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Objetivos

O presente  estudo tem como objetivo geral:  analisar  os  pressupostos  teóricos e 

metodológicos e as possibilidades de uma avaliação institucional voltada para a melhoria 

educacional,  através  de  uma  gestão  escolar  democrática.  De  forma  mais  especifica 

pretendemos:

• Distinguir os princípios e as diretrizes metodológicas propostas para a avaliação 

institucional das escolas investigadas (duas escolas estaduais e duas municipais).

• Analisar  o  papel  da  avaliação  institucional  como  instrumento  para  o 

aperfeiçoamento da gestão escolar democrática.

• Analisar  o  nível  de  envolvimento  dos  sujeitos  que  participarão  do  processo 

avaliativo em suas diversas etapas. 

• Analisar, à luz desse cenário, os instrumentos de avaliação de gestão e refletir sobre 

sua validade e possibilidades de aprimoramento.

Metodologia

O presente estudo, iniciado em março de 2005, contempla, num primeiro momento, 

a  utilização  de  pesquisa  bibliográfica,  na  qual  analisaremos  no  decorrer  do  processo 

investigativo e  até  o  final  de sua produção, os seguintes autores:  Paro (1996 e  2001), 

Oliveira (1997 e 2001); Afonso (2000); Ferreira (2000); Dourado e Paro(2001); Fernandes 

(2002); Bianchetti (2002).

Na investigação empírica, será realizada uma pesquisa de campo em cada escola de 

Fortaleza (duas municipais e duas estaduais),  cuja técnica utilizada será uma entrevista 

semi-estruturada com o corpo gestor e 5 professores . Será feita uma análise descritiva de 

alguns aspectos da pesquisa levantada, com o intuito de localizá-la no tempo e no espaço 

em que ocorreram. Aplicaremos, ainda, um questionário do tipo fechado com vinte alunos 

1 Pedagoga, Pós-Graduanda em Avaliação Educacional, Mestranda Acadêmica em Educação, Tutora pelo 
NECAD em Avaliação Institucional.



de  cada  escola  para  verificar  qual  a  compreensão  e  envolvimento  destes  no  processo 

avaliativo.

Segundo (PARO,1996), tratar das questões relativas à avaliação institucional e suas 

implicações  voltadas  para  a  problemática  da  gestão  escolar  democrática,  enseja  numa 

retomada da discussão que vem acontecendo nos meios acadêmicos, sobre o uso do termo 

gestão,  em  contraste  ao  de  administração.  Os  termos  “gestão  da  educação”  e 

“administração da educação” são utilizados na literatura educacional ora como sinônimos, 

ora como termos distintos. Algumas vezes gestão é apresentada como um processo dentro 

da  ação administrativa, em outras,  seu uso denota a intenção de  politizar essa prática. 

Apresenta-se também como sinônimo de “gerência”, numa conotação neo-tecnicista e, em 

discursos mais politizados,  gestão aparece como a  “nova” alternativa para  o processo 

político-administrativo da educação. 

Para podermos distinguir os princípios e as diretrizes metodológicas propostas para 

a avaliação institucional das escolas investigadas, bem como, para atingir com a máxima 

potencialidade todas estas propostas, não poderíamos simplesmente admitir a acomodação 

ou o simples cruzar de braços. Como agentes diretos dessas transformações, temos o dever 

anunciar e buscar alternativas, mesmo que limitadas num primeiro momento. No qual se 

faz necessário colocar a “avaliação” em questão, para poder transformá-la.  Portanto, é 

necessário que tenhamos a clareza da importância de ocupar nosso espaço e, como sujeitos 

de  direito,  provocar  a  organização  dos  diversos  segmentos  escolares  contra  risco  da 

despolitização da educação, a fragmentação e ao autoritarismo que permeia as práticas 

neoliberais,  para  que  possamos  assim,  fazer  brotar  novas  perspectivas  de  melhoria  da 

qualidade  do  ensino  no  que  concerne  à  avaliação,  quer  seja  institucional  ou  da 

aprendizagem (FERNANDES, 2002).

Nesse contexto, a avaliação institucional ganhou um espaço relevante, no sentido 

de  erigir  mecanismos  de  diagnóstico  sobre  as  ações  educacionais  e  contribuir  para  a 

elaboração  de  mecanismos  de  melhoria  escolar.  Distinguir  os  princípios  e  pilares 

metodológicos propostos para a avaliação institucional das escolas investigadas.

De acordo com (AFONSO, 2000), analisar, à luz desse cenário, os instrumentos de 

avaliação de gestão e refletir sobre sua validade e possibilidades de aprimoramento, tem-se 

dois propósitos distintos e por vezes contraditórios podendo ser identificados em relação a 

avaliação escolar: os que se relacionam com interesses e objetivos da administração e os 
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que se relacionam com propósitos  e  interesses educativos ou pedagógicos.  O primeiro 

propósito  apóia-se,  sobretudo,  na  avaliação  somativa  e  normativa  ou  em  testes 

estandartizados;  o  segundo  propósito  apóia-se  na  avaliação  formativa,  criterial  e 

diagnostica.

Tentar interpretar  a literatura  sobre a  avaliação a luz desta divisão esquemática 

proposta por Afonso, revela, no entanto, que a obstáculos bastante difíceis de transpor dada 

à  confusa  e  incipiente  sistematização  de  algumas  dimensões  essenciais  da  teoria  da 

avaliação, o que se manifesta por um lado, no hiperdesenvolvimento da reflexão teórica 

em  torno  das  metodologias  referentes  a  modalidades  especificas  de  avaliação(e, 

consequentemente, na superficialidade teórica relativa a outras)e, por outro, na quase total 

ausência  de  trabalhos  que  procuram  problematizar  e  aprofundar  as  relações  entre  as 

diferentes modalidades de avaliação.

 Segundo (FERREIRA, 2000), apesar de algumas manifestações, tem-se procurado 

analisar o nível de envolvimento dos sujeitos que participam do processo avaliativo em 

suas diversas etapas, ainda, não há uma mesma percepção deste problema; ele é apontado 

com diferentes  matizes  pelos  diferentes  sujeitos  do  processo  educacional,  dentre  eles: 

professores, gestores, coordenadores, orientadores, alunos, pais, e outros seguimentos da 

educação.

As  instituições,  normalmente  as  de  ensino  básico,  vêm sendo pressionadas  a 

repensarem  seu  papel  diante  das  transformações  que  aconteceram  na  sociedade, 

decorrentes  de  um conjunto  de  acontecimentos  e  processos,  como:  novos  paradigmas 

produtivos, revolução tecnológica, crise moral e ética e despolitização da sociedade.

... a gestão democrática da educação é hoje, um valor já consagrado no 
Brasil  e  no  mundo,  embora  ainda  não  totalmente  compreendido  e 
incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e 
mundial.  É  indubitável  sua  necessidade  para  a  construção  de  uma 
sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como 
fonte de humanização. (Ferreira: 2000)

No período que abrange as três últimas décadas do século XX, a crise do Estado, o 

questionamento de seu papel e sua reforma, constitui elementos de grande relevância no 

contexto político brasileiro, uma vez que interferem profundamente nas diretrizes políticas, 

econômicas e sociais do país (DOURADO e PARO: 2001).

Diante  deste  contexto  de  reformas,  na  década  de  1980  a  ênfase  na  gestão  da 

educação passa a ser a eficiência do funcionamento das instituições escolares e a qualidade 
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de seus resultados. Ressaltando a marcante influência de organizações internacionais no 

estabelecimento destas diretrizes, estabelecidas para o aparelho de Estado como um todo, 

em seu  processo  de  reforma.  Essa  tendência  permanece na  década  de  90,  em que  “o 

Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da educação pública, buscando 

cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar seus recursos, adotando em 

muitos casos o planejamento por objetivos e metas”(OLIVEIRA, 1997).

A Educação passa por reformas em sua estrutura e orientações, destacando-se as 

seguintes:  descentralização  da  execução  do  gasto;  reforço  da  progressividade  e 

redistribuição  dos  recursos;  reequilíbrio  regional  da  alocação;  descentralização; 

desconcentração dos recursos e funções; participações dos pais; parcerias com a sociedade 

civil;  modernização  dos  conteúdos;  diversificação  das  carreiras;  criação  de  sistemas 

nacionais de capacitação docente; criação de um sistema nacional integrado de avaliação 

educacional. No entanto, 

“...  grandes  pressões  populares  pela  democratização,  sobretudo  da 
educação básica, implicando a exigência de seu acesso, mas também na 
qualidade  de  seus  serviços  –  fator  indispensável  à  permanência  dos 
alunos na escola e  a conclusão de sua escolaridade,  o Estado procura 
atender de forma ambivalente a essa demanda, ao mesmo passo que, na 
administração escolar, verifica-se a transposição de teorias e modelos de 
organização e  administração empresariais  e  burocráticos  para  a  escola 
como uma atitude freqüente. Embora o debate em torno disso tenha sido 
demasiado exaustivo em décadas passadas, não foi capaz de evitar que as 
tendências  mais  recentes  em  administração  educacional,  e  mesmo  as 
direções  tomadas  pelas  políticas  públicas  para  gestão  da  educação, 
resgatassem as teorias administrativas como teorias políticas" (Oliveira, 
2001).

A tarefa, mediante sua magnitude, é árdua e ampla, requerendo a participação de 

todos, a dos estudantes (que sempre estão presentes), a dos dirigentes das instituições, da 

sociedade e do Governo que no momento se expressa de forma tímida e pouco consistente.

Para  construirmos  um sistema  educacional  único,  público,  laico  e  gratuito  que 

contribua para a independência tecnológica e científica do país e para a integração das 

massas populares ao mundo da ciência e da cultura, é preciso implantar um novo modelo 

econômico. O único caminho para implantar esse novo modelo econômico é a luta dos 

trabalhadores. Não estamos afirmando com isso que não haja mais nenhum espaço para a 

resistência localizada a medidas antipopulares do governo na área educacional e para a luta 

por conquistas parciais. É possível se obter algo dentro do modelo econômico existente. 

Mas, esse algo sempre será pouco e incerto. A orientação correta, portanto, é unir as lutas 
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parciais  a  uma  luta  política  geral  pela  supressão  do  modelo  capitalista  neoliberal  e 

periférico (BIANCHETTI: 2002).

A participação é o  melhor meio de assegurar a  gestão democrática da escola, 

possibilitando o envolvimento de toda a comunidade escolar na tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar. Proporciona um maior conhecimento dos objetivos 

e metas, da estrutura organizacional e das relações da escola  com a comunidade.

Entre  as  modalidades  mais conhecidas  de  participação estão os  Conselhos  de 

Classe e  os Conselhos de Escolas,  os primeiros desde a década de 1980, sendo que o 

segundo existem em muitos  municípios  e  estados  brasileiros  mas só começa a  ganhar 

corpo  a  partir  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  –  LDB,  Lei  9394/96,  que 

manifesta a necessidade de os estabelecimentos escolares terem  uma gestão democrática e 

participativa, referindo-se aos Conselhos de Escolas, sendo que estes devem funcionar de 

forma paritária e como instâncias máximas de decisão dentro da escola no que diz respeito 

aos aspectos  administrativos e  principalmente pedagógicos,  destacando como exemplos 

positivo as eleições para diretores  das escolas das Redes Municipal e Estadual. 

Conclusões preliminares

A  guisa  de  conclusões  preliminares,  podemos  apontar,  com  base  na  literatura 

estudada, que a adoção da avaliação institucional ocupa um importante espaço na revisão 

das  ações  pedagógicas  das  escolas  públicas,  corroborando a  construção  de  práticas  de 

gestão escolar mais calcada numa perspectiva democrática. Tal avaliação voltada para a 

melhoria educacional,  nos parece que,  embora esta cumpra com seu papel diagnóstico, 

ainda  faltam  muitos  elementos  (conhecimento  da  proposta  pelos  sujeitos  envolvidos, 

divulgação  dos  resultados,  estratégias  de  resolução  dos  problemas  identificados, 

acompanhamento  da  execução e  dos  encaminhamentos)  para  que  a  avaliação  venha  a 

engendrar soluções para os problemas diagnosticados. 
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