumentos que possa dissolver os laços tênues do grupo que 
ainda não nasceu. Afastados de seus grupos de referência anteriores, aproxi-
mam-se e se protegem praticando a fraternidade duvidosa (barbier, 1985). 

Isso reclama por um tempo de reflexão que pode ser favorecido pelo 
apoiador que se apercebe e que usa produtivamente este momento para ama-
durecimento do coletivo. Sucede-se uma fase mais crítica onde há espaço para 
a confrontação das diferenças na qual se desenvolve um respeito ao pluralis-
mo decorrente dos diversos repertórios culturais existentes. 

Esta etapa é fundamental para que o grupo, ainda objeto, consiga avan-
çar na constituição de sua condição de grupo-sujeito, alcançando a “fase do 
esclarecimento do incontornável” onde contradições de distintas naturezas 
são enfrentadas, interpretadas, o que leva o grupo a construir alternativas ar-
ticuladas de ação, visando superar o ‘incontornável’. (barbier, 1985, p. 178)

Desse sucessivo movimento ascendente, o grupo envolvido no processo 
(pesquisador coletivo) refaz seu contrato social, agora revigorado em suas ba-
ses, com elucidação das implicações e diferença entre seus membros. Potencia-
lizam-se as condições de avanço no processo, pois superam o estágio ingênuo 
do estar junto (juramento burocratizado de fidelidade no dizer de barbier) para 
assumir sua maioridade e estabelecer o pacto da “qualidade negociada” (bon-
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dioLi, 2004) em que como atores fixam acordos, princípios, ritmos, assumindo 
a “autonomia da vontade coletiva”, na produção do bem comum .

Constrói-se desta forma a unidade positiva, sempre entendida em sua 
dialeticidade, sujeita portanto a revisões decorrentes do diálogo.

O destaque que damos ao reconhecimento destas etapas na constituição 
de um grupo envolvido numa pesquisa-ação respalda-se no importante papel 
mediador do apoiador. Este, conhecedor destes estágios difíceis de precisar 
na linha do tempo de cada escola em função de suas particularidades histó-
ricas, pode suportar (tanto emocional como tecnicamente) os embates que 
serão frequentes no processo de AI. 

Vividos inicialmente no nível das CPAs, este movimento permite acumu-
lar aprendizado útil para a condução dos processos junto aos demais sujeitos 
da escola. 

Importa reconhecer ainda que o apoiador deve estar preparado e prepa-
rando o grupo de atores da escola para a independência. Assim, o mesmo cui-
dado tomado para inserir-se na cultura da escola (movimento de imersão sem 
perda de identidade) deve ser percebido durante o processo de trabalho junto 
com os membros das CPAs (movimento de compartilhamento sem perda de 
autenticidade, ou seja, sem que ocorra fusão ou oposição, mas na perspectiva 
da situação de tensão dialética) e deve acompanhar o processo de desligamento 
do grupo, quando se colocará nos bastidores da cena, permitindo que o grupo-
sujeito ganhe a titularidade na condução do processo (movimento de afasta-
mento sem perda de compromisso com a causa comum). (Figura a seguir).

Adaptado de BarBier

Cabe lembrar, no entanto, que a aceitação da complexidade da negocia-
ção dos ritmos do processo de AI não pode levar o apoiador a esperar, passi-
vamente, que o grupo de atores da escola aceite ou seja convencido de que as 
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condições ótimas para começar o processo de AI foram enfim obtidas. Neste 
caso, o ótimo é inimigo do bom. E serve apenas ao imobilismo. 

Importa, portanto, celebrarmos que as escolas aceitaram começar o pro-
cesso de autoconhecimento e autoquestionamento e agirmos profissional-
mente no sentido de sustentar a experiência, ajudando ao seu desenvolvi-
mento no campo político e técnico. 

Que não se despreze o fato de que nossas escolas lidam com um bem mui-
to caro à sociedade. Há urgência nas ações que possam devolver ou melhorar a 
qualidade de educação oferecida às nossas crianças sob pena de comprometer-
mos as possibilidades de futuro de nosso país pela perda de uma geração. Isso 
envolve comprometimento político do apoiador no acirramento de algumas 
contradições capazes de contestar e superar o estado de social conformismo 
presente no discurso de alguns profissionais da educação (santos, 2005). 

É mister que aceitemos que processos de mudança são historicamente 
construídos e que portanto, precisam da práxis para que possam tornar-se 
potentes. Um grupo se torna sujeito no processo exatamente pela experiên-
cia concreta de tentativas múltiplas de superação de sua condição de grupo-
objeto no processo. 

Não há qualquer possibilidade de conquista deste estágio de grupo-sujei-
to sem trabalho árduo e situado na realidade da escola com suas contradições. 
Não há nenhuma possibilidade desta conquista de grupo-sujeito sem que se 
tenha a humildade necessária para repensar os caminhos trilhados, as esco-
lhas que fizemos, as ênfases colocadas nos argumentos que usamos, as razões 
que tornaram tão dificultoso aceitar o ponto de vista do outro, os interesses 
pessoais que fizeram desta experiência algo tão singularmente importante.

2. IndICadores de qualIdade ou lIsta de problemas: onde mora a dIFerença?
Parece-nos importante registrar que, ao iniciarmos um processo de ava-

liação da qualidade de uma escola, surge logo o interesse e a necessidade de 
tornar claros os referentes de qualidade que queremos firmar. Para tal fim, o 
termo indicadores tem sido sobejamente usado no sentido de expressar o 
que será levado em conta no processo de avaliação. 

Queremos destacar o receio de que este uso possa legitimar indicadores que 
não necessariamente expressem a visão do coletivo das escolas sobre seus proble-
mas. Os atores da escola podem ser tentados a usar o que já existe como critério 
de verdade absoluta, furtando-se de sua tarefa de pensar sua realidade e recorrer a 
eles sem a necessária reflexão sobre seus significados em sua realidade.

Isto posto, vamos defender como estratégia aglutinadora dos atores da 
escola a explicitação do conjunto de problemas que deverá ser enfrentado para 
permitir uma aproximação da escola dos compromissos sinalizados em seu PP.
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Evidentemente, ao falar sobre os problemas que entendem interfe-
rir na eficácia da escola (incluindo sua eficácia social), a comunidade es-
colar acaba realizando um movimento de introspecção e reflexão sobre 
o vivido. Realizam um trabalho semelhante à uma escavação arqueológi-
ca, desvelando prudente e decentemente a realidade da escola em que  
atuam, interrogando-se sobre a natureza de seu trabalho em relação com o 
entorno.

Os problemas listados servem como pretexto para a comunidade revisi-
tar seu PP ou se apropriar daquele texto formal a que se costuma chamar de 
PP, dando-lhe outro sentido, tomando-o como verdadeira carta de navegação, 
imprescindível para o trabalho coletivo da escola.

A listagem dos problemas implicará decisão do grupo sobre o caminho a 
seguir e poderá exigir priorização de ações, inscritas num determinado crono-
grama que, ao serem publicadas, confirma a adesão ao princípio da participa-
ção democrática. Desta feita, a participação do conjunto dos atores da escola 
não se restringirá a fornecer dados para que o grupo que coordena a ação 
avaliativa possa executar uma tarefa. A participação que defendemos envolve 
o direito da comunidade escolar acompanhar e ser ouvida principalmente 
quando se delibera sobre o pacto da “qualidade negociada”.

Isso se mostra congruente com a concepção de que ninguém muda nin-
guém, salvo quando cada sujeito assume seu protagonismo na vida da escola. 
Confirmado o pacto para a solução dos problemas, cada ator da escola enten-
derá o que lhe compete executar e em que prazos se poderá esperar pelos 
impactos de sua decisão de mudança.

Uma vez mais fica claro que este trabalho de reflexão e decisão sobre a rea-
lidade pertence ao coletivo da escola, mediado pela ação e disposição do apoia-
dor de favorecer a caminhada do grupo. A avaliação nesta perspectiva se torna 
formativa desde o princípio, não estando condicionada a um processo de me-
dição exaustiva (e às vezes dispendiosa) de indicadores considerados ilegítimos 
pelos atores da escola, condenados a permanecerem inertes nos relatórios. Ou-
trossim, importa atentar que alguns destes indicadores podem inclusive já estar 
disponíveis na escola, esperando-se apenas que sejam utilizados/ consumidos 
pelo grupo. Logo, o ato de avaliar não deve ser confundido com o ato de obter 
sucessivas coletas de dados, sem o compromisso de qualificar quais dados se 
fazem necessários e como serão depois processados pelo grupo. 

Acreditamos que, ao elaborarmos com o grupo de escola os problemas 
que foram eleitos como fundamentais para orientar o processo de construção 
da qualidade de sua escola, ampliamos seu compromisso com a tarefa que 
acompanha o avaliar, ou seja, ser consequente com a descoberta das vulnera-
bilidades e potencialidades da escola . 
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Uma comunidade bem informada e sintonizada com o desejo de mudar 
qualitativamente a escola tende a se afastar daquilo que barbier (1985) define 
como “anergia institucional” (a comunidade não reage a nada, criando zonas 
de consenso ou conformismo que podem imobilizar a mudança). A avalia-
ção institucional pode auxiliar um grupo a superar este estado de anergia, 
fazendo soar os alarmes institucionais por meio do questionamento dos seus 
processos internos e externos. 

Obviamente os problemas listados tornam visíveis os compromissos com 
a busca da solução e quem são os destinatários destas demandas. A avaliação 
pode, assim, tornar-se instrumento útil para a gestão da escola, orientando 
tanto o diálogo com o nível central como com a comunidade local, objeti-
vando o monitoramento do pacto de “qualidade negociada” firmado num 
determinado tempo. Ajuda assim a que observem as consequências dos pro-
cessos de avaliação. Permitem que se supere o momento de diagnóstico e que 
a comunidade da escola possa enfrentar os obstáculos evidenciados de forma 
responsável e ativa. 

3. o CírCulo vIrtuoso da avalIação e a Gestão do tempo 
Quando se pensa em avaliação, não é incomum que se associe a ideia de 

que dados deverão ser coletados e a tarefa mais urgente é definir os instru-
mentos que permitirão o acesso a estes dados.

Queremos inserir uma preocupação com este tipo de encaminhamento. 
Uma CPA pode, antes de coletar novos dados, propor-se a examinar junto 
com os atores da escola a realidade existente em contraste com a realidade de-
sejada (expressa no PPP formalmente instituído ou evidenciado nos discursos 
dos atores da escola acerca de seu entendimento sobre qualidade).

Esta tomada de consciência sobre a realidade da escola, seus processos 
internos e as formas com que se relaciona com seu entorno, ainda quando 
discutida de modo mais livre e informal, acaba permitindo que a comunidade 
consiga expressar-se sobre suas expectativas, seus valores e fortalece o grupo 
para a evidenciação dos problemas ou dos pontos de melhoria potencial que 
afligem a escola. 

Pode favorecer ainda que esta comunidade se manifeste concretamente 
sobre a concepção de escola de qualidade que quer construir. Esse exercício 
reflexivo sobre a realidade escolar, realizado de forma coletiva e plural, tende 
a evidenciar quais dados já estão disponíveis na escola e que podem ser inter-
pretados e quais são dados faltantes que devem ser coletados para permitir 
um diagnóstico mais preciso da realidade. Esta estratégia favorece que se evi-
tem alguns equívocos que podem prejudicar o circulo virtuoso da avaliação, 
tais como:
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•	 Desconsiderar	as	bases	de	dados	já	existentes	sem	que	tenham	sido	
exploradas pelo coletivo; 

•	 Expor	a	comunidade	a	uma	nova	rodada	de	coleta	de	dados,	dando	
a ideia de que se recomeça outro processo de avaliação da escola, 
absolutamente desconectado dos anteriores, favorecendo a perda de 
confiança na avaliação, dada a falta de resolubilidade;

•	 Passar	a	ideia	de	que	avaliação	da	qualidade	da	escola	se	reduz	a	me-
dições sucessivas de dados sobre a realidade escolar sem que se in-
corpore um olhar interpretativo, referenciado ao PP, e que ajuda a 
construir coerentemente o processo decisório, decorrência natural 
de toda avaliação. Sem que a avaliação gere algum tipo de consequên-
cia em favor da qualificação da escola, fatalmente acabará caindo em 
descrédito.

Isto posto, destacamos que manter a comunidade envolvida no processo 
de avaliação envolve cuidado diuturno com a sensibilização do grupo para 
obter, manter e ampliar sua adesão nas diferentes etapas do processo avalia-
tivo. Trata-se de respeitar o princípio de participação do começo ao fim do 
processo. 

Uma comunidade que participa intensamente do processo de avaliação 
institucional desenvolve repertório para entender os dados, para explicar seus 
significados à luz das condições existentes na escola e para finalmente posi-
cionar-se sobre o plano de ação a ser seguido, designando responsabilidades 
para cada conjunto de atores. Uma comunidade que interpreta e que reflete 
conjuntamente dados sobre sua realidade se compromete com a melhoria do 
processo e fixa metas exequíveis. Assim, este grupo aprende no processo de 
avaliação mesmo que nenhum dado novo ainda tenha sido incorporado ou 
demandado aleatoriamente.

Uma vez mais destacamos a acuidade que o apoiador deve desenvolver 
para conter um certo ativismo dos membros das CPAs, ávidos por demonstrar 
eficiência e competência na definição do processo de avaliação, mesmo quan-
do isto possa representar novas medições de dados já disponíveis (embora 
não utilizados).

Compete ao apoiador lembrar qual a função da CPA no processo de ava-
liação. Trata-se de instância que organiza os dados já existentes da escola, 
cria condições para que os atores da escola deliberem sobre a natureza dos 
dados ainda necessários para esclarecer a realidade escolar existente e loca-
lizar sua distância em relação ao pacto de “qualidade negociada” firmado. 
Promove espaços ou encontros que estimulem o coletivo da escola a se pro-
nunciar sobre os dados obtidos nos processos de coleta. Incentiva o grupo 
a realizar esforço explicativo do dado, contextualizando-o. Compete à CPA 
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encaminhar aos gestores da escola recomendações para a melhoria das con-
dições de oferta do ensino. Como se apreende, a CPA não deve e nem pode 
superpor-se ao legítimo papel do diretor, a quem compete administrar a es-
cola de modo democrático. Cabe-lhe papel subsidiário, porém muito impor-
tante, qual seja, alimentar o gestor com dados sobre a escola, fornecendo-lhe 
elementos para o processo decisório, devidamente enriquecido pela partici-
pação da comunidade na interpretação dos dados de avaliação constitutivos 
do relatório encaminhado pela CPA.

Uma contradição deste processo precisa ser realçada à luz das condições 
atuais de operação de nossas escolas de ensino fundamental. Diferentemente 
das instituições de ensino superior, o corpo social que atua nas escolas (nota-
damente professores) tendem a ser voláteis, não sendo incomum uma grande 
mobilização e rotatividade do coletivo das escolas ao longo do ano. Hoje es-
tão, amanhã não estão mais. Isto despotencializa a ação coletiva, a construção 
de afinamentos conceituais, a organização dos grupos.

A equipe gestora de uma escola pode ser altamente afetada por estes 
deslocamentos e transferências determinados pelas políticas públicas locais 
que regem a organização do sistema educativo. Isto afeta inclusive as CPAs, 
podendo gerar a sensação de um eterno recomeço, pondo em risco o projeto 
de mudança que requer alguma continuidade, alguma estabilidade, inclusive 
para que se possam avaliar os resultados das intervenções propostas.

Decorre daí, a partir das experiências observadas nas escolas parceiras, 
que as bases da ação coletiva firmadas deverão ter validade anual. Não por-
que em tese o coletivo da escola tenha destas bases pactuadas desistido. Mas 
podendo o coletivo da escola se alterar, por força das substituições adminis-
trativas ocorridas, evidentemente, as bases do contrato coletivo precisam ser, 
de algum modo, repactuadas ano a ano para que continuem fazendo sentido 
e produzindo sentidos.

 Considerando-se uma vez mais a urgência da transformação qualititati-
va das escolas, parece prudente que o formato avaliativo proposto pela CPA 
(assessorado técnica e politicamente pelo apoiador), devidamente conhecido 
e legitimado pelo coletivo da escola e aprovado pelo diretor, leve em conta a 
categoria do tempo. 

Nossa indicação é que se optem por planos de ação anuais que devem 
ser revisitados nos períodos de planejamento escolar, formulando-se nesta 
ocasião outro conjunto de problemas prioritários a resolver, devidamente 
endossado pela comunidade local que lhe agregará o que se for necessário, 
atualizando-o. Problemas não resolvidos e que se mantêm como prioridade 
devem permanecer no Plano de Ação, gerando novas hipóteses explicativas e 
proposições. 
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Os novos professores e demais atores que ingressam na escola devem 
ser ‘apresentados’ formalmente ao pacto de “qualidade negociada” existente 
quando de sua inserção no processo de trabalho. Podem e devem a este pac-
to agregar sua experiência e sua visão de educação e de mundo, mas devem 
respeitá-lo naquilo que o grupo que o formulou assumiu como fundamentos 
orientadores da ação coletiva. Só assim, a comunidade de uma escola po-
derá alcançar sua maturidade e avançar rumo à qualidade de educação que 
ambiciona construir. Não se trata de ortodoxias nem fechamentos a novas 
contribuições, apenas de coerência com os grandes marcos do projeto peda-
gógico.

Igualmente é estratégico documentar os avanços e retrocessos do grupo 
frente aos problemas que foram elencados. Publicizar as metas estabelecidas, 
os prazos acordados, os encaminhamentos realizados permitirá o exercício 
do controle social sobre a qualidade da escola e isso é bastante importante 
para que a avaliação cumpra sua finalidade pedagógica e política.

4. à GuIsa de ConClusão...
Importa não esquecer que estas aprendizagens não esgotam o longo ca-

minho a percorrer na construção de processos de avaliação institucional nas 
escolas de ensino fundamental. A participação da RME de Campinas neste 
movimento de qualificação de suas escolas, a partir do empoderamento dos 
atores locais, amplia de forma bastante significativa a oportunidade de se co-
nhecer melhor a contribuição que a Avaliação Institucional Participativa pode 
trazer ao PP da escola.

Documentar esta experiência é muito importante para que se possa con-
tinuar servindo a todos aqueles que, como nós, acreditam que a luta por uma 
escola pública de qualidade não pode desperdiçar tempo. Exige, assim, com-
petência coletiva para socializarmos nossos erros e nossos acertos no proces-
so, extraindo deles toda a riqueza que possuem. O uso da avaliação a serviço 
da aprendizagem nos libertará a todos do medo de errar. Aliás, quando a 
questão é melhorar a qualidade da educação básica não há erro maior do que 
não tentar. As crianças merecem esta chance. 
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Capítulo X

avaliação instituCional partiCipativa na EsCola:  
o EXErCíCio da supEração dos limitEs do tEmpo E Espaço

Mara regina LeMes de sordi 

1. introdução

A experiência acumulada no campo da avaliação das instituições educa-
cionais tem sinalizado na direção de que este processo se torna mais exitoso 
quando o princípio do envolvimento da comunidade local é respeitado. É 
sobejamente conhecido que a avaliação representa oportunidade ímpar de to-
mada de consciência sobre uma dada realidade com o propósito de sobre esta 
exercer ações de intervenção rumo a uma imagem de futuro anteriormente 
negociada e para a qual devem se orquestrar os esforços do grupo.

Embora possa ser considerada uma obviedade, ainda há aqueles que de-
positam na etapa do diagnóstico ou exame da realidade a condição de suces-
so do processo de avaliação. A reflexão sobre os dados da realidade escolar, 
capturados pelos processos de avaliação, é que determina a possibilidade de 
estes produzirem sentidos e gerarem movimento. A apropriação dos dados 
pelos envolvidos com o processo de avaliação é que alimenta a energia trans-
formadora da realidade e sustenta o grupo para a tomada de posição. 

Igualmente a qualidade deste encontro interfere na disposição e ânimo 
dos atores locais frente à realidade encontrada, podendo tanto conduzir a 
processos de negação e de defesa como favorecer a gestação de acordos co-
laborativos no sentido de superar os limites evidenciados em um dado mo-
mento histórico. Fácil é compreender que a cultura de avaliação hegemônica, 
da qual ainda temos resquícios, amplie a possibilidade de processos de resis-
tência frente aos dados avaliatórios. Neste sentido a formatação de processos 
de avaliação institucional participativos deve merecer o máximo cuidado dos 
gestores institucionais, especialmente no que tange à compreensão da avalia-
ção como uma questão ético-epistemológica (dias sobrinho, 2004).
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A participação da comunidade deve ser planejada e assumida como de-
cisiva e isto inclui o envolvimento e o compartilhamento em todas e em cada 
uma das etapas do processo de avaliação.

A arquitetura do processo de Avaliação Institucional requer que seja cau-
telosamente concebida e resulta de múltiplos encontros e diálogos entre os in-
teressados. A competência técnica da formulação da proposta, embora impor-
tante, não se revela suficiente para sustentar o processo. Logo se conclui que 
outros elementos entram em jogo, o que explica a multiplicidade de formatos e 
a contraindicação de modelos que desconsiderem a historicidade dos sujeitos e 
das instituições, suas necessidades, idiossincrasias e seus ritmos peculiares. 

Isso posto, ressaltamos que os processos de avaliação institucio-
nal devem ser resultantes de acordos firmados de modo transparente en-
tre os atores institucionais nas diferentes etapas. Acordos que sinalizam o  
pacto de qualidade negociado (bondioLi, 2004). Pacto que precisa se manter 
aberto ao exame criterioso da comunidade que deve reconhecê-lo em cada mo-
mento da vida institucional, ainda que, processualmente, possa ser revisitado e 
aprimorado à luz das convicções do grupo ou das alterações dos interesses. 

A participação como princípio é condição inegociável para se viver o projeto, 
e, isto implica o aprendizado da escuta e do acolhimento do argumento alheio, a 
horizontalização das relações de poder e a manutenção do diálogo plural. A par-
ticipação, como se depreende, esbarra em concepções de Homem e de Mundo 
que determinam as formas quanti-qualitativas de participação desejadas ou su-
portáveis ao sistema. Pode servir à emancipação e valorização dos sujeitos que, de 
forma compartilhada e ativa, pronunciam-se sobre o processo. Mas também pode 
ser vocábulo sequestrado de um referencial crítico para produzir a ilusão da parti-
cipação. Nesse caso, as pessoas chamadas ao processo de participação podem se 
ver engessadas em formas de participação regulatória, construídas em bases em 
que os conflitos de interesses são ocultados ou dissimulados pela aparência do 
estar junto, ainda que em fase de serialidade. (barbier, 1985)

Se precisamos desenvolver formas alternativas de avaliação com traços 
fortemente emancipatórios, é preciso admitir que temos que gestar estes mo-
delos assumindo sua natureza contra-hegemônica. E admitir que neste campo 
não cabe ingenuidade. Enfrentar cultura de avaliação classificatória e seletiva, 
derivada das contradições do próprio modelo societal, não se dará de forma 
não conflituosa. Mas residem exatamente neste espaço de confronto as possi-
bilidades de superação e o alargamento de nossas fronteiras. 

santos nos lembra 
a necessidade, por um lado, de reinventar um mapa emancipa-
tório que não se converta gradual e insidiosamente em mais um 
mapa de regulação; por outro lado, a necessidade de reinventar 
uma subjetividade individual e coletiva capaz de usar e de querer 
usar esse mapa. Esta é a única maneira de delinear um trajecto 
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progressista através da dupla transição, epistemológica e societal, 
que começa agora a surgir (2005, p. 330).

No campo da avaliação institucional temos percebido algum avanço, inclu-
sive expresso nas políticas de governo, de valorização de processos participati-
vos para a implementação da avaliação da qualidade do sistema educacional. A 
recuperação dos princípios do PAIUB permitiu que o SINAES (2004) pudesse 
significar um importante avanço no campo das políticas de avaliação, enfren-
tando o viés do modelo anterior fortemente regulatório. Igualmente merece 
destaque a recuperação da organicidade do modelo avaliatório que reagiu ao 
caráter reducionista de entender como qualidade dos cursos de graduação o 
mero desempenho dos estudantes em uma prova. A avaliação institucional pas-
sou a ser o eixo articulador dos processos de captação da qualidade dos cursos 
e a designação de uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) passou a ser a 
estratégia viabilizadora do principio de participação e legitimidade política in-
dispensável a qualquer processo de avaliação que se quer consequente.

Defendemos que a responsabilidade de autoconhecimento e reflexão so-
bre os processos deflagrados para produzir qualidade educacional não pode 
se restringir à educação superior. Toda instituição educativa deve ser de qua-
lidade, e a construção desta qualidade não pode prescindir da contribuição 
trazida pela avaliação.

Temos tentado utilizar o acúmulo de experiências existentes na educação 
superior para enfrentarmos os desafios de implantação de um modelo de ava-
liação institucional também nas escolas de ensino fundamental que se oponha 
à unilateralidade das medidas de desempenho dos estudantes como indicador 
soberano da qualidade da eficácia da educação produzida neste nível de ensino 
(sordi et al., .2005). Nosso entendimento é o de que a produção da qualidade 
na escola tem relação direta com o envolvimento dos atores locais que exercem 
importante protagonismo no campo decisório. O princípio da corresponsabi-
lidade é, a nosso ver, indispensável para que as ações transformadoras possam 
impactar na realidade das escolas, mudando a feição institucional e conduzin-
do-as, de forma mais madura, a buscar o Bem comum (Leite, 2005).

Uma certa “transferência da tecnologia” contida na proposta do SINAES 
foi nosso ponto de partida para incentivar processos de autoconhecimento e 
autoavaliação nas escolas e isso nos levou a indagar as possibilidades concretas 
de trabalho das CPAs como instâncias catalisadoras de processos de avaliação 
institucional participativos tanto do ensino superior como do ensino funda-
mental na atual forma de organização escolar. Nossa inquietação surgiu ao re-
fletirmos sobre os espaços/tempos existentes e oferecidos aos sujeitos locais en-
volvidos no processo de produção de qualidade nas escolas, para que possam, 
de fato, exercerem sua ação protagônica na transformação da realidade. Se os 
princípios da participação e da retórica dialógica são defendidos como indis-
pensáveis para a produção de mudanças nos cenários avaliados, como fortale-
cer a organização dos sujeitos implicados nos processos de mudança? Em que 
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tempos e espaços ocorrerá a sensibilização dos atores para seu papel se não os 
provemos de condição para encontros coletivos? (santos, 1999; sordi, 2002).

2. ContradiçõEs EmErgEntEs a partir do EXamE da CatEgoria Espaço/tEmpo

Não podemos deixar de considerar a aceleração dos tempos na vida con-
temporânea. Vivemos, cada um a seu modo e por razões distintas, em ritmo ace-
lerado. Padece o homem moderno da doença da constante insatisfação com seu 
padrão de vida e refém do consumismo que lhe é oferecido como recompensa 
aos seus esforços de sobrevivência material. Assim sendo, responde no âmbito 
da vida privada, semelhantemente à lógica da sociedade capitalista, assentada 
no individualismo e na competitividade. Decorre daí uma mudança nos proces-
sos relacionais que estabelece, que se tornam aligeirados, fluídos e superficiais. 
A este cenário se agrega outro fator desestabilizador das relações sociais. A di-
minuição dos espaços de encontro com o outro. Uma observação mais crite-
riosa das formas de trabalho desenvolvidas nas diferentes organizações sociais 
pode nos confirmar a rarefação dos espaços propiciadores do encontro entre 
os sujeitos nelas atuantes para pensarem sobre o bem comum (bauMan, 1999). A 
educação é bem público e deve ser assim entendida pelos profissionais da área 
, que precisam aceitar e respeitar o controle social sobre suas práticas. 

Se concentrarmos nossa atenção nas escolas, independente de seu nível, 
podemos ver alunos e professores circulando indiferentes, submetidos à dita-
dura dos relógios, deslocando-se sem tempo de parar, de se olhar, conversar, 
analisar ou discutir. Vida comum que não existe e que portanto, empobrece 
seus processos de desenvolvimento humano e profissional esquecendo-se de 
que deste seu processo relacional, mediado pelo conhecimento a descobrir, 
depende a qualidade do ensino que ministram. Pretensamente formadoras 
em seus espaços de sala de aula, as instituições de ensino revelam-se confor-
madoras nos espaços que possuem e que oferecem ao corpo social que nela 
atua (professores, alunos, funcionários, gestores).

Impossível não indagar como poderemos creditar às CPAs um trabalho 
de articulação e mobilização da comunidade interna da escola, se não lhe 
forem asseguradas condições mínimas de encontro com os atores da escola. 
E como poderão estes atores se envolver com a proposta de avaliação parti-
cipativa, se não destruirmos a máxima capitalista que rege nossas vidas e que 
parece ter naturalizado a ideia de que não se deve perder tempo? 

A avaliação institucional nos moldes que defendemos (participativa, dialó-
gica, processual, emancipatória, formativa) reclama por uma nova gestão dos 
tempos e espaços, capazes de abrigar reflexões mobilizadoras de reações. Isso 
nos obriga a demandar por nossa participação na definição e ocupação dos es-
paços e tempos escolares. Estes devem ser planejados e utilizados a partir das 
necessidades do projeto pedagógico que rege nosso cotidiano escolar.
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Decorre daí nossa defesa de que, ao assumirmos nossa adesão a proces-
sos de avaliação participativa (seja por indução do sistema educacional ou por 
decisão do colegiado da escola), importa recodificarmos nossas concepções 
de tempo e espaço produtivos, subvertendo o entendimento de que espaços 
e tempos de reflexão norteados pelo compromisso com a produção do bem 
comum (Leite, 2005) possam ser rotulados como espaços e tempos improdu-
tivos à luz da visão eficienticista do mercado.

Em tempos de neoliberalismo e de projetos educativos submetidos à lógi-
ca mercadológica, mais do que nunca precisamos nos alfabetizar rapidamente 
na leitura e interpretação dos espaços/tempos que vivenciamos. Os tempos 
neoliberais aceleraram os processos de tomada de decisão, encurtando os 
momentos de reflexão. Céleres chegamos ao produto final. Este “produto” 
pode vir a ser legitimado a partir da banalização do conceito de participação. 
Todo cuidado é pouco, pois podemos olhar e não ver o que está por perto; 
ou, mesmo vendo, desconsiderar os significados e as repercussões na vida 
dos homens e mulheres do nosso tempo.

Os espaços/tempos verdadeiramente educativos e formativos devem ser 
geradores de algum prazer nas pessoas que neles habitam. Espaço que vira 
lugar, que por sua vez comporta memória, história. Espaços-lugares são en-
riquecidos pela presença e diversidade dos sujeitos que neles se descobrem 
em pontos onde convergem valores e um sentido ético de pertencimento ao 
gênero humano. Espaços-lugares que suportam também os embates no cam-
po das ideias e dos argumentos e que precisam de liberdade de expressão, 
sem a qual os pactos coletivos não se sustentam. dias sobrinho nos lembra 
que “mais que uma verdade absoluta, indiscutível, neutra, prevalece nos pro-
cessos participativos, a ‘verdade social’, relativa, contextualizada e fruto dos 
entendimentos possíveis em cada comunidade” (2004).

Uma vez mais, defendemos que a aceitação da participação do corpo 
social da escola no processo de avaliação institucional deve explicitar de que 
tipo de participação se está falando. A qualificação e o alargamento do âmbito 
da participação revela nossa intencionalidade política e o risco que estamos 
dispostos a correr. Cabe à instituição assegurar os meios necessários, não só 
de infraestrutura e tempo, como também e principalmente de liberdade de 
expressão (dias sobrinho, 2004).

Favorecidos por espaços/tempos humanizados, as pessoas poderiam se 
organizar para enfrentar as diferenças sociais que tanto constrangem aqueles 
que preservam alguma sensibilidade ao social. Não há espaços/tempos que 
possam ser denominados educativos se abrigarem em seus recônditos a in-
diferença à desigualdade, a conformidade com o instituído, a aceitação tácita 
do individualismo.

Os espaços/tempos escolares precisam ser concebidos para afirmar valores 
de solidariedade. Para isso devem ser produtores de sentidos socialmente rele-
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vantes. Espaços-lugares despertam nas pessoas o desejo de ficar em contraparti-
da ao tão frequente ‘por quê devo ficar?’ que acompanha a cabeça de nossos es-
tudantes, professores e funcionários quando presentes em nossas instituições.

No caso do espaço escolar existe uma especificidade que, quando nega-
da, mata a possibilidade de fazer proliferar qualquer Projeto Político-Pedagó-
gico (PPP) que se comprometa com a vida. Assim, a concepção de lugar deve 
sobressair como espaço ocupado, povoado por gente, sujeitos históricos. 

A esse espaço educativo com projeto de virar lugar de encontro, de 
aprendizagem, de troca; lugar habitado pelo corpo social da escola que lá de-
seja ficar, diferentemente do espaço físico despido de sua humanidade onde 
se deve ficar e produzir para sobreviver, a este se contrapõe o espaço que con-
vida e acolhe o homem, que por sua vez agradece, devolvendo a esse espaço 
a possibilidade de se tornar perene na forma de lugar onde cabe a memória, a 
alegria, o compromisso com a produção de uma sociedade mais digna.

Se for verdade que os espaços/tempos de nossas escolas atualmente des-
motivam, também é verdade que estes espaços contêm pessoas que não acei-
tam passivamente a situação. Mesmo constrangidas pelos espaços que lhes 
são oferecidos, reagem, atuam e retroatuam nas circunstâncias dadas. 

Nisso reside a esperança de que processos de avaliação institucional par-
ticipativos possam se tornar um pretexto a mais para a apropriação e reinven-
ção dos tempos e espaços existentes nas escolas. Sem ingenuidade, devemos 
agir. Reconhecendo que estamos numa incursão em terreno minado e no qual 
todo cuidado é pouco. Desta forma, devemos levar em conta que a estratégia 
das CPAs, concebida pelas forças contra-hegemônicas no campo da avaliação 
institucional para recuperar o princípio da participação e da organização dos 
atores da escola, e para a afirmação dos valores do projeto pedagógico eman-
cipatório, se dará de forma sempre contraditória, esforçando-se em alargar as 
bases territoriais de suas fronteiras.

3. a importânCia da dirEção Quando sE navEga Em Águas inCErtas

Defendemos a avaliação institucional participativa como fórum privilegia-
do para a produção de qualidade nas escolas, e reconhecemos as CPAs como 
um bom recurso de mobilização da comunidade e construção de legitimidade 
política, indispensável ao êxito da proposta de autoconhecimento institucional. 
Igualmente aceitamos que os dados gerados pela avaliação não podem ficar 
restritos a relatórios, e devem possuir ação dinamogênica na vida institucional, 
levando-a a agir na direção da superação de seus pontos de vulnerabilidade. A 
inquietação surge quando evidenciamos os constrangimentos que se colocam 
à ação das CPAs em função dos limites de tempo/espaço em que operam e que 
se estendem ao coletivo dos atores da escola, contribuindo para uma ilusão de 
participação. Temos que contraditoriamente enfrentar esta questão e criar con-
dições para que o trabalho coletivo possa ser praticado genuinamente. Isso nos 
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desperta a atenção para o planejamento e reapropriação dos espaços tempos 
existentes nas instituições de ensino de modo a que elas possam servir de fato 
às especificidades das funções educativas que lhes pertence. Funções educati-
vas que incluem a potencialização dos processos emancipatórios de avaliação.

Para isso, devemos ser intransigentes na defesa dos princípios democráticos 
que regem o trabalho de avaliação e que implicam horizontalização das relações 
de poder existentes, mantendo a base dialógica inclusive nos processos decisó-
rios. Trata-se de luta paradigmática em campo historicamente interessado em re-
gulação e controle. Consolidar uma base emancipatória no campo da avaliação 
não se dará de forma não conflituosa, dados os interesses que estão em jogo. 

Assim, parece ser essencial que se construam estratégias de luta e de en-
frentamento das inconsistências existentes. santos nos sinaliza a importância 
de desenvolvermos uma subjetividade de fronteira 

na transição paradigmática, a subjetividade de fronteira navega 
por cabotagem, guiando-se ora pelo paradigma dominante, ora 
pelo paradigma emergente. E se é verdade que o seu objetivo últi-
mo é aproximar-se tanto quanto possível do paradigma emergente, 
ela sabe que só ziguezagueando lá poderá chegar (...) Cabotando 
assim, ao longo da transição paradigmática, a subjetividade de 
fronteira sabe que navega num vazio cujo significado é preenchido, 
pedaço a pedaço, pelos limites que ela vai vislumbrando, ora pró-
ximos, ora longínquos (2005, p. 354).

Destacamos que o reconhecimento destas contradições no campo das po-
líticas de avaliação é importante para as utilizarmos em favor de nossos com-
promissos com o desenvolvimento humano da sociedade. Não basta denun-
ciarmos, precisamos agir mesmo nas condições adversas que enfrentamos. 

A subjetividade de fronteira proposta por santos implica um olhar pers-
crutador centro/margem, deslocando-se de um lado ao outro, sem perder as 
referências do lugar que ocupamos e por que o ocupamos. Esta subjetividade 
de fronteira nos coloca em posição privilegiada para compreender o embate 
regulação/emancipação que caracteriza o campo da avaliação a partir da déca-
da de 90. Importante examinarmos as referidas políticas com esta subjetivida-
de capaz de transitar pelos meandros da coisa, sem desconhecer os avanços, 
os riscos de retrocesso e as ciladas do percurso.

Este modo de olhar nos recordava a existência do todo um uni-
verso, um corpo principal feito de margens e de centro. A nossa 
sobrevivência dependia de uma constante consciência pública da 
separação entre margem e centro e de um constante reconhecimen-
to privado de sermos uma parte necessária e vital desse todo. Essa 
noção de totalidade impressa em nossas consciências pela estrutu-
ra de nossas vidas diárias, proporcionou-nos uma cosmo-visão de 
oposição, um modo de ver desconhecido de nossos opressores, um 
modo que nos sustentou, que nos ajudou na luta para superar a 
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pobreza e o desespero, que reforçou o sentido de nossa identidade 
e nossa solidariedade (santos, 2005, p. 354).

Entendemos que a complexidade e contradições que atravessam o campo 
da avaliação institucional participativa não retiram seus significados altamente 
promissores na transformação da qualidade de nossas instituições educativas. 

Finalizamos este ensaio fazendo lembrar que navegar nas águas incertas 
da avaliação exige de nós um senso ético inenarrável de direção para que não 
percamos o sentido da viagem que escolhemos fazer. Alegar que não temos 
responsabilidade com o itinerário da viagem chega a beirar o nonsense. Talvez 
alguns se sintam estimulados com este tipo de aventura, mas admitamos que 
o risco de frustração com o lugar de chegada é bastante considerável. Uma 
aposta de alto risco. O problema cresce quando se leva em conta quem paga 
a conta de nossa aventura privada. No campo da educação, este tipo de aven-
tura não pode ser tolerado, pois há interesses legítimos de uma sociedade em 
jogo. É prudente saber em que barco estamos.
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Capítulo XI

Qual o lugar do Conselho de esCola no  
esforço ColetIvo de MelhorIa da eduCação?

Mônica cristina Martinez de Moraes1

“Em síntese, o que parece essencial na defesa da escola pública de 
qualidade é que esta se refira à educação por inteiro, não apenas 
a aspectos parciais passíveis de serem medidos mediante provas e 
exames convencionais (...) Para as políticas públicas em educação 

isso deve significar uma afirmação radical da função escolar de 
formação para a democracia...” (Paro, 2000).

Este texto pretende colocar em debate uma outra faceta possível à com-
preensão acerca do papel do Conselho de Escola: a regulação da qualidade 
do ensino.

O tema da qualidade do ensino ou da escola vem envolvendo cada vez 
mais diferentes atores e setores sociais. Da discussão sobre a qualidade da 
aprendizagem à gestão do Estado, ampliam-se os problemas de estudo. É fato 
que projetos diferentes de sociedade levam a diferentes projetos educacionais 
e, portanto, a outras formas de ensinar e de garantir qualidade da educação.

Pode-se dizer que não restam dúvidas de que a qualidade da escola e 
responsabilidade pública estão intimamente ligadas. Entretanto, não se pode 
esquecer que à medida que aumenta a importância do discurso na busca por 
melhoria da qualidade da escola, avança também o interesse de setores da 
sociedade, em especial aqueles com políticas conservadoras de caráter capi-
talista neoliberal, em decrescer a credibilidade das instituições públicas em 
geral, tornando a educação pública e as funções que ela desempenha, como 
disse GiMeno sacristán (1996, p. 150), “um modelo ameaçado”; por meio do 
discurso de que a ação do Estado é “custosa, ineficiente, intervencionista e 

1 Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Campinas/SP. Dou-
toranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP – Laboratório de 
Observação e Estudos Descritivos (LOED).
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contrária à ‘efervescência pós-moderna’ abala-se, especialmente, o espírito 
revolucionário que legitimou o nascimento da escola pública. Alerta aGuilar 
villanueva (1996), ao analisar o processo da política, que o ciclo da política 
somente se completa em democracias completas estabelecidas com partidos 
políticos e programa de governo; portanto, em uma sociedade democrática 
madura o desenvolvimento de um sistema público forte requer entender a 
educação como mobilizadora da ação social para tornar efetivo o direito à 
educação. No entanto, de acordo com Gadotti (1997), a globalização capi-
talista neoliberal traz consigo marcas tanto no pensamento como na prática 
educativa: o neoliberalismo é visceralmente contrário à utopia, abomina o so-
nho; para o neoliberalismo o futuro é uma fatalidade; e ele, a única resposta 
à realidade atual; desqualifica o Estado, os Sindicatos e os Partidos Políticos; 
denuncia a política fazendo política; sustenta a ética do mercado em detri-
mento à ética integral do ser humano.

É nesse embate que se torna necessário considerar a relação entre edu-
cação e ideologia. Tomemos o conceito de Chauí (1994), em que ideologia é 
o ocultamento da realidade social, em que se busca esconder dos homens 
o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das 
formas sociais de exploração econômica e de dominação política. É possí-
vel entendermos que o predominante no contexto do ensino, em especial 
na escola pública contemporânea, é a transformação dos problemas sociais 
em problemas técnicos, e dos problemas metodológicos em problemas de 
rendimento. É aí que entra em cena variedade significativa de mecanismos 
discriminatórios, de seletividade e de exclusão. Como exemplo, vê-se que não 
são recentes os estudos que mostram as relações entre escola e capitalismo. 
Dentre os que buscaram compreender a trajetória entre sistema produtivo e 
sistema educativo, destacam-se os sociólogos da educação, principalmente os 
de inspiração marxista. No entanto, mais recentemente vivenciamos a era das 
reformas educacionais atreladas à modernização econômica, o que mostrou 
o quanto e com que abrangência as alterações na organização do trabalho 
operam na esfera da educação. Pois bem, creem os “reformadores” da educa-
ção que essas reformas são a ruptura com a tradição do passado e que a cada 
reforma reinventam a escola. Entretanto, se esquecem que a vida na escola se 
constitui numa trama tecida individual e coletivamente. Nela, alunos, profes-
sores, educadores, pais, comunidade, são os fios que, de fato, resistem e lu-
tam contra as tentativas de ruptura que se apresentam. Concomitante a esses 
mecanismos, há ainda o argumento de que a universalização da educação bá-
sica nos últimos anos vem contribuindo para o fracasso do sistema educacio-
nal. Tal argumento é no mínimo curioso se percebermos a contradição nele 
implícita: a escola básica brasileira é tida como uma das que mais reprova no 
mundo – o que indicaria o alto grau de exigência do ensino; entretanto, uma 
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análise mais pormenorizada irá denunciar que as crianças e jovens que por 
ela passam não alcançam êxito no domínio dos conhecimentos fundamentais 
propostos nesse nível de ensino.

Há, porém, um outro lado dessa questão; no âmbito da crescente impor-
tância das instituições escolares públicas como objeto de investigação e avalia-
ção, em particular, nos movimentos de reorganização dos sistemas educativos 
de caráter emancipatório, ou seja, que possibilitam às escolas maior autono-
mia pedagógica, administrativa e financeira, Paro (2007, p. 111) defende uma 
séria reflexão “a respeito da estrutura da escola de ensino fundamental”. O 
autor esclarece que essa reflexão se sutentaria em dois princípios: “o primeiro 
é de natureza administrativa e se fundamenta numa concepção de administra-
ção como mediação”; “o segundo princípio (...) é de natureza política e deriva 
da própria condição democrática da escola”. Ora, se acompanharmos o autor, 
teremos que defender como ele que uma “instituição educativa está a exigir 
formas cooperativas de organização do trabalho e da autoridade da escola” o 
que necessitaria da participação coletiva, em especial do Conselho de Escola, 
na consecução do objetivo de qualidade social da educação.

Diversos estudos tratam da importância do Conselho de Escola para a 
garantia da democracia escolar (afonso, 1991; Gohn, 2001; liMa, 1998; Paro, 
2000). Alguns tocam, ainda que discretamente, na relação entre a atuação do 
Conselho de Escola e a qualidade de ensino.

Mas, que fique claro:

“A escola não distribui poder, mas constrói saber que é poder. Não 
mudamos a história sem conhecimentos, mas temos que educar o 
conhecimento para que possamos interferir no mercado como su-
jeitos, não como objeto. O papel da escola consiste em colocar o 
conhecimento nas mãos dos excluídos de forma crítica, porque, a 
pobreza política produz pobreza econômica (...)” (Gadotti, 1997)

Tendo essa relação em tela, reportemo-nos primeiramente à LDB. Ainda 
hoje, doze anos após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (brasil, 1996) que se rege inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tratar de Conselho de Escola requer o 
retorno a esses princípios a fim de orientar o debate da temática. Por isso, 
lembramos aqui o Título II da Lei n. 9.394/96:

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princí-
pios:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na esco-
la;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII – valorização do profissional da educação escolar;

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 
da legislação dos sistemas de ensino;

IX – garantia de padrão de qualidade;

X – valorização da experiência extraescolar;

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais.

Pois bem, não resta dúvida ou ressalva de que os Conselhos Escolares 
são propulsores de ações em direção à democratização da escola. Entretanto, 
o que se quer aqui, ainda que brevemente, é defender que essa ‘democracia’ 
não será plena se disser respeito exclusivamente às tarefas de apresentar su-
gestões e prestar ajuda, ou responder a questionários ou entrevistas para a 
coleta de informação, para o quê são chamados pais, alunos e comunidade. 
Ou ainda, participação na tomada de decisões quanto ao processo de desen-
volvimento e melhoria dos aspectos administrativos da escola.

Propõe-se a discussão sobre o papel do Conselho para além da instância 
de participação e instrumento de gestão da escola, a não ser que se dê a esse 
colegiado a possibilidade de decidir os rumos que a escola irá tomar quanto 
ao processo de desenvolvimento e melhoria do desempenho da própria esco-
la na tarefa de realizar o objetivo para o qual foi idealizada: garantir às crian-
ças e adolescentes a apropriação do saber historicamente produzido pela hu-
manidade. Isso significa permitir ao Conselho Escolar realizar a reflexão sobre 
o conceito de qualidade da educação escolar, entendida neste contexto não 
como a mensuração das aprendizagens dos alunos, mas como algo mais rico 
que a transmissão de informações.

Para tanto, cabe aqui também a lembrança da Lei n. 8.069 de 16 de julho 
de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o parágrafo único de 
seu artigo 53:
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“É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagó-
gico, bem como participar da definição das propostas educacio-
nais.”

Parece-me que há aí a indicação de que qualidade da educação escolar 
é questão não só para o Estado, gestores e professores da educação pública, 
mas também para pais. E o é como direito, e não como dádiva. Gadotti (1997) 
aponta que, quando da passagem de Paulo freire pela Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo 

“... ele nos falava de uma ‘nova qualidade’. A qualidade é todos 
(quantidade) terem acesso ao conhecimento e a relações sociais e 
humanas renovadas. Qualidade é empenho ético, alegria de apren-
der. Para o pensamento neoliberal, a qualidade se confunde com 
a competitividade. Negam a necessidade da solidariedade. Contu-
do, as pessoas não são competentes porque são competitivas, mas 
porque sabem enfrentar seus problemas cotidianos junto com os 
outros e não individualmente” (Gadotti, 1997).

Por fim, o que queremos defender é que a escola só será de qualidade se 
for democrática garantindo o acesso de todos à “apropriação da cultura para 
a formação do homem histórico” (Paro, 2007, p. 110), e se estiver disposta a 
ser demandada a cumprir esse dever e, se o Conselho de Escola, para além 
da consulta e indicação de sujeitos que fazem a avaliação, puder exercer um 
mandato participante e mediador dos interesses desses sujeitos.

Nesse caso, “a avaliação é instrumental, não substitui o debate sobre a 
escola, antes deve ser um instrumento para suportar e qualificar esse debate” 
(PortuGal, 2005, p. 3); e o Conselho de Escola, o elemento que falta na discus-
são da qualidade do ensino.
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Capítulo XII

IndICadores para um plano de ação em avalIação  
InstItuCIonal partICIpatIva1: uma possIbIlIdade

Geraldo antonio Betini2

A avaliação institucional participativa propicia à escola, enquanto ins-
tituição social, acessibilidade à sua administração para que seu coletivo in-
fluencie conjunta e sistematicamente na elaboração de um Plano de Ação 
com indicadores de qualidade. Nesse sentido é importante focar a direção 
da escola pública, não a considerando apenas como um problema técnico, 
mas inserindo-a no contexto econômico, político e social que determinam 
o ensino e a aprendizagem escolar. O objetivo social da escola pública 
pode descaracterizar o tecnicismo da administração e manter distantes os 
propósitos de que se reveste, quando posta a serviço do modelo de pro-
dução empresarial capitalista. Portanto, para que não se transfira para a 
escola a lógica da administração empresarial, é necessário que estejam 
presentes os objetivos sociais e políticos da educação e a possibilidade do 
coletivo também aprender com a participação. 

A visão da administração que transcende aos seus aspectos puramente 
técnicos implica imprimir à direção escolar uma dimensão política e social 
compondo uma unidade em que as atividades administrativas servem de su-
porte ao alcance dos objetivos educacionais da escola. Não se pode entender 
que a dimensão administrativa seja determinante da direção escolar, mas ele-
mento secundário e determinado. 

Administrar uma escola é fazer a coordenação dos esforços pedagógicos 
e tem importância decisiva no alcance dos objetivos educacionais. O adminis-
trador escolar, antes de tudo, é um educador. Cabe, portanto, a ele a função 

1 Esse texto faz parte da tese de doutorado (2009) do autor.

2 Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da UNICAMP – Laboratório de 
Observação e Estudos Descritivos (LOED)
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de educador e não apenas de administrador. Essa premissa parte do pressu-
posto de que administrar uma escola é estar sempre administrando a educa-
ção, porque é essa que determina aquela. O dirigente escolar é aquele que dá 
direção ao processo pedagógico que se processa na escola, fazendo uso de 
suas habilidades técnicas e políticas.

Um dirigente deve, então, saber unir estas duas habilidades, para 
que possa se tornar capaz de liderar o processo: ser tecnicamente 
competente e politicamente hábil. Ultrapassa, dessa forma a vi-
são de que dirigir bem uma instituição é apenas administrá-la, 
para incorporar a ideia de que dirigir bem uma instituição signi-
fica administrá-la de maneira competente e, ao mesmo tempo, 
liderar os processos educacionais que lá se desenvolvem. Só assim 
ele poderá dar direção ao processo que se desenvolve no âmbito 
das escolas. E, só assim, ele poderá congregar alunos, professores, 
pais e a comunidade para se tornarem um único corpo: um bloco 
sólido em que todos caminham na mesma direção, para realizar 
o projeto educacional. (rodriGues, 1984, p. 105-106)

Sabemos que a direção da escola sofre constantes pressões de “fora” 
exercidas pelo “sistema”, em relação às atividades administrativas burocrá-
ticas, como também de “baixo e de dentro” da própria escola em relação ao 
conteúdo necessário ao aprendizado dos alunos. Sobre esse assunto, assim se 
manifesta saviani (1982, p. 190, grifos do autor):

Em termos ideais caberia ao diretor efetuar a mediação entre os 
dois focos de pressão, saturando de conteúdo as formas que decor-
rem das exigências da chamada “instância superior” (o sistema); 
sua ação se dirigiria, então, no sentido de subordinar e adequar as 
prescrições administrativas à finalidade educativa colimada no inte-
rior da escola. Na prática, poderíamos mesmo dizer que um diretor 
será tanto mais educador quanto maior o grau de autonomia que 
mantém em relação às exigências do “sistema”, subordinando suas 
formas aos conteúdos educativos; e será tanto mais administrador 
quanto menor o grau de autonomia referido, o que o levará, em 
consequência, a se ater à rigidez das “normas superiores” manten-
do-as esvaziadas do conteúdo que lhes daria sentido.

A questão do poder é um fator importante no processo de “coordenação 
do esforço humano coletivo” (Paro, 2002, p. 23). O poder pode ser de duas 
naturezas: o poder de posição, aquele que é outorgado pela organização/ins-
tituição e o poder pessoal, aquele que emana das características pessoais do 
dirigente. O poder de posição depende da autoridade delegada, tendo como 
base a capacidade do dirigente em recompensar ou punir. O poder pessoal 
depende da autoridade legitimada, tendo como base a especialização, a infor-
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mação, a referência aos traços pessoais do dirigente e a sua sustentação con-
siste na comunhão de objetivos entre o dirigente e o grupo. O exercício do 
poder está diretamente relacionado ao nível de maturidade profissional e ao 
estilo de liderança utilizado pelo líder: o exercício do poder de posição está 
mais para os estilos diretivo e persuasivo, ao passo que o poder pessoal é mais 
utilizado quando o líder trabalha com indivíduos ou grupos de profissionais 
de alta maturidade, portanto, liderando nos estilos participativo e delegador 
(Hersey; BlancHard, 1977). Quando se tem a capacidade de harmonizar o uso 
do poder de posição e do poder pessoal, o exercício da coordenação se torna 
mais eficaz. Essa capacidade depende do uso e desenvolvimento de conheci-
mentos técnicos e de habilidades humanas.

A liderança permeia todo o processo de direção, é a formação política 
importante para dirigir a escola. Tanto em relação às atividades específicas 
da gestão pedagógica, como sendo as que estão no centro e na razão de ser 
da escola, como em relação às atividades administrativas, entendidas como 
meios. A administração de pessoas, por outro lado, atua como o elemento 
que dá vida à organização, que, por intermédio dos recursos das pessoas, 
orienta o alcance dos resultados educacionais da escola.

O dirigente escolar não será um gerente – autoritário, controlador e ra-
cionalizador de processos e resultados. Entretanto, em função do alcance dos 
objetivos da escola, cabe a ele administrar a unidade escolar, coordenando os 
meios materiais e o conjunto de pessoas, entendido como o esforço humano 
coletivo. 

[...] a essência do ato educativo é incompatível com uma adminis-
tração da educação centrada na dominação. [...] Os limites da ação 
administrativa em educação são dados, consequentemente, pelos li-
mites da própria ação educacional. Tanto quanto a educação, a admi-
nistração ultrapassaria suas barreiras próprias se enveredasse pelo 
terreno da manipulação. Manipular é dominar; educar é superar a 
dominação; logo, administrar a educação é dirigir a não-manipu-
lação (silva Junior, 1993, p. 77-78, destaque do autor).

O dirigente escolar fazendo uso do poder pessoal deverá ter a sua au-
toridade legitimada pelo coletivo da escola, baseada em seus conhecimen-
tos técnicos, em suas habilidades humanas (saberes especializados) e em sua 
ação política e social. Assim, ao mesmo tempo em que participa como um 
membro da equipe, terá legitimação dos seus pares para dirigi-la e conduzi-la. 
O dirigente passa a ser um intelectual orgânico. Conforme Gramsci, (2000, p. 
53, grifos do autor):

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na elo-
quência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, 
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mas numa inserção ativa na vida prática, como construtor, organiza-
dor, “persuasor permanente”, já que não apenas orador puro – mas 
superior ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, che-
ga à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual 
permanece “especialista” e não se torna “dirigente” (especialista + 
político).

A direção escolar como dirigente articula três grandes dimensões: a téc-
nica, a política e a humana. 

Para que a administração da escola seja mais racional e eficaz, é ne-
cessário que suas dimensões estejam definidas para todo o coletivo. Para 
tanto, um quadro de referência de administração pode indicar um caminho 
a seguir na elaboração do Plano de Ação da escola. Adiante apresentamos 
um quadro de referência de administração escolar, que procura mostrar em 
detalhes as dimensões, categorias e indicadores gerais de qualidade. Tem 
como objetivo ser um quadro de referência de como se pode administrar 
uma escola, levando-se em consideração as suas dimensões específicas de 
uma instituição social voltada para a educação. O quadro está baseado em 
estudos conduzidos pelo Projeto Geres – O questionário do diretor e da 
escola (2004), pelo documento da Secretaria Municipal de Educação de Ita-
tiba São Paulo – Roteiro das ações de gestão – temário (2005), em textos da 
Revista Argentina Novedades Educativas: De la gestión educativa al gobier-
no de las instituciones. Planificar, liderar, asesorar: el trabajo de los di-
rectores en una comunidad democrática (2004) e em nossas experiências 
pessoais na área de Recursos Humanos e em escolas pesquisadas.

O quadro apresentado pode comportar as dimensões, as categorias e 
indicadores gerais de qualidade que se quer avaliar, objetivando a coleta de 
dados para posterior estudo e, se for o caso, rever, redimensionar ou imple-
mentar novas linhas de ação, mudando a direção de percurso do Plano de 
Ação. 

As dimensões caracterizam as grandes áreas de atuação da administra-
ção escolar; as categorias são as atividades pertinentes a cada dimensão; os 
indicadores de qualidade podem indicar o desempenho de cada dimensão e 
categoria trabalhadas. As dimensões e as categorias mostram a abrangência da 
direção participativa que, utilizando-se dos indicadores de qualidade, podem 
facilitar a definição do nível de qualidade da escola e da educação praticada 
por ela.

As dimensões da administração aqui apresentadas foram desenvolvi-
das e divididas em três grandes grupos por se entender que elas repre-
sentam os aspectos significativos da direção escolar e por cobrir todas as 
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atividades importantes e necessárias para a avaliação institucional partici-

pativa da escola.

Em primeiro lugar colocamos a questão pedagógica – ensino e aprendi-

zagem. Como a principal função da escola é a formação e a instrução, a dire-

ção pedagógica é de fundamental importância para que a escola atinja esses 

objetivos. Essa dimensão concentra aquelas atividades escolares, ou catego-

rias, ligadas diretamente ao processo de ensino e aprendizagem e que focam 

o Plano de Ação da escola nos objetivos educacionais a que se propõe. Essa 

dimensão articula as possíveis dimensões culturais, políticas e sociais a que a 

escola pública se propõe.

A segunda grande dimensão é a questão das tarefas – atividades admi-

nistrativas. Engloba todas as atividades, ou categorias, burocráticas da escola 

e que não estão diretamente ligadas à dimensão pedagógica. Entretanto, de-

mandam criatividade e inovação para não se tornarem atividades fins em si 

mesmas, mas como meio para o alcance dos objetivos pedagógicos da escola. 

A direção escolar, ao encarar essas atividades nessa perspectiva, torna-se um 

dirigente, não um simples burocrata.

A terceira grande dimensão é a administração de pessoas – recursos das 

pessoas, que envolve diretamente a questão da participação das pessoas na 

vida da escola. Define as ações ou categorias que demandam mais propria-

mente as habilidades humanas daqueles que assumem a direção. A eles cabe 

inspirar as pessoas, motivando-as, dirigindo e comandando o trabalho co-

letivo da escola. Uma equipe coesa, participativa e corresponsável, atenta à 

participação de pais e alunos, afinada com os ideais pedagógicos da escola, 

pode promover e facilitar o alcance dos resultados da educação que a escola 

almeja.

Os indicadores gerais de qualidade, sugeridos no Quadro de Referên-

cia de Administração Escolar, embora não apontem marcas específicas, como 

ponto de partida ou de chegada, constituem uma referência de ação para a 

direção da escola e representam uma amostra de dados de qualidade que po-

dem ser utilizados na avaliação institucional participativa. Marcas específicas, 

qualitativas ou quantitativas, tanto de partida como de chegada, podem ser 

definidas no momento da elaboração do Plano de Ação. 
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QUADRO DE REFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Quadro 1 
Coordenação Pedagógica – Ensino e aprendizagem

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Coordenação 
Pedagógica – 

Ensino 
e  

Aprendizagem

Projeto  
Político-

Pedagógico

• Envolve o coletivo da escola em sua elaboração
• Abrange metas, objetivos e estratégias pedagógicas  

da escola
• Especifica caminhos e escolhas políticas na formação  

dos alunos
• Apresenta uma proposta pedagógica compatível  

com os objetivos da escola
• Atende o contexto macro da sociedade e o entorno da  

escola, a responsabilidade social, a realidade e  
necessidades da escola e dos alunos

• Especifica que indivíduo coletivo se quer formar  
e que sociedade se quer construir, valores-guias  
de ação, as características da escola e as propostas  
de mudanças, e que conhecimentos se quer socializar

• Prevê acompanhamento e coordenação permanente  
de sua aplicação

• Prevê avaliações de resultados constantes propondo 
mudanças de direção, quando necessárias;

• Representa, efetivamente, uma direção, um rumo  
no alcance das metas e objetivos da escola

• Representa o compromisso do coletivo da escola  
com o rumo da educação definida e a ser seguida

Currículo

• Desenvolve, coletivamente, o programa e métodos de  
ensino

• Prevê o aprofundamento de conceitos no conteúdo  
dado pela escola

• Contempla, prioritariamente, o que foi planejado pelo  
projeto político-pedagógico da escola 

• Contempla as matrizes curriculares
• Flexibiliza possibilidades e a organização de projetos  

especiais
• Provê a articulação entre temas verticais, horizontais  

e transversais
• Prevê projetos de potencialização de capacidades para  

alunos com maiores possibilidades de desenvolvimento
• Propõe classes de recursos para a educação especial,  

visando à educação inclusiva
• Prevê projetos de reforço e recuperação, tanto para séries 

como para ciclos, com a aplicação de instrumentos de 
avaliação, planejamento e execução, adequados para a 
aprendizagem
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DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Coordenação 
Pedagógica – 

Ensino 
e  

Aprendizagem

Formação  
Continuada  

de  
Professores

• Organiza meios e instrumentos para a  
formação continuada dos professores:  
encontros, seminários, palestras, cursos etc.,  
internos e externos

• Prevê a participação dos professores em  
congressos, seminários de educação promovidos  
pela sociedade

• Organiza, coordena e acompanha o HTPC  
como um momento de reflexão coletiva dos  
professores da escola

• Organiza espaços coletivos especiais para  
estudo e discussão de assuntos pertinentes à  
direção pedagógica da escola

• Provê suporte pedagógico, didático e  
metodológico, individual e coletivo, aos  
professores, quando necessário, enfatizando  
o conteúdo, método de ensino e organização  
da sala de aula

Avaliação, 
Planejamento 
e execução do 

processo  
ensino/ 

aprendizagem

• Organiza e orienta os Conselhos de Classe,  
fornecendo subsídios teóricos e práticos de  
como conduzir o processo de avaliação da  
aprendizagem

• Acompanha a realização do trabalho dos  
Conselhos de Classes

• Planeja e acompanha a continuidade da  
aprendizagem dos alunos avaliados, após o  
Conselho de Classe

• Acompanha as avaliações de alunos em  
defasagem de idade e série/ciclo, para possíveis  
tomadas de ação

• Acompanha as avaliações, e correspondente  
planejamento, referentes aos alunos que  
frequentam classes de reforço e recuperação,  
para possíveis tomadas de ação no planejamento

• Acompanha os alunos com maiores  
possibilidades  de desenvolvimento,  
potencializando as suas  
capacidades

• Promove, periodicamente e coletivamente,  
reuniões de revisão e avaliação da direção  
pedagógica e administrativa da escola, com  
base no projeto político pedagógico, propondo  
medidas de redirecionamento  
das ações, quando necessário
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DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Coordenação 
Pedagógica – 

Ensino 
e  

Aprendizagem

Organização  
do  

Trabalho  
Didático

• Cria uma organização com um ambiente  
atraente voltada para o aprendizado, concentrada  
no ensino e na aprendizagem, assumidos como  
responsabilidade coletiva

• Acompanha o trabalho em sala de aula,  
enfatizando a relação professor/aluno,  
proporcionando assistência individual e coletiva  
aos professores e alunos

• Prevê momentos para o professor atender  
alunos e pais em horários especiais

• Organiza e acompanha os programas de  
alunos em defasagem de série/ciclo e idade,  
e os programas e atividades de reforço  
e recuperação

• Organiza e acompanha projetos especiais  
para alunos com maiores possibilidades  
de desenvolvimento

• Proporciona recursos para apoio ao trabalho  
dos professores: livros didáticos e de consultas,  
uso de computador, acesso à internet e outros

• Proporciona recursos didáticos pedagógicos:  
jogos, material concreto de matemática, tv,  
video/dvd e outros

• Incentiva e acompanha o uso da biblioteca e  
de outras eventuais alternativas de ensino e  
aprendizagem que fomentam a leitura e a  
pesquisa

• Orienta e acompanha a formação das classes,  
bem como a organização das salas de aula e  
dos períodos e duração das aulas

• Acompanha a reposição de aulas por ausência  
dos professores ou por outros motivos

• Acompanha, para tomada de decisões, a  
frequência, evasão, abandono da escola  
pelos alunos

• Estimula o uso de novas tecnologias de ensino  
em sala de aula e na escola em geral

• Estrutura, disponibiliza e acompanha  
programas de estágios para alunos das  
Universidades interessados em complementar  
a sua formação acadêmica

12 Avalia Institucional cap 12.indd   124 15/9/2009   09:34:22



Parte iii – suBsídios teórico metodolóGicos Para ativação do Processo de avaliação ...
caPítulo Xii – indicadores Para um Plano de ação em avaliação institucional ParticiPativa: ... 

125

Quadro 2 
Administração de Tarefas – Atividades Administrativas

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Administração 
de Tarefas 

– Atividades 
Administrativas

Administração 
Burocrática

• Possui arquivos atualizados sobre informações e  
processos relevantes à vida da escola

• Atende a comunidade interna e externa, com alto grau  
de qualidade, no que se refere aos serviços administrativos  
e da secretaria da escola

• Acompanha e zela pelas normas legais (legislação do  
ensino e outras) que regem a vida escolar

• Possui e administra o calendário escolar 
• Acompanha e zela pela conservação do prédio da  

escola, limpeza, merenda, segurança patrimonial
• Mantém controle do almoxarifado, equipamentos e  

material pedagógico da escola
• Planeja e acompanha a administração financeira da  

escola e dos seus órgãos colegiados internos
• Presta contas da movimentação financeira, interna e 

externamente (órgãos públicos)
• Organiza e acompanha a estrutura interna de trabalho da 

escola: quadro de pessoal, horário dos professores, horário 
administrativo, escala de férias, cadastro de professores 
eventuais etc.

• Organiza, acompanha e controla a disciplina e a  
segurança na escola

• Estimula, organiza e acompanha a formação de órgãos 
colegiados e de participação de pais e alunos na vida da escola

• Estimula e mantém relacionamento periódico com as famílias 
dos alunos e com a comunidade em que está localizada

Planejamento

• Elabora e acompanha, coletivamente, o Plano de Ação da escola
• Planeja, coordena e controla todo o planejamento financeiro  

da escola
• Planeja o trabalho com antecedência
• Estimula a autoparticipação no desenvolvimento de  

critérios de desempenho
• Anuncia com clareza os critérios de desempenho da unidade 

escolar, de acordo com o projeto político-pedagógico

Decisão

• Envolve o coletivo na tomada de decisões que afetam  
a unidade escolar

• Analisa efetivamente os problemas
• Considera as consequências das decisões a serem  

tomadas pelo grupo
• Usa o projeto político-pedagógico como critério para 

 tomada de decisões
• Sabe tomar decisões sob pressão
• Assume a responsabilidade pelas decisões tomadas pelo grupo
• Agiliza decisões sem atrasos desnecessários
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DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Administração 
de Tarefas 

– Atividades 
Administrativas

Organização/ 
Coordenação

• Está a par do que ocorre em sua unidade escolar
• Organiza o trabalho administrativo
• Zela pelo clima disciplinar com regras claras e explícitas
• Distribui equitativamente a carga de trabalho
• Coordena o desempenho das tarefas
• Incentiva o desenvolvimento de funcionários de baixo desempenho
• Coordena o grupo para uma direção democrática e participativa 

(qualidade negociada), assumida coletivamente nas atividades 
pedagógicas e administrativas da escola

Delegação

• Propicia liberdade para execução das tarefas
• Compartilha autoridade na tomada e implementação de decisões
• Delega autoridade e responsabilidades
• Dá oportunidade para tomada de decisões no âmbito de  

trabalho de cada pessoa
• Estimula o desenvolvimento de métodos próprios de trabalho

Suporte 
no Trabalho

• Auxilia a obtenção de recursos para realização do trabalho
• Incentiva a ajuda coletiva nas tarefas individuais
• Cria condições de trabalho, eliminando as barreiras que o 

dificultam
• Auxilia na solução de problemas do trabalho
• Usa seu conhecimento para ajudar no trabalho
• Coloca para serem avaliadas, de acordo com o projeto  

político pedagógico, as políticas públicas e a legislação do  
ensino que afetam a escola

Avaliação  
de  

Resultados

• Cria, organiza e aplica instrumentos de avaliação dos  
resultados da unidade escolar

• Possui registro e controle da demanda da comunidade em 
relação à escola, bem como o perfil e os indicadores da  
população que a frequenta

• Promove, periódica e formalmente, pesquisa de clima 
organizacional, interna e externa, elaborando planos de  
ação corretivos, se necessários

• Especifica indicadores de avaliação institucional (incluindo 
ensino e aprendizagem) para referência e ação

• Administra os resultados da avaliação institucional, 
estabelecendo parâmetros: implementar programas; melhorar  
o desempenho; manter os resultados; evitar fisiologismo

• Possui dados estatísticos que possibilitam análises e estudos 
comparativos dos resultados escolares ao longo dos anos 
(desempenho escolar, evasão, abandono e outros) e também  
dos resultados administrativos

• Estabelece, conjuntamente, parâmetros e critérios para  
avaliação de professores e funcionários, de acordo com  
o projeto político pedagógico

• Estimula a comunicação com o coletivo da escola: direção, 
professores, alunos, funcionários, pais e comunidade,  
informando os indicadores e resultados da escola
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Quadro 3 
Administração de Pessoas – Recursos das Pessoas

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Administração  
de  

Pessoas – 
Recursos  

das  
Pessoas

Desenvolvimento

• Proporciona oportunidades para formação continuada
• Estimula o planejamento do desenvolvimento  

profissional das pessoas
• Estimula o aprendizado de novos saberes
• Ajuda na preparação para maiores responsabilidades
• Ajuda no desenvolvimento de habilidades
• Dá treinamento necessário à realização do trabalho
• Discute ambições e aspirações pessoais
• Auxilia na melhoria do desempenho

Motivação

• Transmite um clima de cultura positiva, de expectativas 
positivas ao grupo

• Incentiva o espírito crítico e participativo das pessoas na 
coordenação

• Inspira e fortalece o grupo, motivando-o ao  
compromisso coletivo e identidade profissional

• Cria atmosfera propicia à excelência no trabalho
• Estimula o desempenho das tarefas mais difíceis
• Dá exemplo no trabalho coletivo
• Enfatiza o alcance das metas de trabalho
• Dá feedback sobre o desempenho no trabalho

Reconhecimento

• Avalia os resultados de acordo com o projeto  
político-pedagógico

• Reconhece o trabalho coletivo
• Reconhece as contribuições e o desempenho de  

cada pessoa
• Analisa e orienta o desempenho pessoal
• Incentiva a iniciativa e a imaginação

Consideração

• Demonstra interesse pelas pessoas
• Cumpre os compromissos assumidos
• Esforça-se para entender quando discute  

problemas
• Demonstra confiança
• Dá apoio e suporte
• Interessa-se por opiniões e ideias
• Ouve as pessoas

Comunicação

• Comunica as políticas de educação que são implementadas 
pelo Estado

• Orienta o trabalho através de discussões francas
• Está disponível sempre que necessário
• Comunica as decisões tomadas e indica os critérios
• Cria oportunidades para comunicação
• Aceita feedback sobre a condução da direção da escola
• Informa sobre os assuntos que afetam as pessoas
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DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE

Administração  
de  

Pessoas – 
Recursos  

das  
Pessoas

Trabalho  
em  

Equipe

• Estimula o trabalho em equipe
• Organiza cronograma de reuniões da equipe
• Realiza reuniões efetivas
• Envolve o grupo na definição de metas, objetivos e  

estratégias de ação
• Trabalha as habilidades necessárias para o desempenho  

do grupo em suas atividades
• Intervém no grupo, quando necessário
• Forma o grupo dando subsídios e suporte de superação  

em cada um de seus estágios de desenvolvimento
• Estimula a comunicação, a administração de conflitos, a 

negociação interna, visando ao estágio de pleno  
desempenho do grupo, tendo em vista o projeto  
político-pedagógico da escola

• Promove a integração de todos os setores da escola

Para que a escola tenha uma visão geral de seu desempenho, ela pode 
selecionar algumas categorias expressivas e que mais caracterizam as várias 
dimensões da direção que irão constar do Plano de Ação, como indica o qua-
dro resumo geral.

Quadro 4 
RESUMO GERAL

O ObjetivO dO QUADRO RESUMO GERAL é seleciOnar aqueles fatOres de avaliaçãO  
cOnsideradOs relevantes na apuraçãO dO desempenhO da escOla

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES-CHAVE DE QUALIDADE

Coordenação  
Pedagógica –  

Ensino e  
Aprendizagem

Projeto Político-
Pedagógico

• Representa o compromisso do coletivo da escola com  
o rumo da educação definida e a ser seguida

Currículo • Contempla, prioritariamente, o que foi planejado pelo  
projeto político-pedagógico da escola

Formação 
Continuada  

de Professores

• Prevê a participação dos professores em congressos, 
seminários de educação promovidos pela sociedade

• Organiza espaços coletivos especiais para estudo e discussão 
de assuntos pertinentes à direção pedagógica da escola

Avaliação, 
Planejamento 
e execução do 

processo ensino/
aprendizagem

• Planeja e acompanha a continuidade da aprendizagem dos 
alunos avaliados, após o Conselho de Classe

• Promove, periodicamente e coletivamente, reuniões de revisão 
e avaliação da direção pedagógica e administrativa da escola, 
com base no projeto político pedagógico, propondo medidas  
de redirecionamento das ações, quando necessário

Organização  
do trabalho  

didático

• Cria uma organização com um ambiente atraente voltada para 
o aprendizado, concentrada no ensino e na aprendizagem, 
assumidos como responsabilidade coletiva
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Administração 
de Tarefas 

– Atividades 
Administrativas

Administração 
Burocrática

• Atende a comunidade interna e externa, com alto grau de 
qualidade, no que se refere aos serviços administrativos e da 
secretaria da escola

• Estimula, organiza e acompanha a formação de órgãos 
colegiados e de participação de pais e alunos na vida da escola

• Estimula e mantém relacionamento periódico com as famílias 
dos alunos e com a comunidade em que está localizada

Planejamento • Elabora e acompanha, coletivamente, o Plano de Ação da escola

Decisão • Usa o projeto político-pedagógico como critério para tomada  
de decisões

Organização/ 
Coordenação • Está a par do que ocorre em sua unidade escolar

Delegação • Propicia liberdade para execução das tarefas

Suporte no Trabalho • Auxilia na solução de problemas de trabalho

Avaliação de 
Resultados

• Cria, organiza e aplica instrumentos de avaliação dos  
resultados da unidade escolar

Administração 
de Pessoas – 
Recursos das 

Pessoas

Desenvolvimento • Proporciona oportunidades para formação continuada

Motivação • Transmite um clima de cultura positiva, de expectativas 
positivas ao grupo

Reconhecimento • Reconhece as contribuições das pessoas

Consideração • Demonstra interesse pelas pessoas

Comunicação • Cria oportunidades para comunicação

Trabalho em Equipe • Estimula o trabalho em equipe

Os indicadores-chave de qualidade necessariamente não precisam ter a 
mesma redação daqueles que constam do Quadro de Referência das dimen-
sões e categorias. Na avaliação do Plano de Ação, eles poderão ser represen-
tados por questões mais abrangentes e que, dadas a sua relevância, poderão 
fazer parte de um quadro geral que indique o nível de avaliação do coletivo. 

Justifica-se a existência dos indicadores de qualidade como elementos que 
podem oferecer à escola informações para que esteja constantemente revendo 
os seus métodos e processos pedagógicos e administrativos. Com o envolvi-
mento da comunidade escolar, a direção, fazendo uso dos indicadores de quali-
dade, pode avaliar o nível de qualidade da educação oferecida, bem como rever 
e traçar metas compatíveis com as necessidades e realidade da escola (tendo 
como parâmetro mínimo de qualidade o referido pelo sistema público de edu-
cação). Os indicadores de qualidade estabelecem um confronto entre a realida-
de atual da escola com aquela que seus atores acreditam precisar ter, bem como 
com o que desejariam ser. Os indicadores de qualidade podem representar o 
passado da escola, o que foi até aqui construído; o presente, o que é necessário 
construir; e o futuro, o que é desejado que se construa.
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Os indicadores de qualidade não restringem a avaliação apenas ao de-
sempenho dos alunos, mas abrangem toda a estrutura da instituição escola. 
Referem-se, portanto, tanto à dimensão pedagógica como à administrativa. O 
envolvimento de pais e alunos nesse processo de avaliação é imprescindível, 
uma vez que são os mais interessados em que a escola tenha qualidade.

É preciso, pois, criarem-se mecanismos institucionais que avaliem, 
e avaliem bem, não apenas o desempenho do aluno, mas todo o 
processo escolar, tendo também os pais e os estudantes como ava-
liadores, pois eles são os usuários da escola e seus interesses é que 
devem ser levados em conta na identificação dos problemas e no 
levantamento das soluções (Paro, 1997, p. 94).

Os indicadores de qualidade estão estreitamente ligados aos problemas 
que a escola tem e quer trabalhar. A escolha dos indicadores de qualidade será 
feita após o problema ser definido, pois a natureza do problema vai definir 
também a natureza do indicador de qualidade. O indicador de qualidade é 
um meio para acompanhar o problema, uma marca, uma referência, um sinal 
a ser interpretado. Os indicadores são aspectos dos problemas/situações que 
a escola quer trabalhar e que podem ser avaliados/medidos ou documenta-
dos. Com isso a escola terá condições de acompanhar a sua evolução ou de-
senvolvimento naquele aspecto avaliado ou medido (Freitas, 2006). 

Com as contradições (problemas ou situações incomodativas) de-
finidos e priorizados (em função do estudante, em primeiro lugar) 
e com as marcas ou indicadores de acompanhamento definidos, 
aparece a possibilidade de negociarmos novas marcas a serem ob-
tidas, ou compromissos e demandas (Freitas, 2006, p. 6). 

Os indicadores de qualidade também estão diretamente ligados aos obje-
tivos que a escola pretende atingir, uma vez definido o problema ou situação 
a ser trabalhada. Precisam ser compatíveis com os objetivos propostos pela 
ação a ser desenvolvida. Aqui também se aplica a questão da natureza dos in-
dicadores que irá depender da natureza dos objetivos a serem atingidos.

As etapas de ação na definição dos indicadores de qualidade, sempre 
envolvendo o coletivo da escola, podem ser assim estabelecidas: em primei-
ro lugar definir os problemas, situações, contradições que a escola enfrenta, 
internas e externas; definir quais os objetivos que a escola quer atingir com 
aquela ação; definir os indicadores, as marcas, os sinais de entrada e de saída; 
definir um indicador que represente sempre uma evolução, considerando o 
que pode ser melhorado e como isso pode ser feito. Os problemas, portan-
to, estão relacionados às demandas internas e externas da escola, enquanto 
os indicadores referem-se às marcas definidas necessárias e desejadas. Uma 
pergunta que deve sempre acompanhar a definição dos indicadores: eles têm 
capacidade, são os mais adequados para a verificação do problema?
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Quanto ao indicador de qualidade das avaliações externas à escola, tam-
bém é chamado de geral, pois “[...] é originado de fora da instituição e é ba-
seado geralmente em opiniões, levantamentos ou estatísticas gerais” (scHwart-
zman, 1997, p. 151), a escola deve considerá-lo como apoio, como mais um 
instrumento que poderá ajudá-la na identificação de problemas passíveis de 
serem trabalhados interna e coletivamente. Não se trata de considerar os re-
sultados das avaliações externas como elementos absolutos na identificação 
dos problemas da escola.

O quadro abaixo mostra as características de uma escola eficaz, de acordo 
com estudos conduzidos por sammons, Hilman e mortimore. Esses estudos fo-
ram realizados em escolas americanas, holandesas e inglesas. O quadro apon-
ta onze características, entendidas como construtos, e que se desdobram em 
outros itens, que poderiam ser entendidos, também, como possíveis indica-
dores gerais, trabalhados e transformados em marcas específicas por ocasião 
da elaboração do Plano de Ação da escola. O objetivo é mostrar um estudo em 
âmbito internacional, que teve grande repercussão no mundo da educação e 
foram utilizados em outros estudos desenvolvidos, posteriormente. Ilustra o 
Quadro de Referência de Administração Escolar proposto.

Quadro 5 
Onze características encontradas em escolas eficazes, de acordo com  

sammOns, hillman e mOrtimOre

1 Liderança profissional
• firmeza e propósito
• uma abordagem participativa
• um diretor que exerça uma liderança profissional

2 Visão e metas compartilhadas
• unicidade nos propósitos
• prática consistente
• companheirismo e colaboração

3 Um ambiente de aprendizado • uma atmosfera de organização
• um ambiente de trabalho atraente

4 Concentração no ensino e na 
aprendizagem

• maximização do tempo de aprendizado
• ênfase acadêmica
• foco centrado no desempenho

5 Ensino com propósitos 
definidos

• organização eficiente
• clareza nos propósitos
• lições estruturadas
• prática adaptável

6 Altas expectativas
• altas expectativas em todos os setores
• trocas e vocalização de expectativas
• ambiente intelectualmente desafiante

7 Reforço positivo
• regras de disciplina claras e consensuais
• retorno de informações a respeito das atividades de alunos e 

professores

8 Monitoramento do progresso • monitoramento do desempenho dos alunos
• avaliação do desempenho da escola
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9 Direitos e responsabilidades 
dos alunos

• elevação da autoestima dos alunos
• exigir responsabilidade dos alunos
• controle das suas atividades

10 Relacionamento família-escola • envolvimento dos pais no aprendizado das crianças

11 Uma organização orientada à 
aprendizagem

• desenvolvimento da equipe da escola com base nos princípios e 
orientações desta.

Fonte: Projeto Geres – O questionário do Diretor e da Escola – Equipe do Polo do Rio de Janeiro, 2004.

Tendo o Plano de Ação com os indicadores de qualidade, todo o coletivo 
é envolvido sabendo como participar e o que avaliar; a administração tem 
claro como dirigir a escola, não se perdendo no tarefismo do cotidiano. A par-
ticipação traz a possibilidade da aprendizagem conjunta, a valorização do tra-
balho realizado na escola e a motivação para se alcançar metas estabelecidas.

12 Avalia Institucional cap 12.indd   132 15/9/2009   09:34:22



Capítulo XIII

IndICadores de QualIdade para avalIação de esColas de ensIno  
Fundamental: partICIpação ColetIva na Construção de matrIz

Sueli Carrijo rodrigueS

1. olhares sobre o ConteXto

Diante da necessidade de oferecer subsídios para a construção de mode-
los alternativos de condução do processo de avaliação da qualidade das esco-
las que respeitem os princípios necessários à mudança da própria realidade, 
propusemos-nos a construir um processo de avaliação da qualidade das 
escolas definido a partir do respeito à identidade institucional, das exi-
gências de seus gestores e dos interlocutores locais.

O presente trabalho teve o objetivo de construir um processo alternativo 
de avaliação em nível de sistema de ensino fundamental e integrado à con-
cepção de avaliação ligada à melhoria da qualidade a partir da utilização local 
dos resultados do processo por parte das escolas. 

Nesse contexto, estabelecido o desafio, buscamos os modelos tanto in-
ternos quanto externos de avaliação que apontassem para o caráter global da 
avaliação da escola, isto é, que considerassem como foco da avaliação a escola 
como um todo (condições e resultados), nas suas características, especificida-
des e regionalidade, ao mesmo tempo que sua posição em uma rede de en-
sino. Dada a amplitude de um processo como este, não poderíamos esperar 
que um único estudo esgotasse todas estas relações, em especial porque ele 
articula o qualitativo e o quantitativo.

As seguintes características particulares da escola e do meio que a cerca 
são aspectos fundamentais a serem considerados, pois, sem eles, as mudanças 
dificilmente ocorrerão:
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•	 Uma	discussão	 interna,	 com	 intensa	participação	e	 seriedade,	deve	
assegurar a proposta local de utilização dos dados pelos atores da 
instituição; 

•	 A	definição	dos	 indicadores	é	 fundamental	 e	deve	 ser	 concretizada	
localmente entre a função social e os interesses da instituição, de ma-
neira que seja assegurado o compromisso coletivo;

•	 A	natureza	da	avaliação	formativa	e	emancipatória,	o	caráter	sistemáti-
co do processo, a ideia de prestação de contas à sociedade e da avalia-
ção como instrumento útil à gestão e aos objetivos da instituição são 
uma preocupação constante de mediações;

•	 Os	atores	da	instituição,	com	vistas	ao	seu	aperfeiçoamento,	devem	
encaminhar a avaliação na identificação de critérios e procedimentos 
adequados à própria realidade.

Assim, neste trabalho, a avaliação foi um exercício que serviu para enten-
dermos que seu escopo é a melhoria da escola e que, portanto, precisa ter o 
envolvimento dos participantes, ou seja, contar com a participação da rede de 
ensino que está sendo pesquisada.

Nesse contexto, ao invés de uma lógica de submissão, a avaliação ins-
titucional implica uma ação no sentido de estabelecer o compromisso de 
construir um processo de intensificação de rumos, perspectivas e valores di-
ferentes daqueles que apontem apenas para o seu alinhamento a interesses 
externos à instituição.

Com essa perspectiva, a avaliação institucional contribui para que a ins-
tituição repense as suas práticas de forma crítica e comprometida, refletindo 
sobre seu papel na sociedade. Cabe, portanto, a essa instituição implementar 
o processo avaliativo que melhor atenda a características, expectativas e ne-
cessidades que lhe são peculiares.

Em belloni (1996), a avaliação institucional é pensada a partir de dois 
objetivos básicos: o autoconhecimento e a tomada de decisão com a finali-
dade de aperfeiçoar seu funcionamento e seus resultados. Para essa autora, a 
finalidade da avaliação é a busca do aperfeiçoamento; portanto, ela não visa à 
punição nem à premiação. Ao contrário, sua ação central é a reconstrução.

O objetivo do autoconhecimento é: 

identificar os acertos e as ineficiências, as vantagens/potencialida-
des; envolvem um processo de reflexão sobre as razões, as causas 
das situações positivas e das insuficiências; implica em assumir a 
responsabilidade efetiva da gestão política e acadêmico-científica 
da instituição e do sistema como um todo. (Ibidem, p. 8)
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Enfim, nossa proposta estabelece uma avaliação que seja entendida como 
processo descentralizado, participativo, criativo, voluntário, reflexivo, o qual 
considera o desenvolvimento de uma metodologia global que contemple in-
formações quantitativas e qualitativas, sem caráter punitivo ou de premiação.

E foram os princípios norteadores – objetivos e características –, aspec-
tos indissociáveis necessários à sua realização, que nos levaram a recuperar 
o	PAIUB	(Programa	de	Avaliação	Institucional	das	Universidades	Brasileiras)	
como proposta definidora de uma compreensão de avaliação institucional 
adequada	ao	Ensino	Fundamental.	Recuperar	os	princípios	do	PAIUB	signifi-
ca, pois, recuperar o espaço de interlocução entre os atores da escola e do seu 
meio e recuperar a concepção da avaliação institucional como reflexão e sis-
tematização contínua das práticas escolares. Isso significa, também, colocar o 
projeto educativo de cada instituição em análise para superar as deficiências, 
alargando a possibilidade de aperfeiçoamento.

A proposta do Paiub (1993) define avaliação como:
um processo contínuo de aperfeiçoamento acadêmico; uma ferra-
menta para o planejamento da gestão universitária; um processo 
sistemático de prestação de contas à sociedade; um processo de 
atribuição de valor... a partir de parâmetros derivados dos objeti-
vos; um processo criativo de autocrítica. (riStoFF, 2003, p. 25)

Essa concepção de avaliação fundada num processo construído social-
mente emerge do caráter público e social; respeita as diferenças culturais e 
interesses políticos e está a serviço não do mercado, mas da sociedade. Nesse 
caso, o desenvolvimento da avaliação traz consigo a intencionalidade da bus-
ca da qualidade.

Distinta da lógica do controle, da classificação e hierarquização da com-
paração competitiva, desponta a avaliação educativa. Muito mais que medir 
a eficiência e produtividade, ela instaura o sentido do coletivo, da ética, do 
compromisso e emancipação social. Mais ainda, é um bem público e social. 
Tem legitimidade técnica e política; com isso, busca a formação do sujeito em 
seu sentido amplo.

As estratégias utilizadas até hoje têm gerado uma ação controladora so-
bre o sistema, mas não têm passado disso, na medida em que há uma dificul-
dade muito grande para que as instituições participantes desses subconjuntos 
avaliados (ensino fundamental, médio ou superior) possam utilizar localmen-
te os resultados de tais avaliações (FreitaS, 2002).

Trata-se de “construir o caso” e ir desenhando estratégias avaliativas que 
partam do conhecimento das características regionais e locais, dos contextos 
institucionais específicos e das culturas dominantes. Trata-se de identificar 
os elementos constitutivos da matriz institucional para analisar as tramas de 
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legitimidades que operam no interior de cada escola, e que dão sentido às 
ações que ali ocorrem.

Esse modelo, construído a partir da autorregulação, recupera o interesse 
emancipatório através da autorreflexão e da racionalidade.

Assim, na perspectiva de avaliação orientada para mudanças, que visa à 
construção da qualidade com a finalidade de melhoria institucional, buscamos 
em belloni, i. e belloni, j. (2003) o entendimento da avaliação formativa. 

Avaliação formativa deve auxiliar a instituição, pelo autoconheci-
mento ou pela consciência de suas fraquezas e de suas fortalezas, 
a desempenhar melhor sua função de lócus de aprendizagem e de 
produção e de disseminação do conhecimento [...]. Assim, a finali-
dade da avaliação tem a ver, diretamente, com as finalidades das 
atividades da instituição. (Ibidem, p.15)

E, em nossa construção, buscamos princípios não só para a intervenção e 
mudança, mas também para a reunião das condições mais adequadas à inter-
pretação, a qual não se dá simplesmente na relação causa e efeito, mas é mul-
tifacetada e traz vários componentes, o que leva a compreender melhor como 
funciona o processo dinâmico da escola em si e do sistema como um todo.

2. a Construção da matrIz de IndICadores de análIse da  
QualIdade da esCola

A qualidade é a arquitetura das boas práticas realizadas pela escola. E 
estas “são construídas pela reflexão” dos diversos atores sobre os contextos, 
as ações, os usos, as relações, fins e valores no dia-a-dia da instituição. Aliás, 
como ressalta bondioli (2004, p. 14), 

Qualidade é [...] debate entre indivíduos e grupos que têm interesse 
em relação à rede educativa, que têm responsabilidade para com 
ela, com a qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham 
para explicitar e definir de modo consensual, valores, objetivos, 
prioridade, idéias de como é a rede [...] e sobre como deveria ou 
poderia ser [...]. 

Nesse sentido, o que se propõe é que a escola tenha autonomia, não 
decretada, mas construída para, a partir da reflexão local, produzir os pa-
drões de qualidade que, definidos de forma coletiva e participante, tenham 
legitimidade política. Foi, pois, no quadro dessas linhas gerais, desenhadas 
no propósito da avaliação institucional de ensino fundamental, que trabalha-
mos as proposições da avaliação como instrumento de legitimidade política 
e técnica, quando pensada e executada como projeto coletivo que envolve as 
ações de ensino, as relações com a família e a comunidade externa. Com isso, 
acreditamos que uma avaliação que se realize de forma autônoma é orientada 
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por um projeto pedagógico que, na visão de FreitaS et al. (2003, p. 69), “não 
é uma peça burocrática e, sim, um instrumento de gestão e de compromisso 
político coletivo [...]. É um resumo das suas condições e de seu funcionamen-
to e, ao mesmo tempo, um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e 
firmados pela escola consigo mesma – sob o olhar atento do poder público.”

Assim, é preciso que a avaliação institucional contemple as características 
próprias das instituições, isto é, que seja uma tarefa a ser executada no con-
texto das diferenças, no sentido ainda da busca da uniformidade de metodo-
logia e indicadores, e não de ranqueamento ou classificação delas. Com isso, 
a avaliação busca auxiliar o aperfeiçoamento das insuficiências detectadas, 
orientando os gestores quanto aos resultados. Trata-se, portanto, da análise 
de recursos e valores pedagógicos que envolvem toda a comunidade escolar 
através de negociações para as transformações desejadas.

Incluímos ainda, neste contexto, a análise de eficiência, cujo conceito 
está associado à ideia das possibilidades de trabalho existente na escola para 
a produção de resultados. Entendemos por eficiência a combinação de recur-
sos ou condições, estratégias e atividades de orientação, coordenação, deci-
são, rotinas e esforços necessários à consecução dos resultados pretendidos. 
E por eficácia entendemos o nível do resultado efetivamente alcançado pelo 
projeto pedagógico da escola. Dessa forma, ser eficiente é fazer bem feito 
aquilo que está sendo feito; e ser eficaz é fazer aquilo que efetivamente deve 
ser feito para atingir as metas previstas no projeto pedagógico.

Com o objetivo de selecionar os indicadores que apontem para escolas 
que estejam tomando boas decisões para a formação dos alunos, optamos 
por construir um quadro de indicadores considerando três contribuições: 1) 
os resultados da leitura sobre indicadores de análise da qualidade da escola 
e como esses indicadores foram incorporados pelas pesquisas em avaliação 
educacional: Quais foram os indicadores priorizados? Como foram tratados 
nos estudos?; 2) a fala dos gestores da rede em questão (Ourinhos/SP); e 3) 
os questionários contextuais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica	–	SAEB	(2001)	–,	aplicados	aos	alunos	e	professores.

Procuramos definir os indicadores para a análise no estudo buscando, 
a partir dessas contribuições, melhorar a qualidade e fazer uma adaptação às 
nossas necessidades específicas. Os indicadores são, para os cientistas sociais, 
instrumentos que servem para explicar uma parte da realidade social, junto 
com outros recursos que orientam e ajudam a conhecer e a interpretar a rea-
lidade em estudo.

Um	conjunto	de	indicadores	compõe	sinais	que	chamam	a	atenção	sobre	
determinados comportamentos de um sistema e podem ser compreendidos 
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como informações de diferentes naturezas ou estatísticas obtidas de diferen-
tes fontes, que refletem aspectos importantes de um sistema educacional.

Os indicadores determinados pela OCSE são variáveis cujos valo-
res nos fornecem informações sobre as atividades, as modalidades 
de funcionamento, os resultados educacionais. Não obstante a for-
ma numérica, os indicadores não são, porém, medidas precisas da 
atividade dos sistemas educacionais. Considerados isoladamente, 
são sinais relativamente atraentes e oportunos sobre aquilo que 
ocorre no interior da escola. (bottani, 1998, p. 25)

bottani (1998) ainda nos lembra que a escolha dos indicadores é uma 
operação delicada e cheia de consequências, porque determina o valor heu-
rístico do conjunto de indicadores além da qualidade do trabalho analítico. E, 
embora eles não permitam ajuizar sobre a qualidade de um sistema educacio-
nal e muito menos demonstrar sua superioridade com respeito a um outro, 
são soluções alternativas que podem auxiliar no exame de diferentes aspectos 
educacionais. São ainda variáveis relativas, com cuja dimensão de uso se deve 
ter cautela, pois os objetivos do ensino podem variar no tempo e nos con-
teúdos de uma escola para outra, de um estado para outro, de um país para 
outro. Em outras palavras, é razoável que uma determinada variável possa ser 
relevante em contextos definidos e não em outros.

A literatura indica um consenso de que os indicadores atuam no sen-
tido de alertar, sinalizar sobre o fato de que algo possa não estar bem, não 
isentando da necessidade de se investigar as possíveis causas dos problemas 
identificados.

Considerando-se os propósitos dos indicadores educacionais, o ponto 
essencial parece ser a escolha das variáveis adequadas para a organização dos 
indicadores em função dos objetivos específicos de cada estudo.

Os requisitos básicos para que os indicadores contribuam para a melho-
ria da qualidade do ensino e uma maior democratização do sistema educativo 
implicam o seu uso como instrumento transparente, limitado e responsável 
dos dados da realidade; a construção com rigor técnico, solidez, precisão, 
validade e confiabilidade em proporcionar informação clara, significativa, re-
levante para o sistema de ensino.

É no âmbito da argumentação desenvolvida até aqui que deve ser enten-
dida a importância da seleção dos indicadores educacionais como um dos ele-
mentos destacados no sentido de concretizar algumas interpretações sobre a 
situação do Ensino Fundamental oferecido pela rede pública.

Assim, o que pretendemos dentro dos limites deste estudo é a possibi-
lidade de assumir mudanças, de mostrar a realidade concreta da instituição 
e, a partir dela, ir à busca da compreensão da necessidade de instalar um 
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conjunto de valores e atitudes que tornem a avaliação institucional parte inte-
grante das funções da gestão escolar. Dessa forma, essa percepção de adesão 
da escola com a participação de seus atores nos procedimentos, implementa-
ção, nas ações de uso dos resultados é um princípio importante que garante 
a legitimidade política da avaliação institucional.

Mas se, por um lado, a legitimidade política é uma dimensão importante 
para o aperfeiçoamento, reflexão e redefinição dos objetivos e prioridades da 
escola, o é também a construção da legitimidade técnica da avaliação. 

Assim, é relevante a necessidade de aperfeiçoar o tratamento e a análise 
de todas as informações colhidas, construindo, a partir de critérios comuns, 
indicadores para avaliar a escola.

Em virtude disso, devemos realizar um trabalho interpretativo dos da-
dos, criar relações e significados, isto é, precisamos questionar esses dados, 
reconhecer-lhes as diferenças, analisá-los e explicá-los. Devemos também atri-
buir um sentido pedagógico a eles, para que nos permitam contemplar as 
especificidades da escola e garantir o uso dos resultados para melhorar a qua-
lidade da instituição.

À vista do objeto central de nossa reflexão – “a avaliação de escolas de 
ensino fundamental” –, entendemos que seria legítimo e necessário estudar a 
posição dos seus atores na construção de um modelo de avaliação de escolas, 
cuja unidade de análise fosse a própria escola, mas vista como um todo e não 
em suas partes constituintes, como as salas de aula, seus membros ou seus 
alunos.

Com base no resultado das entrevistas realizadas com os gestores das 
escolas e os da Diretoria de Ensino da Região de Ourinhos, apresentamos, a 
seguir, as informações obtidas.

Partimos das “falas” dos gestores registradas em entrevistas, mais espe-
cificamente das respostas dadas às questões: “– O que você considera uma 
escola de qualidade? Gostaria que você falasse sobre alguns indicadores de 
qualidade que considera fundamental para compor a construção de um ins-
trumento de acompanhamento de qualidade global da escola.”

Fizemos, então, uma lista de fatores que eles consideraram ser os que 
mais afetam a qualidade do ensino ou que, de alguma maneira, influenciam 
o desempenho da escola. Em seguida essa lista foi filtrada com o objetivo de 
realizar uma síntese. (Ver anexos nas págs. 145-146)

Para produzir o conjunto final de indicadores, levamos em conta tam-
bém a busca das referências bibliográficas que apontam para os fatores asso-
ciados ao resultado escolar, informações que objetivam a criação de uma visão 
comum das escolas e, a partir das quais essas escolas estabelecem, através 
de seus objetivos, crenças e recursos, um conjunto de indicadores que ne-
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cessariamente passe por uma compreensão do que acontece no âmbito do 
contexto escolar.

O conjunto de visões de qualidade da escola foi compilado em indicado-
res sensíveis àqueles fatores considerados mais relevantes entre os pesquisa-
dos. E, ainda: os indicadores selecionados foram subdivididos em construtos 
relacionados com aluno, professores e escola. 

Como há vários conceitos sobre o que se entende por qualidade de en-
sino, da escola, as várias interpretações sobre o tema não nos permitiram 
uma definição única dos indicadores, razão pela qual tentamos identificar, da 
forma mais operacional possível, as variáveis que foram mencionadas e que, 
ao mesmo tempo, apresentaram associação com o que pretendemos avaliar. 
Assim, entre outras variáveis destacamos: “nível socioeconômico do aluno, 
rendimento, evasão e frequência, permanência do professor na escola e sua 
experiência, aspecto físico da escola, biblioteca, laboratórios, recursos didáti-
cos, quadro de funcionários, etc.” (Ver anexos nas págs. 145-146)

Precisamos levar em conta que o foco da avaliação de tais variáveis é o 
conjunto das escolas, e criar indicadores legitimados que permitam instaurar 
processos de reflexão internos a estas. Portanto, esses indicadores não se 
esgotam em si mesmos.  

Ainda quanto às falas dos gestores, elas apresentaram um consenso ao 
definirem o rendimento escolar dos alunos como indicador de qualidade da 
escola. Neste ponto, é importante ressaltarmos que, corroborando os estu-
dos, as pesquisas da área, os objetivos do sistema nacional e estadual de ava-
liação, os gestores também concordaram que era preciso aferir indicadores de 
qualidade entendidos como resultado da aprendizagem dos alunos.

Por outro lado, a maioria deles considerou que o resultado obtido pela 
escola no SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 
São	Paulo)	se	constituía	num	“termômetro	da	qualidade	da	escola”.	Um	re-
sultado bom indicava que a escola ia bem; caso contrário, era preciso intervir 
nos procedimentos da sala de aula, com base no referencial estabelecido pela 
prova aplicada, via avaliação externa.

Dessa forma, os pesquisados não contemplaram medidas de indicadores 
que incluíam caracterização sociodemográfica do diretor; caracterização de 
sua formação, experiência profissional e condições de trabalho, construtos 
que são privilegiados em documentos da literatura nacional e internacional. 
A ausência desses construtos mereceu, posteriormente, uma análise refinada 
para que pudessem ser entendidas e, ao mesmo tempo, desveladas, as esferas 
político-administrativas, político-educacionais e pedagógicas que envolvem a 
complexidade do sistema educacional por dentro, no seu cotidiano. 
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Logo a seguir, com a construção da matriz de indicadores de padrão de 
qualidade a partir das ideias, propostas e ações contidas nos cenários da lite-
ratura, dos gestores e interlocutores e questionários aplicados, utilizamos a 
técnica – Análise por Envoltória de Dados (DEA) –, como ferramenta para ava-
liar a “eficiência dos resultados” das escolas e, concomitantemente, avaliar o 
potencial da DEA para o estudo no campo da avaliação institucional e da rede 
de ensino, dentro dos princípios de uma avaliação global, com legitimidade 
do ponto de vista técnico, mas, principalmente, político. 

A metodologia utilizada proporcionou-nos informações sobre as unida-
des estudadas e, mais do que isso, a projeção de uso de recursos ou condi-
ções com eficiência; propôs ainda a substituição de fatores para a melhoria da 
eficiência de cada escola. Isso significou a possibilidade de ampliar os níveis 
de adoção de práticas para melhorar os níveis de eficiência de produtividade 
e eficiência técnica.

Por isso, a utilização da ferramenta DEA revelou-se de grande importân-
cia dada a sua potencialidade de análise. É um instrumento investigativo, ana-
lítico, que apresenta o recurso da avaliação de sensibilidade e, dessa forma, 
torna possível identificar, para cada escola, não só quais são as suas melhores 
práticas, mas também estimar as taxas de redução de recursos ou de cresci-
mento de resultados para melhorar seu desempenho.

Tudo isso impulsiona a escola a desenvolver propostas na administração 
pública as quais visem à otimização dos resultados, conciliando identidade 
institucional da escola e, ao mesmo tempo, a noção de rede de ensino com 
responsabilidade pública.

Buscamos,	ao	longo	desse	processo	construtivo,	compreender	o	signifi-
cado político da avaliação institucional das escolas da rede pública pesquisa-
da, o qual esteve indissociável de sua concepção teórico-metodológica. Nele, 
o caráter histórico de cada instituição foi reconhecido em função da proposta 
do aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino, bem como da pres-
tação de contas à sociedade em que está inserida e que, ao mesmo tempo, a 
mantém.

3. uma palavra de ConClusão

Este é um trabalho orientado pelo princípio da participação do grupo. É 
construção participativa de alguém que não só consome o dado, mas o conce-
be, se coloca como sujeito que é avaliado e recupera a sua condição de sujeito 
ao interpretar aquilo que insinuou que devesse ser considerado. Foi isso que 
determinou os construtos que foram sendo confirmados por várias vozes.

De uma forma geral, a fala dos gestores apresentou, neste trabalho, uma 
grande importância no quadro dos indicadores. Não porque acrescentasse 
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fatores diferenciados da literatura educacional, mas, sim, porque iluminou 
a nossa reflexão no processo decisório e com ela estabeleceu cumplicidade. 
Dessa forma posicionou-nos quanto à importância ou não de cada indicação; 
definiu o que e como é aceito pela comunidade escolar; e, ainda, quais os 
fatores de qualidade mais relevantes na cultura das diferentes escolas. Isto 
é, a voz do gestor atribuiu significados, sentidos aos indicadores necessários 
para produzir uma avaliação da escola e evidenciou que a construção dos 
indicadores de qualidade, se não é tão linear como é tratada em épocas de 
“avaliação externa”, está eivada de uma vontade de participação do coletivo 
escolar. É importante dizer ainda que, quando os indicadores aparecem, eles 
estão impregnados de dimensões qualitativas, isto é, devemos transformar em 
qualitativo o conjunto de dados e informações para desvendar o significado 
de cada número diagnosticado, ou seja, transformar em qualitativo o quanti-
tativo, para impulsionar os processos de reflexão e transformação.
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5. aneXos

Quadro 01 
Os construtos relacionados com o aluno

Construto Especificação

Caracterização sociodemográfica

• Idade

• Escolaridade dos pais

• Indicadores de renda

• Estrutura familiar

Capital social
• Envolvimento da família com a escola

• Relação da família com o aluno

Capital cultural • Recursos culturais disponíveis em casa

Motivação e auto-estima
• Autoestima

• Expectativa de futuro

Trajetória escolar

• Evasão

• Repetência

• Frequência às aulas

Práticas de estudos • Dever de casa

Fonte: Informações extraídas das entrevistas com os gestores, 2002.

Quadro 02 
Os construtos relacionados com a sala de aula

Construto Especificação

Formação do professor

• Nível de formação inicial

• Caracterização da instituição formadora

• Formação continuada

Experiência profissional
• Anos de formação

• Tempo de serviço na educação

Condições de trabalho

• Tipo de vínculo trabalhista com a escola (ACT, efetivo)

• Salário 

• Satisfação com o salário

• Número de escolas em que trabalha

• Jornada de trabalho

Motivação e auto-estima • Autoestima

Expectativa • Expectativa do professor referente ao sucesso do aluno

Compromisso e moral • Compromisso com os objetivos e organização da escola
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Estratégia de organização da  
sala de aula

• Métodos pedagógicos utilizados

• Posturas relacionadas com o conteúdo de ensino

• Relação professor-aluno

• Ações desenvolvidas após o resultado do SARESP

Fonte: Informações extraídas das entrevistas com os gestores, 2002.

Quadro 03 
Os construtos relacionados com a escola

Construto Especificação

Trabalho colaborativo

• Colaboração entre membros do corpo docente

• Estabilidade ou rotatividade do corpo docente

• Instâncias de gestão da escola

• Conselho de classe e escola

Clima acadêmico
• Comprometimento da equipe com o ensino e com a 
aprendizagem

• Organização de projetos de recuperação de aprendizagem

Situação das instalações e 
equipamentos

• Estado de conservação do prédio

Limpeza

• Existência e estado de recursos pedagógicos
• Situação geral da infraestrutura (número de salas e espaços 
adequados)
• Segurança das instalações

Localização • Localização da escola

Recursos financeiros • Autonomia de recursos financeiros

Contratação de funcionários • Quadro de funcionários completo

Fonte: Informações extraídas das entrevistas com os gestores, 2002.
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aValIação InstItuCIonal partICIpatIVa: Qual o “seu poder”?

Adilson dAlben 
MArA reginA leMes de sordi

Jogando com a ambiguidade do pronome contido nesse questionamen-
to, pretendemos socializar parte da aprendizagem adquirida durante uma 
experiência que tivemos em apoiar o processo de implementação da Avalia-
ção Institucional Participativa em uma escola pública1 situada na periferia de 
Campinas, SP, e assim, de alguma forma, colaborar com outros projetos que 
tenham esse processo como objetivo.

“Qual o seu poder?”. “Seu” de quem? Na primeira possibilidade, referi-
mo-nos ao poder de transformação que têm os processos de Avaliação Insti-
tucional Participativa, dada à sua potencialidade nos ambientes das escolas de 
Educação Básica, inserido no atual contexto definido pelas políticas educacio-
nais brasileiras. Na segunda, mesmo que intrinsecamente ligada à primeira, 
buscamos evidenciar o poder que tem o leitor, independentemente do papel 
que ocupe no ambiente escolar, caso faça parte de algum processo de Avalia-
ção Institucional ou nele pretenda se inserir.

Para que possamos melhor entender esse “poder” da Avaliação Institu-
cional Participativa e do leitor, é pertinente que inicialmente possamos reco-
nhecer o posicionamento da Avaliação Institucional no cenário avaliativo bra-
sileiro e sua vinculação às políticas públicas educacionais vigentes no mundo 
ocidental. Um cenário avaliativo vem sendo construído ao longo de séculos 
em concomitância à construção do espaço e tempo escolar, mas que somente 
nas últimas décadas apresenta um conflito sem precedentes na história educa-

1 Esta escola pertencente à rede Estadual de Ensino se colocou voluntariamente à dispo-
sição para a implantação de um processo de avaliação institucional. Essa experiência 
resultou na dissertação de mestrado intitulada “Avaliação Institucional Participativa na 
Educação Básica: possibilidades, limitações e potencialidades” defendida na Faculda-
de de Educação da Unicamp e publicada em 2008.
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cional brasileira. Um conflito gerado no momento em que se buscou univer-
salizar o acesso à educação, mas sem a devida alocação de recursos.

Atualmente nos inserimos em um sistema educacional que, praticamen-
te após ter superado os problemas de acesso e permanência dos estudantes 
na escola, enfrenta o desafio de garantir a qualidade dessa permanência. Um 
desafio que, sendo de amplitude nacional, é também realidade em qualquer 
ponto do País. Nesse contexto, a qualidade educacional tem sido medida a 
partir “do quê” e “do quanto” os alunos estão efetivamente aprendendo no 
decorrer dos seus anos de escolarização através dos mais diversos processos 
avaliativos. Tais medidas têm revelado resultados indesejáveis, cuja responsa-
bilidade tem recaído sobre as práticas pedagógicas, sobre os alunos e seus fa-
miliares. Essa lógica avaliativa traz sérias implicações, pois desconsidera toda 
a complexidade inerente aos ambientes escolares, uma vez que a aprendiza-
gem depende das mais diversas condições objetivas em que ela se desenvolve 
e também do compromisso de todos que com ela se relacionam. Por isso, os 
olhares dos processos de avaliação institucional devem estar enfocados sobre 
esses aspectos: as condições objetivas e o compromisso social de todos para a 
melhoria da qualidade educacional oferecida pelas escolas. 

Também não há como refletir sobre o “poder” da Avaliação Institucional 
Participativa e do leitor sem antes nos apropriarmos do polissêmico conceito 
de qualidade educacional. É o significado dado a essa qualidade que permi-
tirá atribuir a qualificação de “participativa” à Avaliação Institucional, daí sua 
vinculação ao conceito de participação, foco central desse texto. 

Desde já é importante deixar claro que quando nos referimos à Avaliação 
Institucional Participativa, estamos considerando-a como sendo mais um re-
curso à disposição da gestão escolar para colaborar na superação dos proble-
mas enfrentados pela escola e, ao mesmo tempo, um potente recurso para a 
formação política de sua comunidade.

Após percorrer esses aspectos, será possível destacar a importante vin-
culação entre a Avaliação Institucional e o Projeto Político Pedagógico,o que, 
finalmente, permitirá a abordagem sobre a participação, seus determinantes e 
os traços culturais existentes na escola, identificados na pesquisa.

Tudo que aqui se encontra exposto apoia-se em uma experiência constru-
ída numa pesquisa2 cuja metodologia foi o estudo de caso. Por isso, é necessá-

2 Nessa pesquisa a implantação da Avaliação Institucional contou com uma comissão com-
posta por representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar, denominada 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) como o principal recurso para garantir sua carac-
terística participativa. Para subsidiar essa implantação, a escola contou com o pesquisa-
dor, que assumiu o papel de apoiador do processo, dentre outros recursos tais como 
reuniões periódicas, palestras e seminários. Esses recursos trouxeram para a pesquisa a 
vasta experiência acumulada no LOED – Laboratório de Observação e Estudos Descriti-
vos da Faculdade de Educação da Unicamp – por seus professores e pesquisadores.
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rio salientar que suas delimitações lhe determinam algumas especificidades, 
ao mesmo tempo em que, sendo um estudo constituído como uma unidade 
inserida num sistema mais amplo, pode apresentar certas semelhanças a ou-
tros casos e situações, a serem identificadas pelo leitor.

1. o posICIonamento da aValIação InstItuCIonal no CenárIo  
eduCaCIonal BrasIleIro

Bastando ter alguma relação com escola ou estando atento ao que a im-
prensa vem divulgando nos últimos anos sobre os resultados dos desempe-
nhos dos alunos brasileiros nos mais diversos exames a que eles têm sido sub-
metidos é o suficiente para concordarmos com AlíciA bonAMino (2002) quando 
afirma que vivemos em “Tempos de Avaliação Educacional”.

Na verdade, a avaliação sempre esteve presente nos ambientes escolares, 
em especial na sala de aula, desde que a escola assumiu a atual forma de or-
ganização, que começa a se configurar nos séculos XIII e XIV, final da Idade 
Média. Mais recentemente, há cerca de 200 anos, com o advento da atual 
forma capitalista de produção, a avaliação tornou-se o motivador artificial da 
aprendizagem, como nos diz FreitAs (2005)

afastada da vida propriamente dita, a escola firmou-se com o apoio 
de motivadores artificiais para poder controlar os alunos em seu in-
terior. Um importante motivador criado (afora os castigos físicos e 
morais) foi o processo de avaliação com sua consequente nota. A fina-
lidade do processo de avaliação nunca foi apenas verificar a apren-
dizagem, mas sim estabelecer um rigoroso controle sobre o compor-
tamento dos alunos e seus valores e atitudes. O poder do professor se 
estabeleceu a partir do controle da avaliação do aluno. (p. 131).

Ao reconhecermos que essa característica, na qual o aluno mostra a sua 
aprendizagem em troca de notas e conceitos, ainda está presente na con-
cepção de avaliação vigente, podemos entender o porquê de ser ainda tão co-
mum o fato de que, quando começamos uma conversa qualquer sobre avalia-
ção nos espaços escolares, as expectativas iniciais remetem para as discussões 
que circundam as questões da avaliação da aprendizagem, ou melhor, para os 
procedimentos que permitem uma melhor avaliação dos alunos a ser aplicada 
pelos professores. Também é possível entender o porquê quando se usa o 
termo avaliação nos ambientes escolares: é muito comum a sua associação 
com o termo prova; ou seja, avaliar ainda é visto equivocamente como um si-
nônimo de aplicar uma prova seguido de dar uma nota. Nesse ambiente, ser 
avaliado implica receber uma nota ou ainda ser aprovado ou reprovado.

Muitos de nós (e muito provavelmente todos nós!) passamos por esse 
processo e inevitavelmente, carregamos em nossa cultura esses conceitos liga-
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dos a essa concepção de avaliação. Trata-se de um traço cultural que é reflexo 
de uma concepção de avaliação que está intimamente ligada a uma concepção 
de escola, que veladamente se presta ao serviço de selecionar e excluir, assim 
como também o é na sociedade. Disso tudo, é importante destacar que essa 
concepção determina processos já vivenciados por várias gerações, para mui-
tos, e por isso parece que, ao ser naturalizado, não pode ser diferente, não 
pode ser modificado, e com isso, o reproduzimos constantemente.

Essa naturalização é um equívoco. Sendo esse processo avaliativo prove-
niente de uma construção humana, pode sim ser reconstruído pelo homem. 
Daí surge um dos principais obstáculos, senão o primeiro, a ser superado nos 
processo de avaliação institucional: as inseguranças que as pessoas têm quan-
do participam de qualquer processo de avaliação.

Até agora nos referimos apenas àquela avaliação que se desenvolve na 
sala de aula, denominada de avaliação da aprendizagem. No entanto, ao 
destacar que estamos vivendo “em tempos de avaliação”, pretendemos enfa-
tizar a existência de outra modalidade de avaliação, uma avaliação que extra-
pola os espaços delimitados pelas paredes das salas de aula e até mesmo dos 
muros da escola: são as avaliações de sistema ou de rede.

Com a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1996, a LDB, essa nova modalidade de avaliação tem sido demandada no Bra-
sil, onde é atribuída à União a função de “assegurar o processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 
em colaboração com os sistemas de ensino objetivando a definição de prio-
ridades e a melhoria de ensino”. É a partir dela que podemos entender o 
porquê de haver sido tão comum a aplicação de provas em nossos alunos. 

Tais avaliações começaram ser aplicadas na década de 1990 no Ensino Su-
perior, mas hoje já são comuns na Educação Básica, com iniciativas no âmbito 
municipal, estadual, nacional e também internacional. Essas avaliações, externas 
à escola, têm por finalidade uma melhor adequação às políticas educacionais, 
ajustando o financiamento da Educação pelo Estado. Um exemplo3 dessa outra 
modalidade avaliação é o Prova Brasil, que mede a aprendizagem dos alunos ao 
final da quarta série ou quinto ano e ao final do ensino fundamental, cujo resulta-
do interfere no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Desde então, passam a coexistir nos ambientes escolares duas modalida-
des da avaliação: a avaliação da aprendizagem e a avaliação de sistema.

3 Outros exemplos de avaliações de sistema a que os alunos da educação Básica são submeti-
dos são a “Provinha Brasil” e o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio - no âmbito nacio-
nal. Como exemplo para o âmbito estadual podemos citar o SARESP – Sistema de Avaliação 
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – e no âmbito internacional podemos citar o 
PISA (Programa Internacional de Avaliação Comparada), desenvolvido e coordenado interna-
cionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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A primeira modalidade, a princípio, tem por objetivo servir para orientar 
as ações pedagógicas que o professor deve adotar diante de seus alunos, asse-
gurando que esses alunos aprendam o que a escola se compromete a ensinar. 
Nessa modalidade, o papel de avaliador é assumido pelo professor e o de 
avaliado é imposto ao aluno.

A segunda modalidade, usando avaliações de larga escala, sejam elas cen-
sitárias (na qual todos os estudantes são submetidos) ou amostrais, também 
a princípio, prestam-se a monitorar a qualidade da educação, fornecendo 
subsídios para a formulação de políticas educacionais (sejam elas federais, 
estaduais ou municipais) voltadas à qualidade e equidade em educação. Nes-
sa modalidade, o papel de avaliador passa a ser do Estado4 e o de avaliado é 
destinado aos por alunos, professores, gestores escolares e a escola.

Para a descrição das funções dessas duas modalidades da avaliação, toma-
mos o cuidado em salientar o “a princípio”, uma vez que na prática são obser-
vados outros desdobramentos para essas práticas avaliativas, com consequên-
cias diferentes ao que é professado e que não têm levado a Educação, e em 
particular a instituição escolar, aos patamares de qualidade sugeridos pelas 
inúmeras reformas a que ela tem sido submetida, ou seja, os espaços escola-
res não têm conseguido uma efetiva melhora na qualidade educacional. Tais 
práticas avaliativas podem ajudar muito na melhoria educacional, mas desen-
volvidas isoladamente não representam qualquer possibilidade de melhoria 
na qualidade educacional.

Na primeira modalidade, já é senso comum, que as práticas avaliativas 
no interior das salas de aula, dado os inúmeros fatores e a complexidade ine-
rente à cultura escolar, tomam um caráter mais excludente e classificatório 
do que formativo, como seria desejado. Na segunda modalidade, a das Avalia-
ções de Sistema, no âmbito federal e estadual, a forma como seus resultados 
é divulgada para a sociedade, também toma um caráter de classificação das 
unidades escolares, sugerindo assim estarem mais a serviço da lógica de mer-
cado, dando ao Estado uma posição mais regulatória do que de intervenção. 
Algumas iniciativas municipais parecem fugir dessa lógica mercadológica, e 
mostram-se desejantes de realmente superar os problemas enfrentados pela 
escola na busca da oferta de um melhor ensino a seus alunos.

Disso tudo, é importante destacar que tanto a avaliação da aprendizagem 
quanto a avaliação de sistemas pautam-se no rendimento escolar do aluno e, 
de certa forma, buscam resposta a um tipo de pergunta como “O aluno está 
aprendendo o que se espera que ele aprenda?” que por si só não é suficiente 
para provocar ações que garantam a aprendizagem dos alunos.

4 O papel de avaliador é assumido pelo Estado, mas na prática as ações avaliativas e os 
encaminhamentos dela decorrentes, em sintonia com as concepções em vigor, estão 
mais ligados às políticas de governo do que às políticas de Estado. 
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O problema na natureza dessa pergunta está no fato de restringir a análi-
se, ao desconsiderar toda a complexidade da realidade enfrentada pela educa-
ção, tendo como consequência propostas de melhora também restritas. 

Para a necessária ampliação dessa análise, perguntas semelhantes a “De 
que depende o aluno aprender o que se espera que ele aprenda?” podem, no 
âmbito escolar, ajudar mais na superação dos problemas que têm mantido os 
alunos nas condições que efetivamente o levam à não-aprendizagem. As pos-
síveis respostas a essa pergunta, muitas delas desconfortáveis, nos permitem 
reorientar os processos educativos que conduzimos, sejam eles pedagógicos 
ou administrativos, uma vez que deslocam a referência do rendimento escolar 
dos alunos (aprendizagem do aluno) para a relação entre esse rendimento e 
as condições dadas para que a aprendizagem do aluno se efetive. 

Mas, ainda refletindo sobre essa última pergunta, a quem cabe o papel 
de avaliador? E o papel de avaliado, quem ocupa? 

Quem melhor pode identificar e descrever os aspectos que determinam 
a aprendizagem dos alunos de uma escola são as próprias pessoas que com 
ela se relacionam. Somente esse conjunto de pessoas conhece a especificida-
de da realidade na qual esses alunos estão inseridos, dentro e fora da escola, 
e que interferem na sua aprendizagem. 

Para melhor fundamentar nossas respostas para a pergunta “De que de-
pende o aluno aprender o que se espera que ele aprenda?”, uma estratégia 
pode ser o confronto entre o que está registrado no projeto político-pedagó-
gico e os resultados obtidos na realidade.

Para esse confronto não devem ser considerados apenas os resultados 
obtidos a partir das avaliações de sistema (avaliações externas à escola), mas 
também as avaliações produzidas na relação professor-aluno, inseridas no 
processo de ensino-aprendizagem, que resultam em posteriores interpreta-
ções individuais, ou coletivas, quando trabalhadas pelos conselhos e reuniões 
de que também os professores participam (avaliações internas). 

Disso tudo, podemos perceber que nesse processo fica superada a dico-
tomia na distinção dos papéis de avaliador e avaliado. Certamente há outras 
possibilidades, mas essa proposta é bastante interessante por viabilizar uma 
nova arquitetura de poder no interior da escola: os avaliados são os principais 
beneficiários do processo avaliativo, sendo eles mesmos os avaliadores.

Ao vivenciarmos esse processo, estabelecemos uma terceira modalida-
de da avaliação, denominada Avaliação Institucional, que, ao se posicionar 
entre a Avaliação da Aprendizagem e a Avaliação de Sistema, nos permite, 
individual e coletivamente, não só interpretar os dados fornecidos por elas, 
mas também, confrontá-los entre si e com outros que já temos disponíveis 
nas escolas ou entendamos ser necessário produzir. Aqui aparece uma outra 
aprendizagem do processo: muitas vezes não é necessário elaborar novos 
instrumentos para a coleta de dados. Em geral a escola já tem informações 
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suficientes para que para os passos iniciais sejam dados: basta interpretá-los 
e revesti-los de significados construídos coletivamente.

2. a ConCepção de Qualidade

Vimos anteriormente que a Avaliação Institucional em Educação5 nos 
permite aprimorar a gestão pedagógica e administrativa, com vistas à melho-
ria da qualidade e da relevância social da escola em que trabalhamos.

Para ampliar um pouco mais a reflexão sobre o processo avaliativo seguin-
do essa linha de raciocínio, devemos observar que existe uma parte comum 
nos dois questionamentos anteriormente feitos: “O aluno está aprendendo o 
que se espera que ele aprenda?” e “De que depende o aluno para aprender o 
que se espera que ele aprenda?”. Essa parte comum nos leva a introduzir um 
quarto questionamento que nos remete forçosamente ao conceito de quali-
dade educacional: Nesse processo, a quem cabe a responsabilidade de definir 
“o que se espera que o aluno aprenda”?

Não podemos deixar de considerar que qualidade educacional é um con-
ceito valorativo e relativo. Valorativo porque requer a atribuição de um juízo 
de valor, e relativo por ser necessário, ao atribuirmos um juízo de valor (um 
julgamento), que nos balizemos em uma referência, em um padrão daquilo 
que consideramos bom ou ruim, adequado ou inadequado, importante ou 
insignificante, prioritário ou não. Ou seja, como o valor relativo da qualidade 
se altera para diferentes pessoas, a discussão sobre a qualidade desejada traz 
para o processo inúmeros conflitos. Eis outro aspecto muito importante a ser 
considerado: as diferenças de opiniões devem ser devidamente consideradas 
e negociadas, não para serem eliminadas, mas sim para que os diferentes po-
sicionamentos sejam complementares, tornando-os não concorrentes.

É dessa forma que, nesse processo, começa a se delinear uma das princi-
pais potencialidades da Avaliação Institucional. Quando os conflitos forem ge-
rados, e as características valorativa e relativa do conceito de qualidade forem 
percebidas como uma possibilidade e não como um empecilho, o processo 
de Avaliação Institucional colabora para a superação do social conformismo, 
tão comumente percebido nas escolas de Educação Básica, pois

A qualidade de uma instituição pode, e deve, ser definida por aqueles 
sujeitos que a fazem ser do jeito que ela é, que lhe dão uma cara, po-
dem definir o seu perfil e seu papel. A opção pela qualidade, ou pela 
diferença distintiva, é fruto de uma ação de inovação, de um rompi-
mento com o paradigma da paquidermia, da lentidão, do deixa-para-
ver-como-é-que-fica, do deixa-tudo-como-esteve (leite, 2005, p. 28)

5 Processos de Avaliação Institucional já não são novidades no Ensino Superior, fazendo 
parte das políticas educacionais que regulam esse nível de Ensino. Mas ainda é inci-
piente no nível da Educação Básica. 
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Usando essa ideia de qualidade, podemos reconhecer as duas vertentes 
operacionais da Avaliação Institucional Participativa mencionadas no início 
desse texto: a gestão e a formação. diAs sobrinho (1995) nos ajuda a perceber 
essas vertentes quando enfatiza a importância do envolvimento ativo das pes-
soas nesse processo, ao destacar que

A noção de qualidade é uma construção social, variável conforme 
os interesses dos grupos organizados dentro e fora da instituição. 
Os juízos de valor a respeito dessa instituição poderão divergir con-
forme os grupos e segmentos considerem que a instituição responde 
ou não às suas respectivas prioridades e demandas. Seu conceito 
não é unívoco e nem fixo, e só pode ser construído por consensos, 
como resultados das relações de força (diAs sobrinho, 1995, p. 60).

Para que o processo dê conta dessa proposta é primordial a construção 
coletiva do conceito de qualidade e a definição da qualidade desejada para a 
escola. Será nessa construção que o processo se tornará potente para a articu-
lação de todos os envolvidos no processo escolar.

Assim, precisamos reconhecer as diferentes naturezas da qualidade a que 
estamos nos referindo. De acordo com essa concepção:

•	 Como	a	qualidade	é	valorativa	e	relativa,	precisando	ser	definida	pelos	
próprios atores da escola, ela tem uma natureza negociável.

•	 Sendo	negociável,	requer	a	participação	dos	atores,	não	só	para	a	sua	
definição para que se garanta a legitimidade dos critérios a serem usa-
dos na definição da qualidade pretendida, mas também para orientar 
as ações que levem a escola atingir essa finalidade. Ou seja, a qualida-
de tem uma natureza participativa.

•	 Como	a	capacidade	do	cumprimento	dos	objetivos,	consensualmen-
te estabelecidos em um plano de ação, depende da implantação das 
práticas consideradas adequadas àquela escola, é inevitável que a qua-
lidade tenha uma natureza autorreflexiva. 

•	 E,	não	menos	importante,	é	a	natureza contextual da qualidade, já 
que ela só pode ser definida considerando-se a realidade, a tradição, a 
história, a cultura além das condições físicas e dos recursos humanos 
e materiais da escola.

•	 Com	a	convergência	de	todas	essas	naturezas	que	orientam	o	trabalho	
avaliativo da Instituição, a qualidade tem uma natureza formadora, 
pois o processo desenvolve uma nova cultura que propicia aos par-
ticipantes a aquisição de consciência, troca de saberes e o hábito de 
pactuar e examinar a realidade.

Essas cinco naturezas foram inicialmente elaboradas por AnnA bondioli 
(2004) no percurso de reflexão que a Região de Emilia-Romanha, Itália, de-
sencadeou no início dos anos 1990 sobre a qualidade de serviços das creches 
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em sua região, mas plenamente pertinente ao processo de Avaliação Institu-
cional, pois considera a importância da “qualidade negociada” e a reconhece 
como um convite para que todos os envolvidos na formação dos alunos parti-
cipem do processo de sua melhoria.

3. partICIpação, negoCIação e aValIação: um CamInho para a melhora  
da QualIdade eduCaCIonal. 
Pautando nossas ações nessa concepção de qualidade, são gerados os 

pactos de qualidade negociada que resultam em solicitações bilaterais exter-
nas e internas à escola. Bilaterais porque tais solicitações requerem o com-
promisso de quem as fez para o cumprimento dos resultados. Ao mesmo 
tempo em que aquele que atende às solicitações deve cobrar pelos resultados 
prometidos. Externas à escola, pois muitas das condições objetivas que garan-
tem a aprendizagem dos alunos dependem dos órgãos centrais do governo. 
Internas, porque muitas das melhorias dependem única e exclusivamente da 
própria escola, ou seja, daqueles nela trabalham.

Essas interações consolidam a forte vinculação entre a busca da quali-
dade educacional e o envolvimento do coletivo escolar, tendo como foco a 
superação de seus problemas enfrentados e a manutenção das experiências 
bem sucedidas. Será nessa dinâmica que encontraremos a possibilidade de 
transformação qualitativa da escola.

Como podemos perceber, a participação é um dos eixos centrais para a de-
finição de qualidade. Somente com a participação dos mais diversos segmentos 
da comunidade escolar que as dimensões ética e política da Avaliação Institucio-
nal poderão ser contempladas, propiciando assim, o desejado o envolvimento 
e a desejada cumplicidade da comunidade escolar na busca da qualidade.

Logo, é com a constante oferta de oportunidades de participação que a Ava-
liação Institucional, na busca da consolidação das condições objetivas para que a 
aprendizagem dos alunos ocorra, se torna uma estratégia para o desenvolvimen-
to do compromisso social de todos que formam a sua comunidade escolar.

No entanto, todos nós sabemos que processos participativos, por serem 
mais complexos, são muito mais lentos e conflituosos. Por isso, alguns cuida-
dos precisam ser tomados no planejamento, na implantação e na manutenção 
dos processos da Avaliação Institucional Participativa, cuidados para que se-
jam mantidas as suas principais características6, e consequentemente os seus 
princípios. Essas características são:

a) Os principais destinatários e os grupos de referência são os próprios 
participantes do processo de Avaliação Institucional que, organizados 
em grupos, são os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ou seja, é 
de responsabilidade da própria escola o desenvolvimento do processo, 

6  Essas características foram inicialmente apresentadas por denise leite (2005).
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cabendo a ela mesma a proposição das alternativas para a superação 
dos fatores que inibem o desenvolvimento do processo. Nesse momen-
to é importante que nos lembremos que, na sociedade em que vivemos 
estamos sendo constantemente levados ao um caminho oposto ao da 
ação coletiva. Na sociedade não há espaços participativos que nos per-
mitam esse exercício e a construção dessa experiência. Por isso, não 
devemos ver a falta de participação como sendo um problema para o 
processo participativo, mas sim como um dos desafios a ser vencidos 
em cada uma das etapas do processo. Ou seja, a busca da participação 
deve ser uma meta que corre paralelamente ao desenvolvimento de 
todo o processo da Avaliação Institucional, para que também seja ava-
liado visando a reelaboração de estratégias, quando necessário. 

b) Objetivos gerais e específicos do processo devem ser efetuados me-
diante a negociação que reflitam na auto-organização interna dos gru-
pos de pessoas que participam do processo e também na formulação 
das metas que efetivamente levem à transformação qualitativa da reali-
dade escolar. Dentre os objetivos específicos, devem estar as próprias 
decisões sobre as ações que garantam, juntamente com a escolha dos 
grupos, a legitimidade necessária ao processo. Tais negociações devem 
produzir acordos muito transparentes, que explicitem a atribuição das 
responsabilidades, sejam elas ao poder público ou à própria escola.

c) O método do trabalho pressupõe a discussão e a reflexão sobre o que 
fazer, como agir e como fiscalizar as ações. É um método que considera 
a diversidade cultural existente na escola, que reconhece a qualidade 
escolar como um conceito socialmente construído sobre os mais diver-
sos valores, crenças e interesses. Daí decorre que deve ser um processo 
que busca identificar “os aspectos políticos” da noção de qualidade, 
um processo com muitos conflitos que, na verdade, são oportunidades 
para “desnaturalizar” as mais diversas ações da escola. Uma metodolo-
gia que considera a sensibilização é uma etapa importante na fase ini-
cial de seu processo, mas não menos importante nas fases seguintes. 

d) O produto desse processo, além do cumprimento dos objetivos pro-
postos, é a aprendizagem política e o conhecimento social, propicia-
dos pela resolução de conflitos nas diversas esferas de participação. 

e) Como os produtos da Avaliação Institucional Participativa são de na-
tureza qualitativa, e visto que a aprendizagem e os conhecimentos 
produzidos no processo são bastante subjetivos e pouco visíveis, é 
necessário o constante registro e a socialização dessas aprendizagens, 
que ocorrem nas mais diversas esferas de participação, e também dos 
resultados obtidos (e dos não obtidos) em cada uma das fases, pro-
piciando a percepção da evolução do processo pela comunidade. A 
continuidade do processo é favorecido quando a escola consegue se 
tornar um espaço de acolhimento e de declaração das diferentes ex-
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pectativas, sejam elas pertinentes ou não, ao mesmo tempo em que 
conseguir concretizar novas formas do convívio de sua comunidade.

Podemos perceber que a sustentação desse processo, assim como o é em 
qualquer outro processo democrático, não é fácil, tampouco rápida. Requer 
constante amadurecimento dos participantes. Não há como conceber espaços 
participativos sem conflitos, sem negociação e sem acordos. São espaços em que 
estão em jogo o poder e os diferentes interesses, como descreve denise leite:

as características centrais de uma democracia seriam: a formação 
de uma comunidade política, a autolegislação e a participação. 
Igualmente a transformação de interesses privados em interesses 
comuns, a transformação de cidadãos privados e independentes 
em cidadãos públicos (leite, 2005, p. 75).

O desafio dessa transformação proposta requer o reconhecimento da 
escola como um bem comum. Sendo bem comum e público, por sua vez, 
implica reconhecer que nenhum interesse individual é mais importante que 
qualquer um dos diversos interesses coletivos da escola, dentre os quais o 
mais central deles é o de garantir a aprendizagem de seus alunos.

Evidentemente, nesse conflito de interesses o processo vai se desenrolan-
do num jogo de tensões que provocam movimentos nos quais os interesses 
individuais ora convergem em relação aos interesses coletivos, ora divergem. 
Essas tensões devem sempre existir, mas nunca devem ultrapassar o limite que 
leve à ruptura das relações no grupo. São os processos de conscientização que 
permitem colocar essas tensões num patamar saudável ao processo, e supor-
tam essa “elasticidade”. Por isso tudo, como já mencionado anteriormente, é 
importante resgatar a preocupação com a conscientização da comunidade es-
colar na fase inicial do trabalho e também no decorrer de todo o processo. Será 
através dela que a comunidade se apropriará do contexto, da problemática em 
que está inserida e das tendências externas que influenciam em sua realidade. 
E será a partir dela que a comunidade poderá explicitar suas necessidades, 
reconhecer as possibilidades e limitações de suas ações, e, finalmente, projetar 
os possíveis caminhos e as formas de trilhá-los na busca de soluções. 

4. a Cultura esColar e o InseparáVel VínCulo entre  
aValIação InstItuCIonal e projeto polítICo-pedagógICo 
Retomamos agora que, para o bom desenvolvimento da Avaliação Institu-

cional Participativa é imprescindível o registro formal e sistemático de todo o 
processo para que se garanta essa rica inter-relação de todos da comunidade 
escolar. Um instrumento adequado para esse registro é o Projeto Político-
Pedagógico que, por ser um documento construído e reconstruído coletiva-
mente, é o referencial para toda e qualquer ação no interior da escola, seja 
essa ação coletiva ou individual.
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Nesse processo, o Projeto Político Pedagógico, o PPP deve ser reco-
nhecido como o documento no qual se explicita o compromisso po-
lítico e pedagógico assumido coletivamente pela escola, em relação 
a seus alunos e à comunidade escolar. Nesse documento, deve ser 
registrado o que se pode esperar da escola, as estratégias a serem 
usadas para o cumprimento desses objetivos, suas experiências 
acumuladas e, ainda, as solicitações que faz, sejam elas externas, 
dirigidas aos setores da administração pública, ou internas, [...] 
Nesse documento deve ser registrada toda a história da escola e 
seus projetos para o futuro. Logo, além de um plano que orienta 
e especifica as ações da escola, o PPP deve ser visto como um his-
tórico e um conjunto de contratos bilaterais, sempre tendo como 
principal beneficiário o aluno. (dAlben, 2008, p. 177)

É no confronto comparativo e sistemático entre o que se registra no Pro-
jeto Político-Pedagógico e a realidade observada, na qual devem ser incluídos 
os resultados obtidos pela escola, que se torna possível entender a relação, 
até simbiótica, entre o Projeto Político-Pedagógico e a Avaliação Institucional 
Participativa. FernAndez (2002) nos ajuda entender melhor essa relação quan-
do enfatiza que

A força do Projeto Político Pedagógico está na possibilidade de inte-
gração, na definição conjunta de princípios e na teorização de linhas 
e ações. Sem isso, tornamo-nos tarefeiros (pessoas que se perdem no 
número excessivo de tarefas), repetidores que executam ordens sem 
discutir concepções. Por outro lado, para que o projeto pedagógico 
se estabeleça na escola é fundamental a presença de processos ava-
liativos. A avaliação se coloca como mediadora do crescimento da 
comunidade escolar, inserida nas várias ações desenvolvidas no inte-
rior da escola. [...] O Projeto Político 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 Pro-
jeto Pedagógico que limite a intencionalidade da ação educativa e 
ofereça horizontes para que a escola possa projetar seu futuro, faltará 
sempre a referência de todo o trabalho e suas concepções básicas. Já 
a avaliação se coloca como balizador, para se perceber e redirecionar 
os projetos pedagógicos. (FernAndez, 2002, p. 57)

Logo, para que consigamos tornar o ambiente escolar mais participativo, 
precisamos olhar para o Projeto Político-Pedagógico como um documento que 
contemple a existência dos mais diversos e diferentes interesses e valores. Faz-se 
necessário o estabelecimento de uma nova cultura, que resista a todos os deter-
minismos existentes nessa área e ainda os supere. Mais uma vez reforço que 

“vamos verificar que somente haverá melhora no ensino e na edu-
cação brasileira quando for possível colocar abertamente as dife-
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rentes culturas que convivem em uma escola, sendo elas considera-
das legítimas ou não, e compreender as suas lógicas, construindo 
significados compartilhados, isto é, instituindo novos processos 
culturais.” (bArbosA, 2007, p. 1077).

Enfim, mais uma vez se explicita uma importante contradição, que preci-
sa ser apropriada visando à sua superação: ao mesmo tempo em que a partici-
pação se destaca como eixo central na implantação de processos de Avaliação 
Institucional (da mesma maneira que o é nas inúmeras outras propostas de 
melhoria da qualidade educacional, dentro e fora da sala de aula), essa mes-
ma participação parece ser tão difícil de ser efetivada no espaço escolar.

Aliás, essa contradição pode ser traduzida em uma pergunta: o insuces-
so das inúmeras propostas de melhorias na educação não se deve ao fato de 
se pautar em ações participativas em espaços que não estão prontos para se 
efetivar a participação?

5. os determInantes para a partICIpação

Essa incoerência precisa ser devidamente apropriada: como contar com 
a participação em processos em que não são planejadas e executadas ações 
que a favoreçam? Cabe aqui a máxima popular: “se nada for feito de diferente, 
tudo ficará como está”. Precisamos considerar que o espaço de participação 
não está pronto, e para isso, basta retomar a tendência histórica à dominação, 
numa sociedade predominantemente hierarquizada, no sentido de que uma 
minoria comanda e um enorme contingente é comandado.

Para que possamos eliminar essa incoerência, acho pertinente a orienta-
ção dada por deMo (1988) quando afirma que a participação é uma conquista. 
Para ele a busca da participação é um processo infindável que tem como de 
partida justamente a falta de espaços para a participação. Em suas palavras, 

“dizer que não participamos porque nos impedem, não seria pro-
priamente o problema, mas precisamente, o ponto de partida. Caso 
contrário, seria montada a miragem assistencialista, segundo a 
qual somente participamos se nos concederem a possibilidade.” 
(deMo, 1988, p. 19). 

Adotando essa lógica para a condução do processo, achamos interessan-
te regatar nesse momento alguns dos determinantes que propiciam a parti-
cipação, identificados por PAro (2003) em um estudo que fez em uma escola 
estadual, para que estejamos atentos a eles no momento da elaboração do 
plano de ação da Avaliação Institucional Participativa. São eles:

a) As condições de trabalho ou os condicionantes materiais de 
participação

14 Avalia Institucional cap 14.indd   157 7/7/2009   14:52:06



AvAliAção institucionAl coMo instânciA MediAdorA dA QuAlidAde dA escolA PúblicA

Adilson dAlben – MArA reginA leMes de sordi

158

Essas condições referem-se à disponibilidade de materiais didáticos, espaços 
físicos próprios, móveis e equipamentos, humanos, que permitam o desenvolvi-
mento das práticas e relações no interior da escola. Evidentemente, o perfeito 
atendimento a tais condições, por si só, não garante as relações democráticas, 
mas a sua ausência, no entanto, é forte inibidora para o estabelecimento dessas 
relações. Nesse processo, o importante é que a comunidade tome consciência 
dessas dificuldades e desenvolva ações para superá-las no espaço escolar.

b) Os condicionantes institucionais

A configuração hierárquica de autoridade vigente, na atual organização 
formal da escola, estabelece relações verticais de mando e subordinação, ca-
racterizando um ambiente nada propício à melhor distribuição do poder, tão 
necessária às relações democráticas. Nela aparecem as figuras centrais dos 
gestores escolares, e em especial da direção da escola mesmo quando o provi-
mento do cargo ocorre através de concurso público, fato que dá uma aparente 
neutralidade no exercício de sua função, mas encobre o seu caráter político. 
Certamente, essa centralidade pode não ser uma opção dos gestores quando 
assumem seus cargos, mas como essa organização foi constituída numa com-
plexa relação histórica e, portanto, contextual e estrutural, entre a sociedade 
e a escola, precisa ser refletida, para colaborar com a sua “desnaturalização”. 
PAro (2003) traz uma interessante síntese quando observa que:

Hoje, como “responsável último pela escola” e diante das inade-
quadas condições de realização de seus objetivos, o diretor aca-
ba sendo o culpado primeiro pela ineficiência da mesma, perdido 
em meio à multiplicidade de tarefas burocráticas que nada têm a 
ver com a busca de objetivos pedagógicos. Dotado de toda a auto-
ridade para mandar e desmandar, mas sem nenhum poder para 
fazer atingir os objetivos educativos, o diretor hoje, por mais bem 
intencionado que seja, é levado a concentrar em suas mãos todas 
as decisões, acabando por mostrar-se autoritário e ser visto por to-
dos como defensor apenas da burocracia e do Estado. (PAro, 2003, 
p.111, grifos do autor)

Apesar de PAro (2003) referir-se ao Diretor de escola, sugiro que esse 
mesmo fenômeno possa ser observado nos demais cargos ligados à gestão 
escolar. Para desfazer essa excessiva centralidade do papel do gestor é neces-
sário que esse gestor se reconheça e seja reconhecido como um importante 
articulador político do processo e, consequentemente, devem se posicionar 
como líderes comunitários. MendonçA (2000), estudando os aspectos da de-
mocracia ligados à participação, reforça essa visão ao ressaltar que “o papel 
fundamental que pode exercer o diretor escolar, uma vez que, como coorde-
nador do processo de gestão, pode dificultar ou facilitar a implantação de 
procedimentos participativos. (p. 407).
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Ao longo da história recente, foram criadas algumas instituições auxilia-
res (bArros, 1995) no interior da própria escola, com o propósito de garantir 
os processos que levassem a uma participação mais efetiva da comunidade 
escolar. Dentre essas instituições encontramos o Conselho de Escola e Asso-
ciação de Pais e Mestres. No entanto, esses mecanismos que visam à democra-
tização da gestão escolar, na verdade, não só mantiveram a centralidade do 
papel do gestor, mas também colaboraram para a sua consolidação. É datado 
de décadas que, regimentalmente, tais instituições deveriam ser presididas 
pelo próprio diretor da escola, e só muito recentemente este quadro vem sen-
do alterado em algumas poucas redes de ensino. Essa constatação é descrita 
por bArros (1995), em sua dissertação de mestrado:

Não é preciso muita imaginação para perceber que o núcleo do 
poder de decisão da escola esteve em grande parte centrado no 
cargo do diretor. Sua presença se efetivou em quase todas as ins-
tâncias da escola, seja ela pedagógica ou administrativa. Mesmo 
nos momentos em que se fez presente formas colegiadas de gestão, 
cujo objetivo era garantir a participação de outros membros da 
escola, especialmente de professores, as atribuições mais importan-
tes, em última instância, cabiam ao diretor. [...] Contudo, a exis-
tência de um quadro jurídico-institucional democrático apenas, e 
tão somente, aponta para a possibilidade formal desse ideário. O 
sentido que esse ideário normatizado toma depende de condições 
históricas concretas. (p. 37).

Logo, a criação de espaços institucionalizados que permitam o exercício 
dessa descentralização é necessária, não para que as funções do diretor sejam 
substituídas por órgãos colegiados, mas sim o contrário, para que os diretores 
possam usufruir dos benefícios trazidos pelas ações desses órgãos. 

Isso porque, ao considerarmos que em nossa cultura prevalece a tradi-
ção autoritária, bastante comum nos mais diversos espaços da sociedade (nos 
quais se inclui a escola) fecham-se as oportunidades de participação. Esse 
contexto, vivenciado ano após ano, durante várias gerações, induz as pessoas 
a sequer imaginarem a possibilidade de participar.

c) Condicionantes ideológicos7 da participação

Para a consolidação da participação da comunidade é preciso considerar 
o modo como as pessoas pensam e agem; por isso, são observadas duas di-
mensões nesse condicionante: a visão da escola a respeito da comunidade e o 
reconhecimento de sua própria concepção de participação popular.

7 PAro (2003) entende por condicionantes ideológicos imediatos da participação to-
das as concepções e crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada 
pessoa e que movem suas práticas e seus comportamentos no relacionamento com os 
outros.
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A respeito da primeira dimensão, PAro (2003) destaca que 
Prevalece a impressão de que os usuários, por sua condição econô-
mica e cultural, precisam ser tutelados, como se lhes faltasse algo 
para serem considerados cidadãos por inteiro. Esse comportamen-
to se reproduz na sala de aula, onde a criança é encarada não 
como sujeito da educação, mas como obstáculo que impede que 
esta se realize. [...] Diante dessa visão depreciativa da comunida-
de, muitos usuários se sentem diminuídos em seu autoconceito, o 
que os afasta da escola para não verem seu amor próprio cons-
tantemente ferido, o que pode contribuir também para afastá-los 
quando sentem que não há condições de diálogo com a escola. 
(PAro, 2003, p. 47).

Já a segunda dimensão se refere à forma de participação da comunida-
de esperada pela escola, limitando-se às ações executivas, mas não decisivas. 
Nesse caso, PAro (2003) salienta que

Não se trata, todavia, de descartar a participação na execução 
como se ela fosse um mal em si, pois ela pode constituir até mes-
mo uma estratégia para se conseguir um maior poder de decisão. 
(PAro, 2003, p. 47).

E complementa
Associada a essa descrença na participação da população e a uma 
concepção de participação que inclui apenas sua dimensão “exe-
cutiva” está a ausência quase que total de qualquer previsão de 
rotinas ou eventos que ensejem a participação da comunidade na 
escola. Como a própria instituição escolar não possui mecanismos 
institucionais que, por si, conduzam efetivamente a um processo de 
participação coletiva em seu interior, a inexistência dessa previsão 
por parte da direção ou dos educadores escolares fecha mais uma 
porta que poderia levar à implementação, na escola, de um traba-
lho cooperativo. (PAro, 2003, p. 53).

Não podemos nos esquecer que a instituição escola, em gerações ante-
riores, foi quem criou nos familiares dos alunos o sentimento de incompe-
tência e até de medo, que hoje colabora para a sua não participação (thin, 
2006) e que o envolvimento das famílias colabora, e muito, para o sucesso 
dos processos de escolarização e socialização das crianças (lAhire, 1997). Ou 
seja, precisamos desfazer os mitos de que as famílias não participam ou não 
se mostram interessadas em participar. Talvez sejam os olhares e as ações dos 
profissionais que ocupam o espaço da escola que colaborem para que esse 
fenômeno ocorra. Essa visão precisa ser reconstruída.

Nesse contexto devemos considerar o possível constrangimento que os 
familiares tenham em se relacionar com pessoas que apresentam escolari-
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dade, nível econômico e status social acima dos seus. Pode também existir 
o “medo do desconhecido”, gerado pela ignorância a respeito das questões 
pedagógicas e das relações formais e informais que se estabelecem no interior 
das escolas; e, ainda, receio de represálias que seus filhos possam vir a sofrer 
(PAro, 2003).

d) As condições de vida e a participação

As dificuldades de toda sorte a que a população está sujeita interferem 
na participação na escola, mas a falta de tempo e o cansaço são o fatos mais 
evidentes. Em seu estudo, PAro (2003) constatou que “especialmente entre os 
pais, um dos empecilhos apontados para a frequência dos usuários às reu-
niões foi o fato de estas se darem em horários em que os pais trabalham ou 
têm outras obrigações que impossibilitam sua presença na escola” (p. 55). 
Essa é uma realidade que podemos facilmente perceber em nosso transitar 
pelas escolas. Por isso, para aumentar a participação é necessário superar a 
dificuldade em sincronizar a disponibilidade dos horários das pessoas que 
compõem a comunidade escolar (interna e externa). Eis uma das mais essen-
ciais ações dos gestores escolares nesse processo.

e) Os condicionantes culturais ou a visão da população sobre a 
escola e sobre a participação

Como já mencionamos no item anterior, a afirmação de que a não-parti-
cipação da população se deve ao desinteresse pela qualidade do ensino ofe-
recido a seus filhos é bastante comum de ser encontrada nas escolas públi-
cas. Essa é afirmação equivocada como podemos observar na citação a seguir, 
onde as famílias identificam a presença e a falta de muitas das condições ne-
cessárias para a aprendizagem dos seus filhos.

a população, em geral, preocupa-se sim com a qualidade de en-
sino; seus cuidados com o problema da merenda, com a falta de 
professores, com a segurança da escola e até mesmo com a greve de 
professores constituem indícios dessa sua preocupação, já que esses 
elementos de que ela dispõe para aferir a qualidade dos serviços 
oferecidos (PAro, 2003, p. 57)

Muitas vezes, senão sempre, aqueles que estão no interior da escola têm a 
mesma percepção, mas são susceptíveis ao risco de acabar se acomodando ou 
se acostumando, devido ao fato de entenderem o porquê dessas ausências, ou 
ainda, talvez, por estarem cientes de que as solicitações para a sua superação já 
foram feitas. Por isso, a visão das famílias representa um contraponto para essa 
“inércia”, é mais uma oportunidade para ajudar a iniciar os movimentos ou rei-
niciar aqueles que no decorrer tempo foram se enfraquecendo.

Assim, além dos condicionantes presentes na própria escola e nas con-
dições de vida da comunidade, há inúmeros aspectos culturais, construídos 
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pela sociedade, através da própria escola, que precisam ser superados para 
que se consiga a participação da comunidade.

6. um reCorte dos aChados na pesQuIsa: os traços Culturas soBre  
partICIpação na esCola 
Visitamos, até agora, parte da teoria sobre Avaliação Institucional e sobre 

participação que embasou a pesquisa que fundamenta a escrita desse texto. A 
partir de agora, encontraremos uma breve e sintética apresentação de uma das 
quatro categorias8 analíticas produzidas nessa pesquisa que recebeu o título de “A 
essencial (in)desejada participação”, pois ao olhar sobre os meandros da partici-
pação, foram observados alguns traços da cultura escolar, que parecem favorecer 
a participação, mas que, na verdade, produzem o contrário. São eles:

6.1. O incoerente posicionamento do Estado, entre as leis e o 
financiamento da Educação

A participação é levada em consideração na Constituição Federal de 1988, 
quando se indica que a Educação é um direito de todos e dever do Estado e da 
família, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da socieda-
de”, e sua importância está no fato ser considerada como o pano de fundo de 
todos os mecanismos que, de alguma maneira, materializam o funcionamento 
da gestão democrática do ensino público e que perpassa pelos mecanismos 
administrativos, pela oferta da escola e pelos processos pedagógicos. Essa 
democratização, em especial nos processos decisórios, não ocorrerá apenas 
pelo aumento da participação daqueles que já são atuantes por força de seus 
deveres profissionais, mas pela inclusão dos que ainda são postos de lado em 
função dos mais variados argumentos (MendonçA, 2000). 

Em nossa opinião, o “nó a ser desatado” pela escola se encontra nesse mo-
vimento de democratização a ser feito. Garantir a efetiva participação diante de 
um sistema que não está preparado para tal é o desafio central, cujos aspectos 
históricos são bem sintetizados por oliveirA (2007) quando afirma que 

Retomando-se a dinâmica histórica, nos últimos 80 anos, expan-
diram-se significativamente as oportunidades de acesso e perma-
nência no sistema escolar para amplas camadas da população. 
[...] Ainda que, com um atraso de quase um século em relação aos 
países desenvolvidos, essa expansão, de evidente característica de-

8 Na pesquisa foram construídas quatro categorias analíticas que propiciaram reflexões 
sobre os elementos que facilitam ou inibem a implantação da Avaliação Institucional 
em escolas de Educação Básica. Essas categorias são: A virtual referência ao Projeto 
Político Pedagógico, A cultura educacional vinculada ao papel do gestor da escola, A 
essencial (in)desejada participação e A potencialidade da Avaliação Institucional Parti-
cipativa colaborando para a gestão democrática.
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mocratizadora, confronta-se com uma perspectiva política de re-
dução do investimento público em educação. [...] Tal tensão entre 
o sistema educativo em franca ampliação, por vagas e qualidade, 
e uma agenda política e econômica conservadora gera um conflito 
sem precedentes em nossa história educacional. Além do atendi-
mento à demanda por mais educação, debatemo-nos com a tensão 
entre o direito à educação de qualidade para amplos contingentes 
da população ou sua negação, o que pode tornar inócua a demo-
cratização do acesso, seja por sua distribuição diferenciada, quer 
seja por, e também, relegar a qualidade a nichos de privilégio no 
interior do sistema educacional. (oliveirA, 2007, p. 666)

É necessário que reconheçamos que, se o Estado professa sua intenção 
de aumentar a participação, mas não oferece as devidas condições para que 
ela se efetive, não resta outra opção senão a de que ela seja conquistada. Esse 
é o caminho apontado por deMo (1988): se a participação for concedida e 
não conquistada, ainda assim se manterá a relação de mando e subordina-
ção, podendo, a qualquer momento, ser subtraída, da mesma maneira que 
foi concedida.

Mas a participação deve ser conquistada por quem? De que forma? Por 
onde se deve começar essa caminhada para a conquista? De quem devem par-
tir as iniciativas para que a participação seja conquistada no espaço escolar?

6.2. A visão patrimonialista dos profissionais da escola

Quando buscamos as possíveis respostas aos questionamentos anterio-
res, estamos tentando encontrar por onde o ciclo vicioso da não participação 
pode ser rompido no ambiente escolar. Não se trata mais de buscar a partici-
pação no discurso, mas sim na efetivação de uma prática que a favoreça. 

No distanciamento entre o discurso e prática, o estudo realizado por 
Mendonça (2000) mostra a existência de um “patrimonialismo” nas escolas. 
Segundo o que ele mostra, “a escola pública, apesar de sua adjetivação, é 
considerada pela população que a mantém, como propriedade do governo 
ou, no máximo, dos profissionais que nela atuam” (MendonçA, 2000, p. 139). 
Nesse estudo, constatou-se que:

De fato, todos os membros da escola como moradores da área es-
colar ainda concebem a escola como uma espécie de propriedade 
direta do ‘governo’ e de posse indireta do pessoal docente adminis-
trativo; e encaram a educação escolar como um dom ou benefício 
concedido por esse e não como a efetivação de um direito dos habi-
tantes da área escolar. (PereirA apud MendonçA, 2000, p. 140)
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Será somente com ações institucionais e individuais que permitam uma 
vivência diferente do que ocorreu ate hoje, que será possível a modificação 
dessa percepção. 

6.3. A predominância dos docentes nos colegiados
Esse sentimento de posse – que prevalece nas relações no interior da 

escola – ao gerar um processo de autoexclusão dos alunos, familiares ou res-
ponsáveis e de funcionários faz com que esses participem dos trabalhos so-
mente se convidados, quando lhes é dada autorização ou concessão para tal.

Talvez esse sentimento, associado a outros fatores já descritos, legitime 
um aspecto que interfere fortemente nos processo de participação no interior 
da escola, que é o da hegemonia dos docentes em relação aos demais setores 
escolares, nos mais diversos órgãos colegiados da instituição escolar. Para a 
constatação dessa afirmação, basta que sejam verificados os valores relativos 
para a composição do Conselho de Escola, por exemplo.

A hegemonia fica ainda mais latente quando se considera o maior grau 
de organização dos professores. A respeito desse aspecto, MendonçA (2000) 
salienta que

A pouca participação dos pais e alunos nos processo de gestão demo-
crática do ensino público tem uma relação direta com a hegemonia 
exercida pelos docentes na estrutura de poder da escola. A forte or-
ganização dos professores em associações e sindicatos a partir da 
década de 1980, contribui para que esse segmento melhor se articu-
lasse para o exercício da participação. (MendonçA, 2000, p. 139).

Nesse sentido, as propostas de Avaliação Institucional Participativa, que 
tem como um recurso articulador do processo a composição de Comissões 
Próprias de Avaliação, as conhecidas Comissões Próprias de Avaliação (CPA), 
já conhecidas no Ensino Superior, representam uma oportunidade de reini-
ciação aos exercícios de participação mais democráticos. 

6.4. A adequação dos horários de reuniões para favorecer a 
participação dos diversos segmentos da comunidade escolar

A questão do tempo já foi apontada no decorrer desse texto; no entanto, 
aparece mais uma vez para que fique evidente a sua importância. Ao observar 
processos participativos, mesmo em grupos pequenos, a indisponibilidade de 
tempo é comumente apontada como sendo a grande vilã. Vejo essa “justifica-
tiva verdadeira” como sendo aquela que consegue aglutinar uma boa parte os 
outros inibidores dos processos participativos.

Se concentrarmos nossa atenção nas escolas, independente de seu ní-
vel, podemos ver alunos e professores circulando indiferentes, subme-
tidos à ditadura dos relógios, deslocando-se sem tempo de parar, de 
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se olhar, conversar, analisar ou discutir. Vida comum que não existe 
e que portanto, empobrece seus processos de desenvolvimento huma-
no e profissional esquecendo-se de que deste seu processo relacional, 
mediado pelo conhecimento a descobrir, depende a qualidade do en-
sino que ministram.. Pretensamente formadoras em seus espaços de 
sala de aula, as instituições de ensino revelam-se conformadoras nos 
espaços que possuem e que oferecem ao corpo social que nela atua 
(professores, alunos, funcionários, gestores). (sordi, 2006, p. 57)

Por isso, a definição de horários compatíveis com os participantes dos di-
versos segmentos da comunidade escolar é um dos primeiros pactos a serem 
firmados, sempre lembrando que os horários mais adequados aos profissio-
nais da escola geralmente não o são para os familiares.

6.5. A falta de compromisso político dos profissionais da escola

É evidente que o atendimento de parte dos condicionantes da participa-
ção não garantem sua efetivação. Será o cumprimento do conjunto delas que 
tornará o ambiente favorável à participação. 

Permitimo-nos um aprofundamento na reflexão desse aspecto, que traz 
uma contradição em relação ao fato anterior. Se o aspecto do patrimonialismo 
leva à maior presença de professores nos órgãos colegiados da escola, qual 
a necessidade de garantir a presença de professores com a determinação de 
horários mais adequados a eles? A primeira resposta seria a comodidade de 
horário ou a manutenção desse status. No entanto, mesmo quando é garanti-
da a presença dos docentes, o processo muitas vezes não se desenrola.

Não se defende aqui a existência do patrimonialismo por parte do corpo 
docente e dos gestores, mas sim que, dada essa condição inicial, se desenvol-
vam posturas por parte dos professores e gestores. Uma postura condizente 
com a importância do papel social que exercem.

A formação de um educador competente não é suficiente. É preciso 
que a competência técnica esteja fundamentada num compromisso 
político. Porque a competência depende de um ponto de vista de 
classe. Não somos competentes “em geral”, mas somos competentes 
para uma classe e não somos para outra. (gAdotti, 2001, p. 14 – 
grifos do autor)

Associado a isso, a falta de espaços participativos na sociedade faz com 
que desaprendamos a trabalhar coletivamente. Um dos efeitos mais nefastos 
nesse processo é que, quando tais espaços são conseguidos, a falta de conhe-
cimento, experiência e compromisso político podem gerar a falsa ideia de 
que não sejam produtivos, e a consequente ideia de que não são os melhores 
caminhos.
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Por isso, mais uma vez reforçamos a importância da conscientização e 
do plano de ação nos processos participativos. Lembro também que a preo-
cupação com esse segundo item não deve se restringir ao geral, como por 
exemplo, o estabelecimento da metas, mas também nas ações cotidianas, tais 
como o planejamento e a execução das reuniões.

6.6. A visão sobre participação no interior da escola

Como vimos anteriormente, a afirmação de que os pais são ausentes 
porque não se interessam pela vida acadêmica de seus filhos é equivocada. 
Pelos estudos realizados, podemos afirmar que, até onde se pode inferir que 
os familiares (e demais segmentos da comunidade escolar) entendam poder 
participar, eles se mostram envolvidos.

Vimos também que o compromisso político é fundamental, da mesma 
maneira que o é a visão que se tem sobre a participação no espaço esco-
lar.

Por isso, a participação desejada não deve ser apenas aquela que leva 
à execução de tarefas, mas principalmente aquela que permita a tomada de 
decisões. Esse tipo de participação é que efetivamente gera um compromisso 
moral de todos os participantes para com o processo e suas metas.

Uma participação com essa qualidade será alcançada quando olharmos 
para os procedimentos administrativos adotados no interior da escola, e para 
os reflexos de nossas ações nesse conjunto de procedimentos. 

6.7. A falta de mecanismos institucionais que levem ao aumento da 
participação

Considerando o estágio atual em que se encontra a participação nas 
escolas, e visando onde se deseja chegar, é inevitável atribuir a responsa-
bilidade aos passos iniciais aos gestores, professores e ou poucos outros 
membros dos demais segmentos da comunidade escolar que normalmente 
já participam.

Nessa hora, aparece com muita importância o papel do apoiador interno 
ou externo do processo. Um apoiador que não deve presidir os processos e 
nem decidir pelos encaminhamentos, mas sim questionar, subsidiar e articu-
lar a comunidade na busca constante da superação dos inúmeros fatores que 
inibem a participação dos diversos segmentos da comunidade escolar. Seu 
foco deve estar na criação de uma “política de escola”, que almeje o aumento 
da participação e, assim, viabilizar os processos de Avaliação Institucional.

Para tal, não são suficientes ações pontuais: é preciso um programa de 
ações, alinhado com a referida política de escola. Tudo devidamente registra-
do em seu Projeto Político Pedagógico.
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6.8. Um breve fechamento a respeito dos aspectos que interferem na 
participação 

Enfim, após essa análise, é inevitável concordar com MendonçA (2000) 
quando ele afirma que:

Diretores, professores e funcionários, com prevalência dos primeiros, 
ainda monopolizam os foros de participação. A escola pública ainda 
é vista pelos usuários como propriedade do governo ou da pessoa que 
nela trabalha. [...] O diretor funciona como um guardião dessa con-
cepção, evitando interferências de servidores e pai. As legislações têm 
funcionado como mecanismos reguladores dessa prevalência, já que 
impões critérios de proporcionalidade na participação aos segmentos 
organizados da comunidade escolar. (MendonçA, 2000. p. 407)

Por tudo isso, para que a escola cumpra a sua finalidade maior que é a de 
garantir um melhor aprendizado a seus alunos, a promoção do aumento da 
participação da comunidade deve ser colocada como uma meta estratégica em 
seu Projeto Político Pedagógico, com seus pressupostos teóricos, suas ações e 
suas necessidades, evidentemente.

É com o reconhecimento dessa meta que a Avaliação Institucional Parti-
cipativa, além de um importante instrumento para o aperfeiçoamento do Pro-
jeto Político Pedagógico construído coletivamente, se caracteriza como mais 
uma de suas potencialidades, segundo leite (2005, p. 72):

No conceito de SantoS (1998) é preciso reinventar a democracia! To-
dos nós educadores concordamos com SantoS, mas é preciso mais. É 
preciso reaprender as regras do jogo democrático, pedagogicamen-
te falando, para reinventar a democracia. Assunto sobre o qual a 
avaliação em geral [...] tem muito a contribuir.

Dessa forma, configura-se a vertente da Avaliação Institucional Partici-
pativa que contribui para a formação do coletivo escolar e que, consequen-
temente, dá o devido valor à efetiva participação, elemento essencial para a 
gestão democrática da escola, refletindo-se nos diversos ambientes escolares, 
e quem sabe, também de alguma forma, na sociedade.

7. mas afInal, Qual é o “seu” poder?
O que se pretendeu destacar é que o Projeto Político Pedagógico será, 

efetivamente, uma referência para o coletivo escolar se existir um processo 
participativo para sua permanente construção. Construção que requer proces-
sos avaliativos que, exatamente por não serem neutros, devem não prescindir 
de alguma objetivação. Quanto mais o processo participativo for constituído 
a partir de constantes reflexões, apoiadas em dados avaliativos que permitam 
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confronto das pretensões desse Projeto com a realidade vivida e conquistada 
pela escola, mais significativo e transparente será o seu aprimoramento.

A existência de uma cultura escolar que não favorece esse necessário trato 
coletivo para o Projeto Político Pedagógico nos obriga à construção de estraté-
gias que revigorem as possibilidades de participação da comunidade escolar no 
processo de qualificação da escola. Nisso a ação política da equipe gestora pode 
ser decisiva, favorecendo ou obstaculizando o processo de reaprendizagem da 
participação na vida da escola, especialmente dos segmentos usualmente me-
nos experientes ou autorizados a participarem deste projeto (famílias, estudan-
tes). Claro está que a inclusão dos professores neste processo é imperativa e 
desta deriva a ampliação de possibilidades de êxito da avaliação institucional “a 
produção de um círculo virtuoso de avaliação implica adesão e comprometi-
mento de todo o coletivo da escola, mas, em especial dos professores, a quem 
cabe papel fundamental na condução do processo de ensino-aprendizagem. 
Estes são, com certeza, atores privilegiados tanto na produção como no con-
sumo dos dados de avaliação” (sordi, FreitAs e MAlAvAzi, 2005, p. 3).

A mediação deste processo que compete à equipe gestora como unida-
de indissolúvel precisa ter em conta os reflexos da cultura escolar que não 
favorecem o desejo e nem a confiança dos atores nos convites à participação 
a que são frequentemente estimulados. Entender esta questão é fundamental 
para que se considere que esta recuperação do compromisso ativo e fecundo 
dos atores com a vida da escola será fruto da coerência e continuidade da 
proposta e da persistência da equipe gestora em suportar as contradições do 
processo participativo. 

Não se pode esquecer de que

A natureza do trabalho desenvolvido na escola é complexa e ca-
rece de um formato avaliativo igualmente complexo e pluri-refe-
rencial. Se aceitarmos que a educação é um “produto” resultante 
de um processo relacional em que sujeitos históricos se encontram 
com suas subjetividades, suas idiossincrasias, seus valores e suas 
energias, para produzirem o bem comum, algo deve objetivar esta 
produção indiscutivelmente coletiva. A isto chamamos projeto pe-
dagógico. Este, como obra coletiva, envolve conflitos de interesses 
e de cosmovisão. Como obra histórica envolve contradições, fruto 
dos repertórios individuais que devem passar a servir para a causa 
comum. Isto demanda negociação entre os atores. Acordos devem 
ser firmados de modo a orientar a comunidade escolar na escolha 
de seus caminhos. (sordi e FreitAs, 2005, p. 4)

A melhoria da qualidade educacional oferecida requer uma gestão demo-
crática que envolva o coletivo escolar. É na pretensa diminuição da distância 
entre o discurso e a prática de uma gestão democrática que se encontra o 

14 Avalia Institucional cap 14.indd   168 7/7/2009   14:52:07



PArte iii – subsídios teórico Metodológicos PArA AtivAção do Processo de AvAliAção ...
cAPítulo Xiv – AvAliAção institucionAl PArticiPAtivA: QuAl o “seu Poder”?

169

“poder” da Avaliação Institucional Participativa e o “poder” de cada um que 
dela participa. 

Parece oportuno, dada a centralidade que a participação tem no proces-
so de qualificação da escola, que nos desafiemos a construir indicadores que 
permitam compreender e avaliar sua presença na escola, devidamente regis-
trada no Projeto Político Pedagógico. Ou seja, parece ser necessário monitorar 
a “aprendizagem da participação” dos atores da escola e as condições objeti-
vas que vão sendo criadas, intencionalmente com esta finalidade. 

Entendemos que a participação é categoria forte para recuperar o prota-
gonismo dos sujeitos no delineamento da feição da escola e da sociedade que 
precisamos construir. Sendo assim, parece que, simultaneamente, participa-
ção é meio e fim. Meio sem o qual o discurso de projeto coletivo se enfraque-
ce e acaba sendo usado como figura de retórica apenas. Tomada como meio 
e entendida como fim e expressão de um projeto educativo comprometido 
com a qualidade social, ao incorporarmos a participação como um indicador 
de qualidade da escola, estaremos tornando pública esta meta. Apenas pela 
participação engajada e autêntica dos diferentes atores da escola, poderemos 
reunir condições políticas e técnicas para fazer acontecer uma proposta de 
escola que não se curve, acriticamente às estatísticas externas que revelam sua 
eficácia. A participação vigilante na vida da escola implicará maior clareza do 
projeto pedagógico e igualmente permitirá o controle social sobre o destino 
deste projeto, um vez que não se pode se esquecer de que as crianças têm o 
direito de aprender. 
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Capítulo XV

aValiação instituCional e Gestão da esCola: a partiCipação das  
Famílias potenCializando uma eduCação de Qualidade

Maria Marcia SigriSt MalavaSi 

Acreditar na potencialidade de mudanças sociais a partir da escola; acre-
ditar no compromisso de educadores que seguem apostando na possibilidade 
de uma escola de melhor qualidade; acreditar na instituição escolar como lugar 
privilegiado de acolhimento aos estudantes; acreditar não existir qualidade em 
uma escola se não houver nela o princípio da inclusão e da participação das 
famílias; acreditar na escola como local de construção de projetos em benefício 
da comunidade; acreditar em um gestor responsável por liderar mudanças e, 
por fim, acreditar que mesmo existindo políticas que neguem a concessão de 
poder de transformação para a escola, é possível resistir e lutar por uma esco-
la de qualidade que faça diferença beneficiando os que mais precisam: essas 
são algumas concepções norteadoras dos trabalhos desenvolvidos até hoje no 
LOED: Laboratório de Avaliação da FE/Unicamp LOED1 e foram decisivas no 
envolvimento desse grupo de pesquisa em um projeto nacional denominado 
“Projeto Geres: geração escolar 2005”2, na cidade de Campinas. 

Essa pesquisa com duração de quatro anos foi realizada com uma amos-
tra de escolas públicas e privadas nas cidades de Belo Horizonte, Campinas, 
Campo Grande, Salvador e Rio de Janeiro. Sabendo que o desempenho e o 
progresso escolar dos estudantes estão relacionados com as características das 
escolas e das salas de aula e dependem das condições familiares dos mesmos, 
a pesquisa tem como objetivos: acompanhar o aprendizado dos estudantes, 
identificar características escolares que aumentam esse aprendizado (sem fo-

1 Laboratório de Observações e Estudos Descritivos da Faculdade de Educação da UNI-
CAMP. Este grupo, do qual fazemos parte, vem debatendo as questões ligadas à ava-
liação e produzindo vários trabalhos neste campo com o objetivo de compreender os 
fenômenos ligados a esta importante temática, presente na sociedade e na escola. 

2 GERES2005: geração escolar. Para outras informações ver site www.geres.ufmg.br 
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car individualmente as escolas) e que diminuam a influência da origem social 
dos mesmos nos resultados escolares. 

Esse projeto deu origem a uma segunda iniciativa, de caráter qualitativo 
denominada “Avaliação Institucional: o GERES Campinas”, objetivando avan-
çar em relação à continuidade dos trabalhos de acompanhamento de desem-
penho de crianças nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, cons-
truindo junto às escolas interessadas uma proposta de avaliação participativa 
onde pudessem escolher seu próprio processo avaliativo, levando em conta a 
realidade de cada uma delas. 

É importante acreditar na possibilidade da própria escola construir seu 
caminho em busca da qualidade da educação para todos os seus segmentos. 
Essa possibilidade se torna possível se a escola levar em conta sua história, 
sua realidade, a realidade de seus integrantes, a comunidade de seu entorno, 
a gestão que a lidera e estar aberta a participação de todos (gestores, estudan-
tes, famílias/comunidade, funcionários professores). Para isso é preciso cons-
truir uma Avaliação Institucional3 a partir do Projeto Político Pedagógico4 da 
escola. Rever esse importante documento de identidade da escola, existente 
em todas as instituições, construído em diferentes percursos e modelos de 
gestão, pode ser a primeira ação autoavaliativa da escola em direção à cons-
trução de uma avaliação institucional. 

1. o ppp da esCola: reVisitando uma potenCialidade esQueCida...
O Projeto Político-Pedagógico, entendido como um “grande acordo cole-

tivo que se faz no interior da escola” (MalavaSi, 1995) tem por objetivo bene-
ficiá-la propiciando, ao mesmo tempo, reflexão e ação baseadas no princípio 
de uma escola democrática e de qualidade para todos. Pensado desde o iní-
cio como um instrumento a ser construído coletivamente pela comunidade 
escolar, o PPP é um importante desencadeador de reivindicações e luta pela 
participação de outros segmentos no debate acerca das finalidades da escola. 
Ele pode beneficiar movimentos que pretendam pensar a escola a partir de 
suas próprias necessidades locais. Assim ele adquire uma dimensão política 
que, muitas vezes, questiona o poder autoritário de gestores e reflete acerca 
de políticas educacionais que não pensam a escola como espaço de transfor-
mação. Ele, que foi proposto por uma política pública objetivando a demo-
cratização ao acesso da população na escola, passou a questionar o objetivo 
desse princípio sempre que ele não respondeu ao direito de todos ao ensino 
de qualidade. Por isso o PPP foi e continua sendo tão discutido no âmbito 

3 Utilizaremos ao longo do texto a sigla AI para denominar o termo Avaliação Institucio-
nal.

4 A sigla PPP será utilizada no texto como sinônimo de Projeto Político Pedagógico.
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educacional, mostrando-se contraditório, assim como a escola o é. Atende 
variados objetivos, políticas, gestores e modelos, pois “A escola não é, nem 
nunca foi, uma ilha isolada dos interesses políticos, sociais e econômicos 
na sociedade em que se insere (Sordi, MalavaSi, 2004)”. Como instrumento 
de ação coletiva, o PPP pode aglutinar pessoas no interior da escola, mas, 
por contradição, também as separou em grupos de interesse que nem sem-
pre atuam em defesa dos estudantes. Seu uso, como via de consolidação de 
uma escola democrática, prescinde que essa mesma escola seja facilitadora do 
debate, do respeito aos menos favorecidos, social e economicamente. Nesse 
caso, é preciso revisitar o PPP e reconstruí-lo visando a recuperar os objetivos 
“perdidos” ao longo desse caminho. Inicialmente cabe observar a identidade 
dos atores credenciados para participarem desse processo, suas concepções 
políticas, intencionalidades e capacidade de respeito aos diversos segmentos 
participantes do processo. Nessa trajetória, se efetivaram inúmeros projetos 
elitizados, pois no seu nascedouro desconsideraram-se as necessidades dos 
verdadeiros interessados e foram impostos para serem cumpridos sem ques-
tionamentos. Para bordieu (1992, p. 53):

“... para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavoreci-
dos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola 
ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos mé-
todos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as 
desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes so-
ciais. Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais 
desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, 
o sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades ini-
ciais diante da cultura”. 

Por esse motivo, as decisões, trilhas e percursos devem levar em conta as 
necessidades da comunidade escolar e a ela devem ser creditados os avanços 
e limites encontrados ao longo da execução do PPP. Esse argumento deve sus-
tentar os processos decisórios e dar a escola autonomia e responsabilidade 
pelas decisões tomadas, autonomia essa que não deve ser confundida com 
fragmentação, ruptura ou separação dela em relação a outras instituições per-
tencentes à mesma rede de ensino. A escola se fortalece como unidade educa-
tiva quanto mais seus processos internos se solidificam com bases no coletivo, 
na autonomia e na liberdade. E se fortalece também à medida que estabelece 
externamente parcerias com outras unidades da mesma rede objetivando di-
versificar e ampliar suas potencialidades. Nesse sentido os parâmetros exter-
nos de avaliação podem ser considerados para efeito de melhoria acerca do 
que ainda não foi alcançado, mas nunca como parâmetros de comparação, de 
ranqueamento e de exclusão que sejam locais ou regionais. Por essa via, o PPP 
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da escola não deve estar desarticulado do ambiente externo, nem mesmo das 
instâncias administrativas que operam na hierarquia escolar. 

Na construção do Projeto Político-Pedagógico da escola, a figura do ges-
tor deve ser valorizada como mediador e condutor do processo de construção 
do PPP. A ele cabe a liderança e a viabilização do PPP como instrumento demo-
crático, afastando de vez a marca da imposição de PPPs artificiais e estranhos 
aos membros da escola. 

Lutar em favor da construção de um PPP continua sendo uma tarefa difí-
cil, pois há muitos argumentos que procuram desestabilizar esse processo de 
construção democrático (MalavaSi, 2007). Há alguma razão para tal resistên-
cia, é bem verdade; mas há outras muitas razões para avançarmos na busca 
do aperfeiçoamento desse importante documento de identidade institucio-
nal como, por exemplo, a possibilidade de fortalecer a comunidade local na 
busca do atendimento de seus interesses educacionais especialmente os de 
autonomia e transformação, pois o PPP:

“mais uma vez se apresenta como elemento indispensável na orga-
nização do trabalho pedagógico escolar e na participação efetiva 
das pessoas como resposta às imposições dos planejamentos tradi-
cionais” (MalavaSi, 2003).

2. relações de poder na esCola: uma intermináVel disputa? 
Por longo tempo, os planejamentos escolares foram representados por 

instrumentos técnicos sinalizadores da forma como a escola tratava e entendia 
sua própria função, ou seja, como controle e domínio. Na mesma direção, a 
burocracia e a administração foram vistas como ferramentas para apoiar a estru-
tura escolar em toda sua complexidade. Segundo trateMberg (1982 p. 40):

... a conduta burocrática implica uma exagerada dependência dos 
regulamentos e padrões quantitativos, impessoalidade exagerada 
nas relações intra e extragrupo, resistência à mudança, configu-
rando os padrões de comportamento na escola encarada como or-
ganização complexa. Em suma, o administrativo tem precedência 
sobre o pedagógico. 

Em seguida, quando a sociedade demandou da escola a formação de 
mão-de-obra necessária para atender o mercado de trabalho, ela se aliou a 
lógica da burocracia e da administração e assumiu a função de selecionar, 
discriminar e alienar. A estrutura escolar não teve como base princípios for-
mativos e humanitários.

Segundo FreitaS (2003, p. 35):
... a “forma escola” constitui-se uma maneira de organizar o tra-
balho pedagógico a mando de funções sociais que são atribuídas 

15 Avalia Institucional cap 15.indd   174 15/9/2009   16:55:25



Parte iii – SubSídioS teórico MetodológicoS Para ativação do ProceSSo de avaliação ...
caPítulo Xv – avaliação inStitucional e geStão da eScola: a ParticiPação daS FaMíliaS ...

175

à instituição escolar. Contrariar essa lógica é, no âmbito de nos-
sa sociedade atual, um processo possível apenas como resistência. 
Isso não diminui sua importância como possibilidade, mas alerta 
para seus limites. 

É evidente que também nessa escola autoritária e excludente, por con-
tradição, existe a possibilidade de resistência às lógicas impostas a ela procu-
rando mudar sua trajetória e construindo novas possibilidades em benefício 
da população que a frequenta. Assim, o Projeto Político-Pedagógico da escola 
pode ser um importante instrumento construído coletivamente, e sua análise 
é também a análise do estilo de gestão existente e dos indicadores de qualida-
de que constroem uma escola para todos, uma vez que: 

A qualidade não é um produto, não é um dado. A qualidade cons-
trói-se. Fazer qualidade é um trabalho que se desendera com o tem-
po, que não se pode dizer nunca que esteja concluído, que cresce em 
si mesmo com um movimento em espiral. (bondiolli, 2004 p.16).

Movimento em espiral, que deve ser protagonizado pelos membros que 
participam da escola como famílias, professores, funcionários, estudantes e 
gestores, a partir dos apontamentos realizados e registrados no PPP tanto para 
os problemas existentes quanto para soluções já adotadas e legitimadas pela 
instituição. Elencar problemas, estabelecer metas, projetar mudanças significa 
iniciar um processo de mudança a partir da escola. Sem mudança não existe 
transformação. Por isso, somente a existência do PPP para finalidades buro-
cráticas não garante transformação. O caminho da transformação ocorre junto 
com as mudanças e com o desafio assumido de construir coletivamente uma 
alternativa para a escola que leve a melhoria de todos e que seja respeitado 
pela comunidade. E se ele for imposto a essa mesma comunidade não poderá 
atingir seus objetivos já que, em princípio, será negado por ela. Novamente 
lembramos a importância do papel dos gestores, pois eles podem garantir a 
condução democrática desse processo estimulando a participação e, sobretu-
do, defendendo o direito de todos a ela. 

Sendo assim, alguns indicadores são importantes se desejamos analisar a 
autonomia da escola, os caminhos percorridos na construção coletiva do PPP 
e a partir dele, estimular outros projetos importantes como o da Avaliação 
Institucional:

•	 A	construção	democrática	do	PPP;

•	 A	construção	do	PPP	na	comunidade;

•	 A	“naturalização”	do	PPP	na	comunidade	escolar;

•	 A	representatividade	do	PPP;

•	 A	construção	do	PPP	e	as	repercussões	das	relações	de	poder	no	coti-
diano da escola; 
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•	 A	Avaliação	Institucional	expressa	no	PPP.

Essas questões iniciais ganham atributos importantes se a comunidade 
escolar mostrar-se familiarizada com elas, uma vez que as compreende a par-
tir do processo implantado na construção do PPP. Além disso, pode apontar 
caminhos geradores de novos questionamentos que permitam à comunidade 
estar permanentemente construindo e reconstruindo seu PPP com vistas a 
solucionar suas necessidades locais. 

3. possibilidade de superação Via projeto polítiCo-pedaGóGiCo  
e aValiação instituCional

Não há como negar a necessidade de repensarmos, enquanto nação, as 
políticas públicas educacionais, já que a educação atravessa um momento de-
licado e perverso para a população estudantil. Em nome da democratização 
do ensino e da garantia de vagas para todos, as políticas adotadas estão dis-
criminando “por dentro” não apenas os estudantes menos favorecidos, mas, 
à medida que o compromisso público com a qualidade é encoberta pelo au-
mento de vagas em todos os níveis, nivelando “por baixo” o ensino, todos, in-
discriminadamente, estão sendo penalizados. Penalidade com consequências 
mais severas para os estudantes de menor nível socioeconômico que, diferen-
temente das elites estudantis, não possuem as mesmas chances de formação 
senão as oferecidas no interior da escola. 

Quanto mais parece que o direito de possuir é dado a todos, mais 
se ensina o dever de consumir e de aprender a consumir/desejar 
a partir do lugar social que ocupa. Assim, o direito à educação 
(inclusão em todos os níveis de ensino) contrapõe-se o dever de 
aceitar uma determinada concepção de qualidade de ensino, que 
oculta seus beneficiários e que fabrica trilhas diferenciadas e meri-
tocráticas de sucesso e de fracasso (exclusão por dentro)” (FreitaS, 
Sordi, FreitaS, MalavaSi, 2004).

A alta taxa de matriculados nas escolas, especialmente dos anos inicias 
do ensino fundamental, não pode esconder a qualidade do ensino que está 
sendo oferecida. Ignorar essa lógica é ignorar a importância da reorganização 
da escola, do ensino e da formação dos cidadãos brasileiros. Para os liberais, o 
ingresso e a permanência das crianças e dos jovens na escola parece bastar.

Entretanto, essa “solução” é apenas parcial pois mais que ingresso e per-
manência é preciso a garantia de uma escola de qualidade para todos. Uma 
das soluções para esse grave cenário reside na proposição de oferecer aos 
sistemas de ensino condições e garantias para construção da autonomia es-
colar. Não é tarefa fácil, pois se confronta fortemente com soluções imedia-
tistas, externas e estranhas à escola. Se o objetivo é impedir a autonomia, 
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esse é um caminho aconselhável. Mas se o propósito é de instrumentalizar 
mais e melhor o estudante e, por que não dizer, toda a população brasileira,  
é preciso operar mudanças rápidas, pois hoje nem mesmo a qualificação da 
mão-de-obra especializada, tão desejada pelo mercado de trabalho está sendo 
atendida, quanto menos o atendimento à necessidade básica de formação de 
homens, mulheres, crianças e jovens com capacidade de participar e construir 
um mundo mais humanizado para todos: sinalizadas pelos PPPs é possível 
construir propostas verdadeiramente inovadoras e possíveis, a partir da es-
cola, se houver apoio e respaldo dos setores que, por princípio, dela devem 
se responsabilizar. Políticas educacionais apropriadas, melhores recursos pe-
dagógicos, nova estrutura da escola, gestão participativa, administração do 
tempo e espaço escolares, escola em período integral, melhor estrutura orga-
nizativa, avaliação do processo de aprendizagem progressivo e sequencial, e 
organização do ensino respeitando as trilhas diferenciadas dos estudantes são 
algumas das mudanças que poderiam repercutir diretamente na escola e na 
sociedade a partir dos PPPs construídos com a comunidade. Evidentemente, 
a operacionalização de mudanças dessa natureza representa um sério risco ao 
sistema, pois permite ao cidadão comum decidir acerca da potencialidade de 
sua capacitação em uma escola instrumentalizada para atendê-lo com a ampli-
tude de uma reconfiguração institucional desse porte. 

Não é difícil entender os motivos que impedem tal transformação “de cima 
para baixo”. Nem por isso podemos nos abster de lutar pela transformação, 
pela via na qual ela se mostra possível, ou seja, a partir de suas bases. O nível de 
reivindicação deve supor a participação de todos que atuam “no chão da esco-
la” aliados aos que nela podem se inserir, como pais, comunidades de bairro, 
etc. Para isso o Projeto Político-Pedagógico e a Avaliação Institucional são vias 
facilitadoras nessas conquistas por permitirem a reflexão e a tomada de decisão 
conjunta, iniciativas tão necessárias aos processos transformadores. 

Acreditar nas potencialidades democráticas, participativas e coletivizadas 
desses dois instrumentos e tentar construí-lo sob essas bases é responsabili-
dade de todos os sujeitos envolvidos com as escolas e compromissados com 
a tarefa bastante difícil de continuar acreditando na melhoria da qualidade 
para nossas escolas. Certamente os Projetos Políticos Pedagógicos articulados 
as Avaliações Institucionais podem nos auxiliar nessa tarefa. É preciso crença, 
resistência e coragem. 

4. um reCorte neCessário: a aValiação instituCional potenCializada  
nos prinCípios do projeto polítiCo-pedaGóGiCo

Nos princípios explicitados e na trajetória descrita acima, em 2006 o 
LOED avançou convidando todas as escolas envolvidas no projeto “GERES 
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2005” para participarem da etapa seguinte, a construção de uma Avaliação 
Institucional em suas localidades, e entendia que a adesão voluntária repre-
sentaria uma opção da escola e não uma obrigatoriedade decorrente da im-
posição, o que aumentaria a participação e a consolidação da AI nelas. En-
tretanto, as demandas internas e externas, a ausência de familiaridade com 
processos participativos, o cotidiano da instituição e a falta de uma ação via 
política pública afastou algumas escolas do projeto. É importante registrar 
que as escolas que “teimosamente” permaneceram no projeto, apesar das ad-
versidades, apresentaram avanços significativos especialmente no exercício 
do encontro e do debate sobre a natureza e os problemas da escola. Esse 
movimento chamou a atenção do poder público do município de Campinas, 
através de sua Secretaria de Educação que demandou do LOED esse mesmo 
projeto, implantando-o em toda sua rede de ensino. 

Esperamos que aos processos já iniciados de AI possam ser adicionados 
os resultados de desempenho dos estudantes e das escolas para se mapear e 
delinear um perfil cada vez mais preciso da rede de ensino do município.

A etapa atual reclama por novas iniciativas que tragam as famílias e a 
comunidade para dentro da escola. Nesse sentido, é preciso discutir qual a 
importância da participação das famílias nesse projeto e como elas devem ser 
incorporadas qualificando ainda mais o projeto de AI. 

5. a aproXimação das Famílias: seus medos, nossos reCeios...
As famílias, chamadas à escola apenas em dias de entrega de notas ou de 

festas comemorativas, não costumam comparecer em outros momentos usan-
do argumentos como “... os projetos nunca vingam, somos chamadas apenas 
para concordar com o que já foi decidido, a escola tem obrigação de funcio-
nar direito, a escola sabe o que é melhor para os estudantes/filhos, etc.” Por 
outro lado, a instituição não se mobiliza para trazer as famílias para seu inte-
rior e também usa argumentos desmobilizadores como “... não adianta chamar, 
pois eles não comparecem, as famílias comparecem só para dar palpites, eles 
mais atrapalham que ajudam, todos trabalham fora o dia todo e é perda de 
tempo marcar encontros, etc.”. Com isso o cotidiano da escola vive a ausência 
da família e da comunidade. Como mudar esse cenário? Diante desse quadro, 
cabe à escola a tarefa de recolocar aos pais a importância de sua participação, 
devolver-lhes o lugar que sempre lhes pertenceu, consolidar a presença deles e 
oferecer-lhes condições seguras e reais de acolhimento. Mesmo que “... profes-
sores e pais sejam preteridos pelas políticas públicas, em especial os neolibe-
rais apressados...” (FreitaS, 2003) a escola pode modificar essa forma de vê-los 
incorporando-os como grupo que podem fazer a diferença. Os pais precisam 
se reconhecer como segmento pertencente à escola e a esta cabe a respon-
sabilidade de oferecer a possibilidade de participação efetiva. Não se trata de 
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tarefa fácil, mas é preciso acreditar que “os pais estão sempre prontos para um 
diálogo sobre o futuro dos filhos, sobre a importância de uma formação sólida 
num mundo violente, cheio de riscos” (FreitaS, 2003) e acreditar, sobretudo na 
possibilidade de superar os obstáculos transformando-os nos grandes desafios 
a serem superados. Alguns exemplos mostram que vale o esforço! 

6. a aValiação instituCional a serViço das Famílias5: o Que esperar? 

Princípios tipicamente associados à sociedade capitalista, como compe-
tição, concorrência, individualismo, individualização, busca de “qualidade”, 
avaliação permanente e outros, foram incorporados no interior da escola 
como se a ela pertencessem. Por outra via, empresas, instituições e governos 
também “importaram” das escolas modelos de avaliação, tipicamente educa-
cionais não sem antes transformá-los em modelos de avaliação empresarial e 
de gestão. Para diaS (2006, p.23):

...Segundo essa lógica, qualidade praticamente se identifica com 
eficiência e é apreendida, sobretudo quantitativamente. Essa con-
cepção permite que os instrumentos objetivos da avaliação esta-
beleçam publicamente as comparações e as hierarquizações que 
o mercado requer. Indicadores quantificáveis de produtividade 
institucional passam a ser priorizados e relacionados com a res-
ponsabilização. Juntamente aí aquela bipolaridade já apontada: 
o fortalecimento do autoritarismo do Estado, centralizando o con-
trole dos resultados nas políticas relativas ao campo social, e a 
ênfase na liberalização dos meios ou processos a assegurar maior 
liberdade de escolha dos clientes e mais facilidades para alcançar 
a eficiência, como conviria à economia. 

Nesse contexto, encontramos as famílias que, da mesma forma, avaliam 
a escola, observando atentamente o lugar ocupado por ela no ranking geral. 
Nesse sentido ela avalia e é também avaliada (nunca se falou e julgou tanto a 
família, suas responsabilidades e seus equívocos, como hoje) pela instituição, 
que cobra dela resultados no seu trabalho com os filhos:

“A avaliação que aparentemente aconteceria só no interior da es-
cola revela-se como reflexo de um sistema social mais amplo. A so-
ciedade também classifica, discrimina e moraliza. Neste cenário é 
que se encontram professores – leia-se escola-  e famílias.Eles repro-
duzem essa lógica de avaliação e se relacionam com os estudantes/
filhos pelo mesmo viés.”(MalavaSi, 2002,p.221)

5 Utilizaremos tanto a denominação de pais como de famílias para nos referirmos aos 
sujeitos que se ocupam dos cuidados e da educação dos estudantes fora da escola. 
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lahire (1977, p. 17) afirma que as crianças assumem relações de interde-
pendência com os mais próximos, especialmente os pais: “... Suas ações são 
reações que ‘se apóiam’ relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-
lo desenham, traçam espaços de comportamento e de representações para 
ela”. A família possui considerável força avaliativa influenciando6 e até mesmo 
interferindo na autoestima dos filhos. Como exemplo, temos o jovem estu-
dante, que ao término do Ensino Médio, se vê fortemente influenciado pelos 
pais na escolha de um curso de graduação ou o jovem universitário influen-
ciado pelos pais na sua escolha profissional. Esta lógica leva a família a avaliar 
com rigor e de maneira inevitável os filhos e a instituição que os formou. Por 
outro lado, a escola, antes raramente avaliada, agora o é por diversos setores, 
inclusive pela família e pelos sistemas de avaliação.

“A escola, de maneira geral, sempre valorizou a avaliação, mais 
como prática que auxilia em muito o controle e o disciplinamento 
dos alunos, que como instrumento de verificação de conhecimento 
adquirido por ele ou como caminho de observação das práticas 
pedagógicas contidas no projeto político da escola. Provavelmente, 
talvez seja este um dos motivos pelos quais se observa, no ambiente 
da escola, uma acentuada preocupação dos pais com a avaliação.” 
(MalavaSi, 2001, p 57). 

Ignorar esse complexo movimento é eximir-se da participação de um im-
portante debate, excluindo-se a possibilidade da família ser uma importante 
parceira na transformação da escola enquanto instituição educativa. 

É tarefa importante no processo de construção da Avaliação Institucional 
examinar a natureza das relações entre a família e a escola, pois com isso é 
possível desvelar uma dimensão importante dos processos avaliatórios das ins-
tituições educacionais e da sociedade. As relações postas no ambiente escolar 
incluindo a família podem auxiliar o entendimento, ainda que parcial, de pro-
cessos de avaliação da escola. Tais processos, já apresentados em outros estu-
dos como os de bertagna (2003), caMargo (1996), FreitaS (1995), godoi (2000), 
hoFMann (1992), luckeSi (1997), luckeSi (1997), ludke (1984), ludke e Mediano 
(1992), Pinto (1994), SobierajSki (1992), Souza c. (1991), Souza S. (1996), villaS 
boaS (2000), estão perpassados por outras áreas que se entrelaçam: a avaliação 
instrucional, a avaliação comportamental e a avaliação valorativa. 

6 Influência, palavra de origem grega, que significa fluir por dentro; mexer nas emo-
ções e atitudes de alguém; aquilo que um faz pelo outro; vai da exaustão de interferir 
e modificar procedimentos até a delicadeza de sugerir mudanças no outro; fluir por 
dentro significa brotar no outro uma nova sensação que resulta na mudança conscien-
te ou não da outra pessoa; é a possibilidade de transformação nos vários setores da 
vida de um ser exercida por alguém de fora. 
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7. e Como atuam as Famílias dos estudantes nesse ConteXto?  
Quais ConCepções de aValiação possuem? 
As concepções e os valores das famílias são construções ligadas à história 

de vida, nível socioeconômico e outras referências externas à escola e que 
dela não dependem diretamente. Mas a instituição não pode se eximir de 
compreendê-la e preparar-se para lidar com ela em um processo de inclusão 
a partir da realidade existente, inserindo-as no Projeto Político Pedagógico e 
na Avaliação Institucional da escola. 

“Por fim, percebemos que os pais, independentemente do grau de 
participação que lhes é permitido possui, avaliam permanentemen-
te a escola, os professores e seus próprios filhos. Os valores e as refe-
rências utilizadas nesse processo são construções externas à escola 
(história de vida, classe social, etc.). Esse é um processo inevitável, 
razão pela qual é melhor que o compreendamos e nos preparemos 
para lidar com suas conseqüências – e por que não – nos preparemos 
para uma abordagem inclusiva desta realidade no próprio projeto 
político pedagógico da escola”. (MalavaSi, 2000, p. 311).

O envolvimento das famílias na Avaliação Institucional também é espera-
do, uma vez que a construção de um projeto escolar é também a construção 
de uma esperança, de um sonho na possibilidade de uma nova sociedade, 
mais justa e democrática. Para roManelli (2000, p.101):

“...a relação da família com a escola é mediada por determinantes 
macroestruturais, fruto das pressões que o processo de moderniza-
ção do país impõe ao sistema educacional e ao mercado de traba-
lho, e também por fatores de cunho microestrutural, associados à 
organização da unidade doméstica e ao significado por ela atri-
buído à escolarização dos filhos.”

Justamente pelo significado da escolarização dos filhos, o envolvimento 
dos pais nessa construção pode significar, por pertencimento, apoiar as ações 
da escola e conseguir – por que não? – conquistas importantes para todos. 
Famílias não devem ser apenas expectadoras e reprodutoras do cenário da 
escola, mas, sobretudo, devem ser interlocutoras na busca de apoio junto à 
comunidade escolar. 

Convencionalmente, ao nos referirmos a Avaliação Institucional, tratamos 
das práticas residentes em outros espaços que não os da Educação Básica como 
se ela não pudesse responder, enquanto instrumento de gestão participativa, 
às necessidades dessa fase. Da mesma forma, as escolas de ensino fundamental 
e médio, entendidas como instituições de ensino, não costumam ser tratadas 
como espaços sujeitos a avaliações internas, especialmente aquelas avaliações 
que se destinam à realização de diagnósticos e alternativas que busquem sua 
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melhoria. O que se faz rotineiramente é uma medição do ensino e da aprendi-
zagem baseada no número de estudantes aprovados ou reprovados no interior 
da escola. Evidentemente não se pode abandonar o tratamento adequado a 
esse nível de avaliação pois:

“Sabemos que os sentimentos que se apossam dos elementos da fa-
mília no caso de uma reprovação são reguladores de suas ações...
São momentos como este que explicitam a força da avaliação e seu 
alcance para ale’m dos muros da escola”. (MalavaSi, 2002, p. 220).

Mas, consolidada a avaliação do ensino e da aprendizagem ou avaliação 
instrucional, é preciso avançar implantando o processo de construção da Ava-
liação Institucional via Projeto Político-Pedagógico a partir de indicadores de 
qualidade de ensino coletivamente propostos. 

Isso significa diagnosticar o panorama institucional, conhecer suas fragi-
lidades buscando a solução de seus verdadeiros problemas através do coletivo 
escolar, com a inclusão das famílias e da comunidade local. Nesse processo é 
esperado que a avaliação sirva para provocar transformações no espaço esco-
lar, caso contrário ela não terá significado. A avaliação que não leva a mudan-
ças não atinge seus objetivos. 

8. e a instituição esColar, Como reaGe à possibilidade de inserir as 
Famílias em seu projeto de aValiação instituCional? 
A escola, enquanto local de educação e ensino, tem papel na instrução 

dos seus estudantes, mas não pode ignorar a sua função social e educativa. 
Daí seu compromisso na construção da Avaliação Institucional levando em 
conta a realidade existente buscando resolver seus problemas mais graves 
além de refletir e adotar ações propositivas em busca de melhoria, pois para 
as famílias, de modo geral, a escola é o locus de instrução e formação. Pensam 
e atribuem à escola este papel por acreditarem que nela estão reunidas as 
condições e as garantias para o cumprimento de tal função. Cabe indagarmos 
então: como a escola assume esse papel? 

Tomar as famílias como aliadas no processo de construção do conhe-
cimento dos estudantes e na formação de cidadãos que ela, escola, anuncia 
desejar, são alguns compromissos a serem assumidos coletivamente.

Diferente dos processos tradicionais, em que um pequeno número de 
pessoas toma para si a prerrogativa das decisões no âmbito institucional, o 
trajeto inerente aos processos democráticos demanda tempo para a obtenção 
de resultados, pois há um tempo de reflexão, um tempo de decisão, um tempo 
para o desenvolvimento dos trabalhos e um tempo para avaliação do percurso. 
Tempos esses necessários, se desejamos a participação de todos os segmentos 
envolvidos com a escola. Junto à opção pela democratização da avaliação da 
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escola, pela via do PPP e da AI, há grandes desafios a serem superados, como a 
tendência à exclusão de grupos possuidores de ritmos diferenciados de traba-
lho, valorização de ações autoritárias por parte dos gestores, incorporação de 
propostas externas e alheias à realidade da escola e de seu entorno, etc. 

Não se pode ignorar os limites existentes no decorrer da construção de 
um Projeto Político-Pedagógico e da implantação de uma Avaliação Institucio-
nal, como a desistência de pessoas ou grupos representativos significando o 
retrocesso e o impedimento no avanço dos trabalhos. Para os gestores o de-
safio é ainda maior, pois democratizar a gestão pode implicar maior demanda 
de trabalho e menor controle sobre os processos escolares; para os pais pode 
representar uma mudança nas relações mantidas com a escola, e para os pro-
fessores pode significar uma nova conduta acerca da organização de seu tra-
balho. E para a escola como um todo, tal iniciativa pode demandar uma nova 
forma de se construir enquanto instituição educativa. Mas para isso é preciso 
responder algumas questões sinalizando a opção feita, tais como:

•	 Quais	 elementos	 indicam	 tratar-se	de	uma	Avaliação	 Institucional	 e	
não de uma avaliação pontual e passageira, sem a expressão do con-
junto dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar?

•	 Como	o	processo	da	Avaliação	Institucional	está	incorporado	no	Pro-
jeto Político Pedagógico da escola?

•	 Como	 as	 relações	 de	 poder	 influenciam	 os	 processos	 de	 Avaliação	
Institucional? 

•	 Como	a	escola	apresenta	a	comunidade	seu	Projeto	Político	Pedagógi-
co incluindo a Avaliação Institucional?

•	 Como	a	Avaliação	Institucional	incorporou	a	família	e	a	comunidade	
sem tomá-la como segmento “filantrópico” na estrutura da escola?

•	 Como	a	família	será	acolhida	na	escola	respondendo	com	a	potencia-
lidade que é de sua natureza na construção de uma Avaliação Institu-
cional? 

•	 Como	as	 famílias	devem	 se	organizar	para	 reivindicar	 seus	direitos	
partícipes na construção de uma educação de qualidade? 

•	 Quais	parâmetros	devem	ser	construídos	para	que	todos	os	segmen-
tos (famílias, professores, gestores, funcionários e estudantes) sejam 
construtores de uma avaliação institucional participativa?

Muitas famílias se ausentam da escola quando ela não representa um 
lugar de acolhimento onde a participação seja evidenciada e vista com a po-
tencialidade que lhe é própria. A escola precisa criar planos de ação, levando 
em conta a realidade de seu entorno e as necessidades de sua comunidade 
para que esta se aproxime. A interação família/escola no contexto da Avaliação 
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Institucional não é construída sem o estabelecimento de parceria e cuidado. 
Por um lado, as famílias precisam sentir que estão sendo acolhidas pela esco-
la, pelos membros da Comissão Própria de Avaliação7 e que suas sugestões são 
bem recebidas. Por outro lado, a CPA, precisa desejar a presença das famílias 
na escola para, com elas, de fato, construir uma nova possibilidade de gestão 
da escola. Muitas famílias se ausentam da escola quando ela não representa 
um lugar de acolhimento onde a participação seja evidenciada e vista com a 
potencialidade que lhe é própria. A escola precisa criar planos de ação, levan-
do em conta a realidade de seu entorno e as necessidades de sua comunidade 
para que esta se aproxime. Essa parceria pode ser muito produtiva benefician-
do a todos. 

9. o Que se espera... sempre se alCança?  
a Cpa reCebendo as Famílias

Apenas recentemente as propostas de implantação das Avaliações Ins-
titucionais ganharam espaço nas reflexões acerca das melhorias necessárias 
para as escolas de ensino fundamental e médio. A nosso ver, esse fato re-
tardou, em grande medida, avanços no debate e na implantação de novas 
formas de avaliar a escola que superassem a antiga e já conhecida avaliação 
do ensino e da aprendizagem presente no âmbito da sala de aula. Por isso, 
discutir a importância da implantação de Avaliações Institucionais nas escolas 
de Educação Básica a partir do princípio de autonomia que deve regê-las e do 
compromisso social que deve guiá-las é um compromisso de todos os que se 
interessam pela mudança da sociedade a partir da escola. Tomando-a como 
uma instituição educativa, deve construir suas próprias decisões internas ain-
da que esteja dependente de uma rede a qual pertença. Além disso, visualizá-
la como espaço onde residem inúmeras possibilidades de ações concretas e 
mudanças reais é uma opção. 

Pensando na Avaliação Institucional não apenas como o lugar indicador 
dos problemas internos da escola e de seus limites, mas também como instru-
mento de reflexão na busca da resolução desses limites, é uma tarefa. E mui-
tas vezes, esse movimento aponta para as esferas públicas externas à escola. 
Nesse sentido, a Avaliação Institucional é promotora de transformações no 
espaço escolar e também entre as instituições parceiras a partir de demandas 
que essas façam aos órgãos públicos quando a estes couber o oferecimento de 
estrutura e base necessárias para melhorias apontadas no processo avaliativo. 
Esse parece ser o verdadeiro sentido da avaliação: junto ao outro que não é 
estranho reside a possibilidade da melhoria para todos. 

7 Comissão Própria de Avaliação será abreviada no texto por CPA. 
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A estratégia de trabalho na construção de uma AI participativa teve início 
no município de Campinas com a implantação das Comissões Próprias de Ava-
liação (CPAs) nas escolas para estimular, articular e organizar todo o processo. 
E apesar das famílias serem convidadas junto a outras representações para fa-
zerem parte das CPAs, sua presença ainda é incipiente. Isso aponta para outro 
desafio já citado anteriormente: como trazer as famílias para a escola com a 
finalidade de incorporá-las na construção de uma AI participativa? 

“Podemos afirmar, com alguma certeza que, quando a escola exclui 
os pais de seu projeto educativo, ela poderá ficar em uma situação 
cômoda na medida em que o nível de questionamento sobre suas 
ações será pequeno. Mas é possível que deixe de contar com a rica 
participação e contribuição dos pais que são, em parte, responsá-
veis pela formação do cidadão que ela, escola, anuncia desejar”.
(MalavaSi, 2002, p. 228)

Assim como em outros processos que se pretendem democráticos, é 
preciso que as famílias se sintam acolhidas pelas CPAs e que estas potencia-
lizem a presença e a participação das famílias. Inicialmente é preciso operar 
levando em conta a realidade delas como horário de disponibilidade, for-
mas de apresentação do trabalho, clareza na motivação dos convites feitos 
objetivando estimular sua participação, abertura e respeito às contribuições/
reflexões dos pais, etc. Mas essas ações só existem à medida que a escola 
através da CPA veja nas famílias uma potencialidade no enriquecimento de 
seu PPP e de sua AI. 

Por outro lado, os pais, sabendo o papel que lhes cabe, viabilizam sua 
participação e agem como atores indispensáveis desse processo. Portanto, o 
primeiro passo para uma instituição que pretende implantar a AI com partici-
pação das famílias é discutir com elas suas atribuições, suas potencialidades e 
a melhor maneira de fazer-se representar nesse importante espaço educativo. 
Espaço esse que é público e que, sendo de todos, é também de cada segmen-
to constituinte dela. 

10. Finalizando...
A realidade não se concretiza apenas porque desejamos ou sonhamos. 

Ela se faz pela ação dos mais corajosos, dos mais comprometidos, dos mais 
dispostos. Assim também a escola, capacitadora de tantas mudanças, só se 
transforma quando alguns (seriam poucos?) educadores sonham uma melho-
ria, mas além de sonhar, criam expectativas para si e para outros, alimentam 
esperanças e, sobretudo, trabalham arduamente para que o sonho se transfor-
me em realidade. Sonho fundamentado na construção de um mundo melhor 
para todos. Nesse movimento é que se faz a vida, a escola e o futuro de um 
povo.
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Capítulo XVI

partICIpação EstudantIl no  
proCEsso dE aValIação InstItuCIonal:  

o QuE aprEndEm/EnsInam os EstudantEs  
Quando partICIpam dE proCEssos dE  

aValIação da QualIdadE da EsCola? 

Maria SiMone Ferraz Pereira

Houve um tempo em que a história das sociedades em geral, e especi-
ficamente da instituição educacional, como instância social, mostrava que 
os homens não tinham necessidade de participar das decisões e aconteci-
mentos em seu entorno. Isso fica claro quando voltamos nosso olhar para o 
passado e entramos em contato com a história dos povos antigos com seus 
regimes escravocratas, das sociedades modernas com seus regimes ditato-
riais e com a própria história da educação tradicional. Educação embasada 
no ensino humanístico, de cultura geral, centrada no professor, cuja relação 
pedagógica era hierarquizada e verticalista, e que privilegiava o exercício da 
memória, o desenvolvimento do raciocínio, a formação de um aluno passi-
vo, ou seja, uma educação ideologicamente comprometida com a adaptação 
do homem à sociedade.

E na atualidade? Qual tem sido o compromisso da educação? Como a 
atual forma de Organização do Trabalho Pedagógico da escola tem contri-
buído para a formação das novas gerações? Pensar a contribuição da escola 
para a formação das novas gerações remete-nos à reflexão de que tipo de 
homem desejamos formar. Formar para qual sociedade? E mais, como esse 
homem se posiciona frente às questões sociais, políticas, econômicas e cul-
turais, ou seja, como se dá a sua participação nessa sociedade?

Refletir sobre participação é se comprometer com a formação para a 
autonomia. Paulo Freire (2001) alerta sobre nosso compromisso, enquanto 
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educadores, de contribuirmos para a formação de pessoas autônomas. Se-
gundo Freire (op. cit.), a capacidade de tomar decisão está relacionada ao 
exercício de tomada de decisões, à aprendizagem dessa capacidade, pois 
ninguém nasce pronto para decidir, as pessoas aprendem a decidir deci-
dindo. Salienta, ainda, que esse processo de aprendizagem de tomada de 
decisão contribui para a construção da própria subjetividade, do ser gente/
humano, para a constituição da autonomia. Nessa perspectiva, ninguém se 
torna autônomo antes de ter a capacidade de decidir, esta capacidade se 
desenvolve mediante a experiência das várias decisões tomadas ao longo da 
vida (Freire, 2001).

Podemos afirmar que essa prática de “interação com os demais homens, 
a auto-expressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de 
criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros” (diaz 
bordenave, 1983, p. 16) constitui-se na prática de participação. 

Segundo diaz bordenave (1983) a participação é uma necessidade fun-
damental do ser humano, um “caminho para o homem exprimir sua tendên-
cia de realizar, de fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e 
o mundo” (p. 16), ou seja, de se constituir humano, sujeito da sua história 
e da história da própria humanidade. Se, de acordo com Freire (2001), nin-
guém nasce autônomo, e se autonomia é um aprendizado, podemos afirmar 
que ninguém nasce sabendo participar; que participação também se consti-
tui como aprendizado, e que as instituições sociais, especificamente a escola 
na maneira como organiza seu trabalho pedagógico, pode possibilitar ou 
dificultar a participação.

Se pararmos para conversar com os estudantes de diferentes idades e 
níveis de ensino sobre o que vão fazer na escola e sobre o lugar que ocu-
pam no processo educacional, provavelmente ouviremos respostas como: 
“vamos à escola para aprender, para conhecer novas coisas e pessoas”; “na 
escola somos alunos, temos que estudar e respeitar os professores, colegas 
e demais profissionais”. 

Raramente ouviremos dos estudantes e provavelmente nem dos pro-
fissionais, que os alunos vão à escola para aprender e também ensinar. Que 
mesmo sendo estudantes têm opiniões sobre a escola que estudam, sobre 
a relação que estabelecem com os professores e demais funcionários, sobre 
o tipo de aula que os professores ministram, enfim, sobre a forma como o 
trabalho pedagógico é pensado e como isso afeta a formação de cada alu-
no. Ademais, não raro encontramos no espaço pedagógico discursos que 
primam pelo princípio da coletividade e posições que tendem a silenciar 
segmentos considerados sem capacidade para se posicionar, como é o caso 
do segmento dos estudantes.
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Cabe destacar que o espaço pedagógico em que os alunos são treina-
dos para a passividade, para a neutralidade, se constitui como um espaço 
de marginalização e de mutilação do homem social (diaz bordenave, 1983). 
Nesse sentido, a passividade dos alunos frente às questões da vida escolar, 
esse movimento que muitas vezes contribui para que não participem das 
decisões que são tomadas no espaço pedagógico, para que permaneçam ao 
longo de sua formação “às margens de um processo sem nele intervir” (diaz 
bordenave, 1983, p. 18) tende a contribuir para a formação apolítica, para a 
constituição de um indivíduo que se posiciona passivamente para a recep-
ção dos benefícios/malefícios da sociedade, como se a maneira humana de 
estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra (Freire, 2001). 

Historicamente, as reflexões sobre o papel da educação na formação 
das novas gerações têm se constituído objeto de diferentes concepções que, 
muitas vezes, por revelar diferentes princípios, se confrontam e se contradi-
zem. Numa perspectiva mais crítica, podemos afirmar que a maneira como 
a escola tem se organizado para cumprir seu compromisso de educar tem 
distanciado os indivíduos da formação da consciência crítica, do exercício 
da cidadania, do compromisso da participação coletiva e da apropriação do 
capital cultural historicamente acumulado pela humanidade.

Além disso, a educação pública tem sido atingida por inúmeras retalia-
ções resultantes das lógicas economicistas que regulam o funcionamento da 
sociedade. São tempos difíceis, de desilusão, desencanto e de tentativa de 
homogeneizar a escola na lógica do capitalismo. Uma escola que tem viven-
ciado a democratização do acesso, da ampliação de vagas, principalmente 
para as camadas populares, mas que nem sempre tem conseguido garantir a 
apropriação do conhecimento formal. Consequentemente, os excluídos da 
educação escolar, seja de maneira direta ou brandamente, são os alunos que 
fundamentalmente constituem a escola pública, ou seja, os sujeitos das clas-
ses populares. Quando falamos de exclusão nos referimos à incapacidade 
da escola de garantir aos seus alunos a apropriação do conhecimento, bem 
como a negação de uma formação plena. 

Partimos do princípio de que a formação plena tem como um de seus 
objetivos centrais promover a auto-organização dos alunos, ou seja, a auto-
nomia dos sujeitos. Nesse sentido, precisamos entender que os estudantes 
que cotidianamente frequentam, vivem, fazem, ocupam as inúmeras salas de 
aula precisam ser instigados a se sentirem parte importante e fazerem parte 
de fato do processo educacional.

Defendemos a ideia de que nesse contexto a escola pode ter um papel 
primordial. “O ensino não é a alavanca para a mudança ou a transformação 
da sociedade, mas a transformação social é feita de muitas tarefas pequenas 

16 Avalia Institucional cap 16.indd   191 16/9/2009   09:35:48



avaliação inStitucional coMo inStância Mediadora da Qualidade da eScola Pública

Maria SiMone Ferraz Pereira

192

e grandes” (Freire, 2001, p. 60). Assumir essa posição não é resgatar a visão 
redentora da educação, é ter consciência de que a escola “sempre foi uma 
arma nas mãos das classes dirigentes” (PiStrak, 2003, p. 30) e, por isso, pro-
jetos que se posicionam contra essa lógica assumem pedagógica e ideologi-
camente oposição à naturalização das coisas e dos sujeitos.

A compreensão da escola como uma arma ideológica carrega o com-
promisso de desvelar sua natureza de classe no contexto da sociedade 
em que se encontra inserida. Portanto, a educação pode contribuir para 
possibilitar a compreensão de que uma sociedade dividida em classes con-
vive com diferentes interesses que se confrontam. A superação das ques-
tões que derivam da luta gerada por esses conflitos consiste, entre outros 
aspectos, na conscientização clara e exata dos objetivos sociais da classe 
dominante.

Precisamos pensar como a escola pública tem se organizado como es-
paço político de emancipação humana. Para pensarmos o funcionamento da 
escola pública e do papel que ela pode exercer nesse contexto social contra-
ditório, faz-se necessário entender, dentre outros aspectos, a maneira como 
os sujeitos participam da organização do trabalho pedagógico. 

Sentir-se parte e, consequentemente, fazer parte da escola em que se 
estuda, trabalha é se comprometer com sua qualidade, é sentir-se responsá-
vel pela defesa e pela luta daquilo que é fundamental para a garantia de seu 
funcionamento. Vale ressaltar que não reforçamos o discurso presente nos 
últimos anos de desresponsabilização do governo de sua obrigatoriedade 
para com a qualidade da educação pública e de culpabilização dos sujeitos 
(profissionais, famílias, estudantes) pela falta de qualidade e pela manuten-
ção da escola. 

A educação pública, a partir do momento que ganha amplitude de 
mercado, tende a incorporar valores da administração empresarial. Assim, 
historicamente a gestão escolar esteve atrelada aos interesses da sociedade 
capitalista numa concepção mercadológica de qualidade, em que o poder 
esteve centralizado nas mãos do diretor, figura responsável por administrar 
e tomar as decisões importantes para o funcionamento da instituição.

Com o processo de democratização do País, a partir de 1980, mudanças 
ocorreram em todos os setores sociais, bem como na educação. Dentre as 
mudanças vividas pela educação, destacaremos aqui o movimento de atri-
buir às escolas a necessidade de uma administração participativa em que o 
conceito de gestão passa a ser defendido na perspectiva da gestão democrá-
tica e da participação da comunidade nas tomadas de decisões.

Autores como Paro (1995) destacam a importância desse movimento, 
pois acreditam que a democratização só acontecerá de fato na medida em 
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que os que mais se beneficiarem da escola puderem participar efetivamente 
das discussões sobre suas reais necessidades, da definição de seus objetivos 
e da maneira como alcançá-los. Segundo Paro (1995, p. 19-20),

parece haver pouca probabilidade de o estado empregar esforços 
significativos no sentido da democratização do saber, sem que a 
isso seja compelido pela sociedade civil. No âmbito da unidade 
escolar, esta constatação aponta para a necessidade de a comu-
nidade participar efetivamente da gestão da escola de modo a 
que esta ganhe autonomia em relação aos interesses dominantes 
representados pelo Estado.

Nesse sentido, acreditamos ser necessário o fortalecimento da cons-
ciência de que,

na escola pública, que atende às camadas populares, tanto di-
retor quanto demais funcionários, alunos e pais possuem, em 
última análise, interesses sociais comuns, posto que são todos 
trabalhadores, no sentido de que estão todos desprovidos das 
condições objetivas de produção da existência material e social e 
têm de vender sua força de trabalho ao Estado ou aos detentores 
dos meios de produção para terem acesso a tais condições (Paro, 
1992, p. 42).

Sabemos que esse movimento de efetivação da gestão democrática tem 
se fortalecido no sentido de reconfigurar o papel dos coletivos que vivem e 
concretizam o trabalho pedagógico. No entanto,

é preciso ter consciência de que os avanços que se deram no senti-
do da democratização das relações no interior da unidade esco-
lar serão em função das lutas que se fizerem em toda a sociedade 
civil. O que se pretende dizer é que tal democratização jamais 
terá consistência se for apenas “delegada” pelos que representam 
o poder do Estado, sem a ação da sociedade civil enquanto sujei-
to social. Por isso, é preciso verificar o que a comunidade pode fa-
zer por si própria no momento presente e quais os obstáculos que 
se apresentam para que esta sua potencialidade se consubstancie 
em ações que possam levar a uma participação mais efetiva nas 
decisões da escola. (Paro, 1995, p. 21)

oliveira (2007) chama a atenção para a compreensão dessa nova con-
figuração da gestão da escola na relação com as políticas públicas. Segun-
do ela, as políticas públicas educacionais atuais têm engendrado uma nova 
organização de trabalho escolar e especificamente possibilitado uma nova 
relação entre trabalhadores docentes e escola. Essas políticas revelam um 
movimento contraditório em que a democratização do acesso à escola tem 
se dado à custa da massificação do ensino e de uma regulação educativa. 
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Essas reformas trazem uma nova regulação educativa caracteri-
zada pela centralidade atribuída à administração escolar – a es-
cola como núcleo do planejamento e da gestão; o financiamento 
per capita, a regularidade e ampliação dos exames nacionais de 
avaliação, a avaliação institucional e a participação da comuni-
dade na gestão escolar (oliveira, p. 357, 2007).

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a escola tem, por meio 
da descentralização administrativa, pedagógica e financeira, conquistado um 
processo de autonomia e flexibilidade, ela tem respondido a uma crescente 
demanda de atividades e responsabilidades. Nesse contexto, a avaliação vem 
ocupando um papel central de regulação e controle como forma de garantir a 
competência e a qualidade professadas pelas políticas educacionais atuais.

Nesse processo de regulação da qualidade de educação, principalmen-
te no período pós 1995, fica evidente uma concepção de avaliação preocu-
pada com o fornecimento de subsídios para a implementação ou manuten-
ção de políticas educacionais. Para tanto, foram desenvolvidos sistemas de 
avaliação comprometidos com o monitoramento do sistema educacional, 
que professavam as seguintes intenções: detectar efeitos negativos ou posi-
tivos das políticas adotadas; promover a avaliação sistêmica da escola públi-
ca; criar instrumentos de participação da sociedade e dos profissionais da 
educação na gestão da escola; democratizar o acesso à informação sobre a 
educação e fortalecer a escola como instituição de promoção de igualdade 
de oportunidades para todos. 

Percebe-se que, na constituição desses sistemas de avaliação, o foco 
relaciona-se às políticas de condução do Estado, e essas repercutem na for-
ma de organizar e gerir os sistemas educacionais. Entretanto, a dificuldade 
no uso dos dados dessas avaliações é um problema que vem se acentuando 
na realidade da escola básica.

Acreditamos que um processo de avaliação que se comprometa com a 
qualidade da educação reclama pelo envolvimento de professores e gesto-
res na concepção do sistema no sentido de garantir a utilização dos dados 
apontados pela avaliação no dia-a-dia da instituição. Para a utilização desses 
dados, faz-se necessário a montagem de um sistema de utilização que envol-
ve a avaliação institucional (FreitaS; Sordi; FreitaS; Malavazi).

Quando falamos de compromisso com a qualidade da educação fala-
mos de uma Avaliação Institucional entendida “como um processo sistemáti-
co de análise de uma atividade ou instituição que permite compreender, de 
forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a 
estimular seu aperfeiçoamento” (belloni; belloni, 2003, p. 17). Nesse senti-
do, caracteriza-se por ser opção de uma escola que coletivamente se organi-
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za para a necessidade de se autoavaliar, de autoconhecer seus avanços, bem 
como os problemas detectados, num movimento de significação e produção 
de sentidos, e de mudanças necessárias ao desempenho de sua função: ga-
rantir a qualidade da educação às novas gerações.

Nesse cenário, faz-se necessário destacar a adesão voluntária e, prin-
cipalmente, o compromisso e a valorização dos diferentes sujeitos que efe-
tivamente fazem a escola: estudantes, famílias, funcionários, professores, 
coordenadores, equipe gestora, ou seja, de toda comunidade escolar. Ga-
rantindo, assim, ações participativas e dialógicas em que os “múltiplos pro-
tagonistas se apresentam com igualdade de direitos, de voz e de poder” 
(FreitaS; Sordi; FreitaS; Malavazi) na luta pela qualidade da escola.

A qualidade é entendida como sendo um ponto valorativo e ne-
cessariamente expresso por diferentes pessoas, de diferentes seg-
mentos da comunidade escolar, de diferentes formas, a partir de 
suas lógicas particulares, devemos compreender que a explicita-
ção de suas bases é sustentada no diálogo e na participação de 
todos (Sordi et al., 2005, p. 3).

Se quisermos de fato contribuir para a construção de uma sociedade 
participativa, em que as pessoas sejam capazes de intervir nos processos 
dinâmicos que constituem ou modificam a sociedade, enfim, na história da 
sociedade, a microparticipação pode ser entendida como um dos caminhos 
para participação em nível macro. Microparticipação que se dá na família, 
no trabalho, no esporte, na comunidade, e principalmente na escola (diaz 
bordenave, 1983).

Sabemos que “a participação da comunidade na escola depende dos 
múltiplos interesses dos grupos que interagem na unidade escolar, bem 
como dos condicionantes materiais, institucionais e ideológicos” (Paro, 
1995, p. 30). Acreditamos que não basta anunciar formalmente a participa-
ção de todos no planejamento, organização e funcionamento da escola: é 
necessária a garantia de condições que propiciem essa participação. Sendo 
assim, não basta integrar os estudantes, famílias e funcionários sem dar as 
condições para se expressarem, sem criar as possibilidades concretas para 
se sentirem parte da instituição, do processo de reflexão, bem como da to-
mada de decisão. 

Entretanto, indagamos: Como as escolas têm se organizado para garan-
tir a participação dos estudantes em seu processo de formação? É possível 
contribuir para formação de pessoas conscientes, autônomas sem instigar 
a participação dos estudantes ao longo da escolarização? As escolas com 
processos de gestão mais democráticos têm conseguido, num processo de 
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discussão coletiva da avaliação, trazer a voz dos estudantes no sentido de 
possibilitar uma formação mais autônoma?

Mais uma vez reafirmamos a ideia de que não nascemos prontos, sa-
bendo participar, que participação é uma aprendizagem que se dá ao longo 
da vida, e que por isso deve permear todo o processo de formação humana. 
A escola tem grande parcela nessa formação, pois na sociedade atual os 
seres humanos passam boa parte de suas vidas nas instituições educacio-
nais. Sendo assim, “aos sistemas educativos, formais e não-formais, caberia 
desenvolver mentalidades participativas pela prática constante e refletida da 
participação” (diaz bordenave, 1983, p. 26).

Acreditamos que a inserção dos estudantes, ao longo da escolarização e 
não apenas na fase adulta, em processos de avaliação participativa pode con-
tribuir para o exercício/aprendizado da participação para além dos muros 
da escola. Entretanto, a inserção em espaços democráticos não garante por 
si esse aprendizado, pois cada instituição pode criar um ambiente interno 
que pode ser propício ou desfavorável à participação (diaz bordenave, 1983). 
Além disso, a ausência de participação dos estudantes no cotidiano escolar, 
familiar e social tende a silenciar sua voz.

Esbarramos aqui numa contradição que tem nos instigado ao levanta-
mento de novos questionamentos: como os estudantes aprenderão a parti-
cipar se, enquanto instituição educacional responsável pela formação/cons-
cientização das novas gerações, não criamos estratégias e oportunidades 
concretas para sua participação? Não possibilitamos situações para que se 
posicionem frente às situações presentes em seu cotidiano? Como se expli-
ca, que sendo a participação algo essencial à vida humana, tantas pessoas 
se silenciem frente às tomadas de decisões? Que fatores têm possibilitado 
ou dificultado a participação dos estudantes no dia-a-dia da escola e, conse-
quentemente, a participação num contexto macro? Qual a contribuição da 
instituição educacional frente a não participação das pessoas, principalmen-
te das que passam um longo período em seu interior? É possível estabelecer 
essa relação?

A reflexão sobre esses questionamentos nos leva à reflexão do próprio 
papel da escola, sobre a necessidade de, enquanto pessoas responsáveis 
pela formação de novas gerações, termos a clareza de que tipo de homem 
desejamos contribuir para formar e formar para qual sociedade. 

Para diaz bordenave (1983, p. 40),

O fato de nossa sociedade estar estratificada em classes sociais 
superpostas e com interesses às vezes antagônicos nos leva à per-
gunta se uma estrutura como a nossa favorece a participação, 

16 Avalia Institucional cap 16.indd   196 16/9/2009   09:35:49



Parte iii – SubSídioS teórico MetodológicoS Para ativação do ProceSSo de avaliação ...
caPítulo Xvi – ParticiPação eStudantil no ProceSSo de avaliação inStitucional:  ...

197

admitindo-se que só se participa realmente quando se está entre 
iguais.

O autor segue sua análise afirmando que:

Se desejamos considerar a participação como algo diferente de 
uma simples relação humana, ou de um conjunto de “truques” 
para integrar os indivíduos e as coletividades locais nos progra-
mas de tipo assistencial ou educativo, não podemos fugir à aná-
lise da estrutura de poder e da sua frequente oposição a toda 
tentativa de participação que coloque em julgamento as classes 
dirigentes e seus privilégios (diaz bordenave, 1983, p. 41).

Nesse sentido, para a formação das novas gerações, acreditamos ser 
necessária uma educação que supere as formas tradicionais e excludentes, 
calcadas na lógica da submissão e da passividade. E, na tentativa de promo-
ver essa superação, buscamos em PiStrak (2003) subsídios para afirmar que 
a organização do trabalho pedagógico das escolas que se comprometem 
com uma formação mais humana passa necessariamente pela relação entre 
a escola e a vida e por uma proposta que possibilite a auto-organização dos 
estudantes.

A auto-organização é entendida aqui como a categoria âncora do pro-
cesso de formação, e por isso se constitui como principal objetivo desse 
processo. Processo esse que necessariamente precisa se iniciar nas escolas 
de ensino fundamental, com pretensão de se tornar um valor apropriado 
pelas novas gerações e de permanecer como instrumento político para os 
estudantes exercerem sua cidadania.

Mais uma vez recorremos a PiStrak (2003) para refletirmos sobre a ne-
cessidade de a escola, na organização de seu trabalho pedagógico, conside-
rar e possibilitar estratégias concretas que garantam ao segmento dos estu-
dantes a participação efetiva, ou seja, que o olhar e a voz dos estudantes se 
constituam como elementos para a reorganização da própria escola. Isso, 
por acreditarmos que “a participação não pode ser igualitária e democrática 
quando a estrutura de poder concentra as decisões numa elite minoritária” 
(diaz bordenave, 1983 p. 41), ou seja, quando o poder de decisão, quando o 
direito de voz concentra-se ora nas mãos dos diretores, dos coordenadores, 
ora dos professores.

A base do trabalho pedagógico de PiStrak – e que poderia constituir ob-
jetivo da escola – consiste em possibilitar que a nova geração compreenda 
a natureza da luta travada atualmente pela humanidade, o espaço ocupado 
pela classe explorada nessa luta, o espaço que deve ser ocupado por cada 
indivíduo, e que cada um, em seu espaço próprio, saiba travar a luta pela 
destruição das formas inúteis, substituindo-as por uma nova organização 

16 Avalia Institucional cap 16.indd   197 16/9/2009   09:35:49



avaliação inStitucional coMo inStância Mediadora da Qualidade da eScola Pública

Maria SiMone Ferraz Pereira

198

(PiStrak, 2003). Enfim, ao entender a conjuntura da realidade em que se en-
contra inserido, o estudante tenha condições de participar, de se posicionar, 
de se expressar e, principalmente, de ser ouvido.

A escola é um dos lugares de exercício do método dialético, em que as 
vivências das contradições presentes na realidade fazem parte da própria 
dinâmica da escola. Nesse espaço, todo coletivo da escola é fundamental 
para a organização das condições necessárias ao exercício dessa vivência. 
Nessa lógica, a organização do trabalho pedagógico precisa ser repensada 
de acordo com o momento histórico, de modo a conseguir educar conforme 
a realidade atual, fazendo referência a tudo que vive e se desenvolve, que 
se agrupa e que serve à organização da vida (PiStrak, 2003). Assim, a escola 
possibilitará o conhecimento, a adaptação, o entendimento e a reorganiza-
ção do espaço social, propiciando, sempre que necessário, a transformação 
do que não atende às necessidades da coletividade:

Se quisermos desenvolver a vida coletiva, [...], devemos formar 
entre os jovens não somente a aptidão para esse tipo de vida, mas 
também a necessidade de viver e de trabalhar coletivamente na 
base da ajuda mútua, sem constrangimentos recíprocos (PiStrak, 
2003, p. 54).

Para a concretização dessa meta, faz-se necessário rever o objeto da 
educação tradicional no sentido de abandonar o pragmatismo de algumas 
disciplinas, de introduzir disciplinas relacionadas à realidade atual e, princi-
palmente, de superar a atitude contemplativa no estudo das ciências natu-
rais, assumindo, assim, um caráter produtivo. Para PiStrak (2003), o ensino 
da ciência tem como objetivo o conhecimento e a transformação da reali-
dade. Para tanto, os alunos precisam se apropriar solidamente dos métodos 
científicos fundamentais na análise das manifestações da vida.

Sendo assim, é necessário modificar o método de trabalho; mais do 
que estudar sobre a realidade atual, os alunos precisam se impregnar dela, 
vivenciar suas relações e contradições, mostrar a essência dialética de tudo 
que existe. A escola precisa estar organizada para que o aluno tenha con-
dições de resolver diariamente as questões individuais e coletivas, ou seja, 
suas necessidades socioindividuais, para que entendam o funcionamento da 
instituição escolar e, assim, participem efetivamente do seu trabalho. Não 
apenas como meros expectadores, receptores de conhecimentos, mas como 
pessoas que compreendem a realidade em que se encontram inseridas e 
que, por isso, têm o que falar. Para tanto, a organização do trabalho pedagó-
gico primaria em oferecer possibilidades para essas vivências; as disciplinas 
deixariam de ser isoladas e independentes, e passariam a ser agrupadas em 
torno dos principais temas de estudo. 
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Ao defendermos essa ideia, partimos do princípio de que, em situações 
em que são instigados a falar, a se posicionarem, como é o caso da Comis-
são Própria de Avaliação (CPA), estratégia utilizada atualmente no processo 
de Avaliação Institucional Participativa-AIP, desenvolvida na Rede Municipal 
de Educação de Campinas, os alunos podem ter condições concretas para 
aprender com os demais representantes da comissão e, se tiverem espaço 
para se posicionarem e serem ouvidos, poderão também ensinar, ou seja, 
mostrar dados que às vezes passam despercebidos ao olhar do profissional, 
da família. Além disso, ao vivenciar o exercício da microparticipação, podem 
aprender a participar em nível macro, no contexto social. 

De acordo com PiStrak,

O trabalho na escola, enquanto base de educação deve estar li-
gado ao trabalho social, à produção real, a uma atividade con-
creta socialmente útil, sem o que perderia seu valor essencial, seu 
aspecto social, reduzindo-se de um lado, à aquisição de algumas 
normas técnicas, e, de outro a procedimentos metodológicos ca-
pazes de ilustrar este ou aquele detalhe de um curso sistemático. 
Assim, o trabalho tornaria anêmico, perderia sua base ideológi-
ca. (PiStrak, 2003, p. 38)

A base desse trabalho social é a realidade atual que se encontra rela-
cionada intimamente à questão da auto-organização dos alunos. Na auto-
organização, para a concretização de uma formação consciente, os alunos 
precisam exercitar o trabalho coletivo, e todos, sempre que possível, ocupar 
sucessivamente todos os lugares, tanto as funções dirigentes como as subor-
dinadas. Justifica-se aqui a necessidade da inserção dos estudantes em pro-
cessos de avaliação, em espaços democráticos que possibilitem efetivamente 
a vida coletiva, o direito à voz, o exercício da fala, enfim, à participação.

O exercício de diferentes funções contribui para a capacidade de anali-
sar cada novo problema, bem como propor a criação de formas eficazes de 
organização, isto é, de solução dos problemas. Sendo assim, no processo de 
formação os alunos,

não se preparam para viver, mas já vivem uma verdadeira vida. 
Devem consequentemente organizar esta vida. A auto-organiza-
ção deve ser para eles um trabalho sério, compreendendo obriga-
ções e sérias responsabilidades (PiStrak, 2003, p. 42).

Para tanto, 

o aluno deve receber formação básica social e técnica que garan-
ta boa orientação prática na vida. Ela deve assumir antes de tudo 
um caráter prático a fim de facilitar ao aluno a transição entre 
a escola e a realidade integral da existência, a fim de capacitá-lo 
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a compreender seu meio e a se dirigir autonomamente. Ela deve 
acostumá-lo a analisar e a explicar seu trabalho de forma cientí-
fica, ensinando-lhe a se elevar do problema prático à concepção 
geral teórica, a demonstrar iniciativas na busca de soluções (PiS-
trak, 2003, p. 90).

PiStrak (2003) acredita que o trabalho, por ser o elemento integrante da 
relação entre escola e realidade atual, e por possibilitar a fusão entre o ensino 
e a educação, torna-se uma questão fundamental na organização da escola. 
Concebido como parte orgânica da vida escolar e da vida social dos alunos, 
constitui-se como atividade socialmente útil, capaz de determinar as relações 
sociais dos seres humanos. Grande parte de sua obra voltou-se para a justifi-
cação do papel do trabalho na formação das crianças e dos jovens. Para PiStrak 
(2003), todo trabalho desenvolvido na escola deveria ser produtivo, encontrar 
explicação científica e contribuir para o desenvolvimento da vida coletiva.

PiStrak (2003) parte do princípio de que não é possível obter a síntese 
entre trabalho e ciência de forma direta, sem a educação pelo trabalho. Essa 
concepção se opõe à visão contemplativa do trabalho em que as atividades 
não produzem valores materiais e contribuem apenas para a formação de tra-
balhadores medíocres, ou seja, pessoas preparadas para executar uma técnica 
específica, sem grandes elaborações e intervenções nas questões sociais.

Por conseguinte, o maior objetivo da escola é “formar crianças para que 
possam adquirir experiência necessária para se tornarem trabalhadores com-
pletos” (PiStrak, 2003, p. 90). Para isso, o aluno se defronta com a necessidade 
de receber uma formação básica, social e técnica, que garanta uma boa orien-
tação prática na vida; a escola, por seu lado, assumiria um caráter prático que 
possibilitaria ao aluno a transição entre escola e realidade integral da existên-
cia, o capacitar para intervir no seu meio e a se dirigir autonomamente, acos-
tumando o aluno, por fim, a analisar e explicar seu trabalho cientificamente, 
a demonstrar iniciativas na busca de soluções para os problemas individuais 
e, principalmente, coletivos, ou seja, exercitar constantemente a relação “eu 
e os outros” (PiStrak, 2003).

Sendo assim, a escola não pode se fechar ao ensino da ciência pura, do 
conhecimento imediato; ela ensinaria o que pode ser útil, ofereceria “apenas 
conhecimentos científicos que não sejam esquecidos e que se gravem pro-
fundamente, cuja necessidade seja incontestável aos olhos das crianças, co-
nhecimentos que correspondam aos objetivos principais da escola” (PiStrak, 
2003, p. 120).

Se desejarmos, de fato, contribuir para a construção de uma sociedade 
mais humana precisamos, enquanto sistema de educação, rede de ensino, 
escola, profissionais da educação, repensar o lugar que nossos alunos têm 
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ocupado no processo ensino-aprendizagem, bem como na maneira como o 
trabalho pedagógico, seus projetos políticos têm sido planejados e imple-
mentados, e como os diferentes segmentos que compõem a escola estão 
representados nele.

Além da reconfiguração do ensino, da forma de conceber os programas 
escolares, defendemos a ideia de que toda organização do trabalho pedagó-
gico precisa ser repensada no sentido de romper com a tradicional concep-
ção de trabalho social de que no interior da escola alguns pensam/planejam, 
alguns decidem, outros executam e os estudantes reproduzem. Nas palavras 
de FreitaS (1995, p. 100):

A finalidade da organização do trabalho pedagógico deve ser a 
produção de conhecimento (não necessariamente original), por 
meio do trabalho social (não do “trabalho” de faz-de-conta, arti-
ficial); a prática refletindo-se na forma de teoria que é devolvida 
à prática, num circuito indissociável e interminável de aprimo-
ramento.

Como afirmamos inicialmente, a educação é uma forma de ação polí-
tico-social e por isso mesmo não é neutra, fazendo-se necessário que sejam 
claros seus objetivos – a modificação ou a solidificação da realidade atual. 
Evidentemente, a maneira como as escolas possibilitam a participação ou não 
participação dos estudantes têm fundamental importância, já que podem se 
organizar no intuito de contribuir com a formação de pessoas/trabalhadores 
medíocres, bem como para que possam adquirir experiência necessária para 
se tornarem pessoas/trabalhadores completos (PiStrak, 2003). Acreditamos 
que esses espaços são vitais para o exercício do método dialético e, para tan-
to, é extremamente necessário organizar e lutar por um projeto que tenha 
como objetivo a formação para o exercício pleno da cidadania.

Possibilitar a formação para a cidadania passa pela criação das condi-
ções para a vivência democrática, pela garantia aos alunos, durante todo seu 
processo de formação, do exercício da participação, ou seja, do sentir e do 
fazer parte de um processo que além de lutar pela qualidade da escola que 
estuda, defende, principalmente, a qualidade da formação, da educação pú-
blica. Para tanto, faz-se necessário garantir no microespaço da sala de aula e 
da escola a consciência de que, mais do que estudante, profissional, todos 
somos sujeitos responsáveis pelo processo de formação. 

A criação de espaços, situações para o exercício da democracia passa 
pela compreensão de uma escola que, mais do que proclamar um discurso 
coletivo, constitui-se dia-a-dia em um espaço da e para a coletividade. Espa-
ço esse que é pensado, gestado e concretizado a partir do posicionamento, 
concepções e falas de todos seus sujeitos.
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A capacidade de discernir alguns aspectos essenciais da realidade social 
e de organizar seu trabalho a fim de conseguir influenciar na organização ou 
reorganização da escola constitui referencial importante para a escola com-
prometida com um projeto de transformação social. Essa formação centra-se 
no coletivo, vinculada ao movimento mais amplo da transformação social, 
possibilitando a formação real, de modo que possa contribuir para a mu-
dança de condutas e de concepções. Na sala de aula, é necessário que essa 
formação possibilite a dimensão crítica do processo ensino-aprendizagem. 

Justifica-se aqui a necessidade de, enquanto instituição educacional 
comprometida com a formação integral do aluno e de profissionais da edu-
cação possibilitadores dessa formação, compreendermos e aceitarmos que 
os estudantes devam ir à escola para, além de se apropriarem de um conhe-
cimento sistematizado, se formarem plenamente.

Acreditamos que nessa sociedade marcada pela divisão de classes é ne-
cessário lutar por projetos de formação que não se silenciam frente ao ime-
diatismo, à absolutização das ideologias que enfatizam o momento presente, 
e principalmente à massificação das classes menos favorecidas. No entanto, 
como esse projeto pode ser articulado? Na institucionalização dos projetos, 
que aprendizagens a escola tem garantido aos estudantes? O que se espera 
que os estudantes aprendam? De que depende a aprendizagem dos alunos? 
Como tem ressoado a voz das crianças nas escolas para se tornarem esses 
adolescentes, jovens, adultos de hoje? Que sentidos os estudantes atribuem 
à escola? O que esses sentidos revelam? Quais as tensões, as contradições, as 
resistências e as perspectivas presentes nesse processo de participação?

Se queremos uma escola transformadora, precisamos transfor-
mar a escola que temos aí. E a transformação dessa escola pas-
sa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados 
o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no 
interior da escola (Paro, 2001, p. 09) 

Em PiStrak (2003), buscamos suporte para entender que tal superação 
é parte de um movimento maior de superação das formas excludentes da 
educação tradicional, nas quais uma das possibilidades se encontra na di-
mensão política do trabalho pedagógico e na compreensão da escola como 
instrumento de capacitação do indivíduo para a compreensão do seu papel 
na resistência aos princípios de exclusão social impostos pelo capitalismo. 
Para o pedagogo russo, a reorganização da escola a serviço da transformação 
social não acontece com a simples alteração dos conteúdos ensinados (por 
que não dizer?) com ajustes curriculares. É um movimento mais amplo de 
mudança ideológica e também estrutural, em que toda dinâmica da institui-
ção visa à coerência dos objetivos de formação. 
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Acreditamos que estudos nessa área constituem possibilidades de contex-
tualizar as mudanças propostas pela Avaliação Institucional no processo edu-
cacional, de discutir a necessidade de se pensar a participação dos estudantes 
num processo de implementação de uma gestão participativa que tem como 
princípio a formação política. Partimos do princípio de que a escola não pode 
se restringir a ser apenas local de transmissão de informações; pode, todavia, 
constituir-se como local de garantia ao acesso aos conhecimentos científicos 
e de preparação para relações sociais, possibilitando a auto-organização dos 
alunos. Além disso, acreditamos que os processos de avaliação produzidos 
e consumidos coletivamente pelos protagonistas da escola (professores/es-
tudantes/gestores/funcionários/famílias) incidem sobre o sistema educacional 
objetivando produzir maior qualidade na educação.

É inconcebível falar em formação crítica, consciente, para a cidadania 
se os sujeitos dessa formação, ou seja, os estudantes ainda continuam sendo 
convocados para ocuparem a posição de meros expectadores, de receptores 
de informações e das decisões repassadas, transmitidas pelos mais expe-
rientes, por aqueles considerados aptos a se pronunciarem. Ou, em alguns 
casos, são convocados para fazerem figuração em processos ditos democrá-
ticos, ou seja, são apenas inseridos, mas não participam de fato, pois sua voz 
não tem credibilidade, não é considerada significativa.

Não basta, entretanto, inserir os estudantes ou os demais segmentos 
da escola em espaços ditos democráticos se eles não têm o exercício da 
participação para além da sala de aula, ou das CPAs. Se almejarmos de fato a 
qualidade da escola pública, não podemos continuar proclamando o discur-
so de escola calcado no princípio da democracia e, direta ou indiretamente, 
silenciarmos os segmentos que historicamente foram excluídos do planeja-
mento, da avaliação, do aprimoramento do trabalho pedagógico, especifica-
mente o estudantil.

Nessa lógica, a implementação da Avaliação Institucional Participativa 
na realidade das escolas de educação básica tende a se concretizar, e não 
ficar apenas no plano simbólico a partir do momento em que a escola com 
todos seus segmentos entender que,

a participação não é um conteúdo que se possa transmitir, mas 
uma mentalidade e um comportamento com ela coerente. Também 
não é uma destreza que se possa adquirir pelo mero treinamento. 
A participação é uma vivência coletiva e não individual, de modo 
que somente se pode aprender na práxis grupal. Parece que só se 
aprende a participar, participando (diaz bordenave, 1983, p. 74).

Acreditamos na possibilidade de constituição de uma escola que, por ser 
do povo e para o povo, tem como princípio de organização do seu trabalho 
pedagógico o trabalho coletivo em que todos seus segmentos são instigados 
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a participar, a defender os elementos necessários à garantia da qualidade da 
educação pública.

Nessa lógica, enquanto profissionais da educação que concretizam o tra-
balho no chão da escola, somos também responsáveis pelo silenciamento ou 
pela expressão daqueles que diretamente são impactados pela maneira como 
o trabalho pedagógico é gestado e concretizado, ou seja, pela ausência ou 
presença da voz dos estudantes nos projetos político-pedagógicos.

O desafio consiste em entendermos que os alunos têm algo a dizer sobre 
a escola, que desejam estudar, que podem nos ajudar a pensar a qualidade 
da educação a que são submetidos, o tipo de formação que estão receben-
do, enfim, que trabalho coletivo, educação democrática passa essencialmente 
pela inclusão de todos no processo de avaliação da escola, inclusive dos estu-
dantes. Avaliação essa que deve ter como princípio a garantia da qualidade, o 
replanejamento das ações, a alimentação de um processo educacional que se 
comprometa com a formação de pessoas que acreditam e defendem a cons-
trução de uma sociedade menos excludente, mais humana.

Não é possível falar em trabalho coletivo, avaliação institucional participati-
va se não abrirmos mão da tradicional forma de pensar e realizar o trabalho, de 
concretizar os projetos na escola em que apenas os mais aptos, os mais capazes 
têm o direito à voz e merecem ser ouvidos, enquanto os demais permanecem 
sendo silenciados, como se não tivessem nada a dizer, apenas obedecer.

Discutir as razões, a necessidade da participação dos estudantes junto 
aos demais segmentos da escola no processo de Avaliação Institucional Par-
ticipativa é propor outras formas para se pensar a formação, seu significado 
político e, principalmente, lutar por uma escola que seja de fato formadora de 
consciência, que por ter posicionamento político contribui efetivamente para 
a construção de uma sociedade participativa, em que o objetivo principal da 
educação seja a formação política no sentido de fortalecer a participação do 
sujeito em nível macrossocial.

Além disso, a Avaliação Institucional Participativa pode se constituir em 
um elemento possibilitador de novas conquistas, um espaço para o exercício 
da democracia em uma escola “que facilita em níveis acessíveis a participa-
ção do aluno, esperando que adquira a autonomia e a responsabilidade que 
permitam incrementar paulatinamente a amplitude de sua participação na 
comunidade” (Puig, 2000, p. 28).

Acreditamos que os estudantes que participam na CPA representando 
seus pares, ainda que timidamente, experimentam um “protagonismo da pró-
pria educação” (Puig, 2000, p. 27), pois ao participarem ou tomarem “parte 
direta em todos aqueles aspectos do processo formativo possíveis de deixar 
em suas mãos” (Puig, 2000, p. 27), gradativamente apreenderão que seu com-
promisso extrapola este espaço e se entregarão ao trabalho de mobilização 
dos demais estudantes para a conscientização de sua responsabilidade para 
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com a escola que querem construir a partir desta em que estudam, conhecem 
e que reclama por transformação.
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