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A ideia de qualidade no ensino e qualidade da escola estão diretamente ligadas a uma dupla
dimensão: social e individual. Para isso, além da educação ser entendida como um conceito histórico,
também deve ser entendido no seu valor antropológico por uma dimensão civilizatória. Na sociedade
organizada a escola exerce esse papel social de preparo para a experiência na coletividade. Afirma-se
que o processo de organização da escola básica, a gestão da prática pedagógica e curricular
demandam uma compreensão do papel exercido pela educação e as possibilidades. A opção para este
texto foi compreender a representação de escola de qualidade que vigorou no Estado de Sergipe no
período 2009-2016. Esta análise foi realizada através do estudo dos documentos oficiais divulgados e
padronizados pela Secretaria de Educação do Estado à época.
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INTRODUÇÃO

A ideia de qualidade no ensino e qualidade da escola está diretamente ligada a uma dupla dimensão:
social e individual. Para isso, além da educação ser entendida como um conceito histórico é também
compreendida como possuidora de uma dimensão civilizatória sobre os homens pela ação de
incorporação da cultura.

As duas dimensões podem ser assim definidas: a dimensão individual diz respeito ao provimento do
saber necessário ao auto-desenvolvimento do educando, dando-lhe as condições de realizar o
bem-estar pessoal e o usufruto dos bens sociais e culturais postos ao alcance dos cidadãos; em
síntese, trata-se de educar para o viver bem (Ortega y Gasset, 1963). Por sua vez, a dimensão social
liga-se à formação do cidadão tendo em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que sua
atuação concorra para a construção de uma ordem social mais adequada à realização do viver bem de
todos, ou seja, para a realização da liberdade como construção social.

Charlot (2005) enfatiza três funções exercidas pela educação sobre o sujeito: os processos de
individualização, humanização e de socialização. Os três processos integrados são responsáveis pelo
seu desenvolvimento em sociedade e, mais especificamente, são responsáveis pela transformação do
sujeito, da sua condição de natureza à condição social, partícipe das responsabilidades coletivas e
consciente de suas possibilidades e deveres em sociedade.

Nessa perspectiva, para o processo de organização da escola básica, gestão da prática pedagógica e
curricular demanda uma compreensão do que caracteriza os homens em sociedade, o papel exercido
pela educação nesse espaço e as possibilidades que são evidentes quando se considera o conjunto da
ação humana na definição de um modelo de organização institucional. Nesse sentido, um outro
modelo/padrão de gestão, um comportamento alternativo parece necessário à escola, e isso vai além
do papel de um único gestor e está além do campo das ações cognitivas; é também uma reconstrução
conceitual em torno do sentido do ato educativo e sua função e papel dos sujeitos.

Por isso, a questão da gestão de uma instituição de ensino necessita ser tratada numa dimensão muito
mais ampla do que a escolha de diretor. Seguindo esta orientação, parece-nos que, nas últimas
décadas, um investimento tem sido feito no processo de descentralização do sistema, na definição
das responsabilidades; um esforço para qualificação de pessoal, bem como para envolvimento da
sociedade.

Essas perspectivas sobre a escola e a analítica que sugere alterações sobre o rendimento dos
estudantes, professores e gestores foi alvo de uma série de proposições elaboradas pela Secretaria de
Educação do Estado de Sergipe a partir do ano de 2011, quando na formulação de documentos que
intencionam avaliar o rendimento, inicialmente de toda a escola, mas, objetivamente, a proposta de
avaliação direciona-se aos professores e estudantes (mais especificamente aos professores como
gestores de processos de aprendizagem-aula), seguindo uma compreensão que fundamenta as
análises contemporâneas em torno do processo educativo que vinculam projeção social e
possibilidades do estudante e da escola no âmbito social.

Essa vinculação é objetivamente figurada na relação proposta a partir dos balanços de investimento
econômico e as possibilidades que a escola demonstra no seu cotidiano quando se objetiva a
aprovação dos estudantes e o alcance de capacidades motoras e intelectuais básicas, elementos
entendidos como tradução de um processo de formação qualitativo.

No caso específico de que trata este texto, analisamos os documentos lançados pela Secretaria de
Educação do Estado de Sergipe, em 2011, que ainda servem como referência de avaliação da
qualidade escolar e desempenho das instituições de enseno e seu pessoal. Sob o título:
“Compromisso de Gestão da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe” e “Índice Guia”(2011)
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esses documentos estabeleceram a forma com que a Secretaria de Educação concebeu, ao tempo, o
sistema de avaliação dos professores e das escolas a partir de categorias que analisam diferentes
situações e capacidades voltadas para áreas específicas e habilidades necessárias à progressão escolar
e na carreira docente.

REFERENCIAIS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ESCOLAS NO ESTADO DE
SERGIPE – 2009-2016

Os dois documentos de referência, identificados como “Guias”, quando no seu lançamento, causaram
tensões na relação dos professores com a Secretaria de Estado o que ocasionou intensa resistência ao
documento e à forma de sua elaboração, bem como a forma como estes documentos estavam
chegando às escolas.

Os dados que constituem esses documentos e que se tornaram alvo dos debates iniciados pelos
professores junto aos órgãos gestores da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe foram
organizados a partir de categorias que se propõem avaliar a qualidade do ensino, qualidade e níveis
de rendimento dos alunos e, consequentemente, do trabalho dos professores. Além dessas
características, os documentos se dispõem a avaliar a estrutura da escola, sua organização e a forma
de implementar as práticas pedagógicas.

Como instrumento regulador dessas ações avaliativas, os documentos apresentam o conceito de
Índice de Qualidade, voltado ora para a sala de aula (professores, alunos e tecnologias didáticas),
identificado como Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula (IQSA), ora para a gestão da
escola, nesse caso o Índice de Qualidade da Gestão da Escola (IQGE) que propõe avaliar desde o
campo conceitual às perspectivas das práticas gestoras, bem como o nível de participação dos
professores, alunos e seus pais, além da sociedade civil organizada participando no segmento
Comunidade, do processo de gestão da escola.

Especificamente, o Índice de Qualidade da Gestão Escolar trata do envolvimento de núcleos cuja
característica é a participação da comunidade escolar: o Conselho Escolar como um dos elementos
que qualificam o processo gestor e exerce influência, por assim dizer, no processo de
aperfeiçoamento do trabalho pedagógico da escola.

A definição de procedimentos deste nível e com esta estrutura foram justificados pela Secretaria
como estratégia administrativa para compreensão do baixo rendimento da escola sergipana no
período (conforme dados do IDEB 2009-2011) e uma forma de projetar a ação educativa dentro de
padrões de qualidade que podem potencializar o trabalho dessas escolas, uma vez que os índices
nacionais que verificam o rendimento dos estudantes indicam que Sergipe possui um dos sistemas de
ensino que tiveram os menores níveis de crescimento (qualidade) nas avaliações nacionais ocorridas
no período 2009 e 2011.

Nessas avaliações, foram feitos levantamentos no ensino fundamental (final do 5º e 9º ano) e no
ensino médio e em todas as avaliações foi indicado um baixo rendimento da escola sergipana,
girando em torno da estagnação ou em um tímido aumento em relação às metas projetadas para estes
níveis de formação (ver tabelas indicativas). Como objetivo desse texto, nos propomos a analisar as
categorias que foram utilizadas para compor o IQSA e o IQGE que tratamos como estratégia da
Administração pública para diagnosticar a situação da educação no Estado e servir para projeções. A
apresentação desse quadro nos serve para identificar quais foram as categorias de análise utilizadas
para definir o sentido de Qualidade para a escola sergipana, na formação dos estudantes (habilidades
específicas e habilidades gerais) e na gestão da escola que se estendeu no período 2009-2016.

Os dados que se apresentam nesses quadros possuem reflexo no sistema de ensino e auxilia na
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construção do conceito de qualidade da escola, estratégias para o alcance de metas e como o processo
gestor, com a maior participação da comunidade cria níveis de envolvimento coletivo que dão novos
contornos à escola pública.

IQSA- Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula
Indicador 1- Os alunos são incentivados, desenvolvem e finalizam produtos, constroem
e consolidam conhecimentos e habilidades.
Indicador 2- Os professores elaboram e utilizam semanalmente em sala de aula o
portfólio do professor, tendo como referências o seu plano anual de curso.

Indicador 3- Os alunos com dificuldades de aprendizagem e os alunos avançados são
incentivados e todos eles são desafiados à participação em atividades de enriquecimento
curricular.

Indicador 4- Os resultados das avaliações externas do desempenho e das avaliações
bimestrais internas da aprendizagem dos alunos são analisados pelos gestores,
professores e alunos, e as famílias dos estudantes são informadas.

IQSA- Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula.

Fonte: Índice Guia, 2011.

No caso específico da distribuição de indicadores para avaliação da qualidade na sala de aula, os
instrumentos que servem a esta metodologia de avaliação foram organizados considerando três
campos de habilidades, dispostos pelos seguintes textos: “Todo dia é dia de resolver problemas”
quando trata da regularidade na construção de exercícios intelectuais na área da Matemática,
especificamente na resolução de problemas e criação de hipóteses, além de destacar que a
Matemática deve ser identificada nas práticas do cotidiano.

No segundo campo “Todo dia é dia de leitura” trata da necessidade de elevar o nível da capacidade
de ler por parte dos estudantes, tornando uma meta o sucesso do trabalho docente condicionado ao
alcance de um maior nível de leitura entre alunos com 10 anos de idade, segundo sua série, lendo
pelo menos 01 livro por mês, no caso da Língua Portuguesa; nas demais disciplinas, a leitura de
textos selecionados passa a ser uma prática do cotidiano.

No penúltimo campo de habilidades, destaca-se um conjunto de outras práticas, denominado “Todo
dia é dia de escrita”, alunos e professores passam a ser avaliados considerando a capacidade de
escrever pelo menos três textos por semana, na escola, em qualquer disciplina, fazem cálculos e são
instigados a conhecer opções e fazer escolhas operando por hipóteses.

O último campo de habilidades refere-se às práticas de argumentação, conversação e persuasão; o
uso de linguagens na composição de diálogos intencionais: “Todo dia é dia de dialogar e de
aprender a argumentar”. Nesse item, alunos e professores serão avaliados pela prática e pela
construção da capacidade de produzir trabalhos em grupo e promoção de debates criativos.

A recepção desse documento (inicialmente lançados como proposta e parâmetro a ser incorporado na
dinâmica da avaliação interna de cada escola) não foi das melhores entre os professores e parte dos
gestores. Muitos deles rejeitaram a proposta de utilização das categorias indicados no Índice Guia
como mecanismo de avaliação de práticas. Esta rejeição foi justificada, segundo os professores, pela
ausência de clareza em torno das ações estruturantes que, supostamente, seriam realizadas com a
intenção de criar condições para a realização das práticas que constituem as categorias presentes no
Índice e alcance de “metas” lançadas no documento.
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Outros argumentos que contribuíram para formar a posição política dos professores da Rede
Estadual, representados pelo seu Sindicato através do manifesto “Direito à educação: dever do
Estado”, foram organizados com base na análise prospectiva das implicações dessa avaliação.
Segundo consta no documento, as críticas ao Índice e ao Compromisso de Gestão giram em torno da
estrutura e finalidade dos documentos: a possibilidade de os professores serem avaliados e
promovidos ou enfrentarem barreira à promoção por meio de mecanismos externos à escola.

Por fim, professores e parte dos gestores rejeitaram a possibilidade de diferenciação dos estudantes
por meio do que identificam como a classificação dualista: “avançados e com dificuldade”. Optamos
por transcrever parte dos argumentos aqui, por sua importância e como forma de esclarecer o
posicionamento do grupo de professores.

O que foi criado como instrumento de avaliação nacional, Prova Brasil e
Provinha Brasil, passa a ser o que define a agenda da escola e suas
concepções pedagógicas e curriculares. Não é demais lembrar que essas
provas versam por língua portuguesa e matemática, submetendo as outras
áreas do conhecimento a essas duas. Que elas são nacionais e, portanto, têm
muita dificuldade em levar em consideração às regionalidades e culturas
locais. Há aqui uma inversão de significados e valores que precisam ser
debatidos entre os profissionais da educação, não aceitando que as escolas
públicas se tornem caixas padronizadas, sem autonomia e sem levar em
consideração suas diversidades (ÍNDICE GUIA, p. 10).

O plano de trabalho de docente (LDB 939496, art. 13) é realmente um
procedimento pedagógico importante para o professor, para os alunos e para
o planejamento e avaliação escolares, principalmente quando em consonância
com o Projeto Político Pedagógico da escola coletivo e participativo.
Entretanto, padronizá-lo por meio de determinações externas,
transformando-o em plano de curso padronizado, significa um retrocesso ao
campo sócio-histórico que é a educação, pois em momentos anteriores por
meio de pesquisas, análises e encontros científicos já avançamos na
percepção de quanto o plano de trabalho docente precisa ser um instrumento
de autonomia e reflexão da prática docente, dele próprio e não de terceiros
(ÍNDICE GUIA, p.9).

Essa prática, comum até a década de 80 do século passado, mostrou-se
ineficiente à medida que promove mais constrangimentos e exclusão dos
alunos em dificuldade de aprendizagem que promoção e equidade na sala de
aula. Não podemos permitir que esse passado retorne com uma face nova,
maquiada pelo “monitoramento dos professores” (ÍNDICE GUIA, p.9).

A partir dessa primeira descrição, passamos a apresentar o quadro referente aos indicadores de
rendimento e qualidade da Gestão Escolar. Neste quadro, além da especificação do que compõe cada
indicador e o que consta no documento como intenção avaliativa, apresentaremos brevemente o
posicionamento dos professores e gestores através da sua representação e do manifesto que sintetiza
esse posicionamento.

IQGE - Índice de Qualidade da Gestão Escolar
Indicador 1- A direção e a coordenação pedagógica da escola funcionam como uma
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equipe, as ações são coordenadas, a organização é eficiente, e a coesão as expectativas
do grupo são altas.
Indicador 2- As rotinas organizacionais e de informação da escola são definidas, a
direção tem agenda e concentra sua ação na coordenação pedagógica da escola.
Indicador 3- Disponíveis e satisfatórios, segundo um padrão básico, os recursos
didáticos da escola são intensa e rotineiramente utilizados pelos professores e pelos
alunos, e sua utilização está prevista nos planos anuais e nos portfólios dos professores.
Indicador 4- Os professores participam semanal e quinzenalmente de programa anual
de formação continuada e de atividades programadas de formação na escola, e os
impactos dessa formação na aprendizagem dos alunos são monitorados pela equipe
diretiva da instituição.

Indicador 5- A direção e a coordenação pedagógica da escola empenham-se para obter
os melhores professores, extraem deles o máximo de desempenho e intervêm quando os
alunos começam a ficar para trás.

Indicador 6- A escola tem metas e faz avaliação processual institucional e do
desempenho do professor e de cada membro da equipe de gestores.
Indicador 7- O Conselho Escolar é organizado, funciona, suas competências são
claras, relevantes e coopera com a direção na gestão da informação e na formação das
expectativas dos pais dos alunos e da comunidade de vizinhança sobre a escola.
Indicador 8- A escola garante jornada semanal expandida de atividades escolares
programadas.

IQGE - Índice de Qualidade da Gestão Escolar.

Fonte: Índice Guia, 2011.

Neste quadro explicitamos a perspectiva e as categorias que traduzem o entendimento da Secretaria
de Educação do Estado de Sergipe a respeito do tema qualidade na gestão da escola à época. Com
indicadores que se propõem medir o desenvolvimento de fatores relativos ao processo de
organização da escola, entre eles o papel de componentes técnicos, administrativos e pedagógicos na
medida em que vão constituindo a estrutura das práticas escolares e se tornam referência para pensar
o processo de gestão e as finalidades desenvolvidas pelas instituições de ensino.

No quadro destinado à avaliação de cada indicador, existem elementos que são os desdobramentos
de cada item. Para cada um desses elementos existe uma pontuação específica que, ao final, somadas
todas as notas, o Indicador poderá ser avaliado evidenciando suficiência ou fragilidade na sua
composição na escola. Elementos como trabalho em grupo, uso de portfólios, organização de planos
de aula e planos de curso, participação em formação continuada são exemplos de componentes de
cada Indicador.

Assim como no quadro anterior que trata da gestão da sala de aula, os indicadores que tratam da
gestão da escola, mesmo que na sua maioria, tratam de realidades exequíveis para a escola e presente
nas leis que regem os sistemas de ensino no Brasil (Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases
da educação Nacional), causaram reações divergentes quando analisados por professores e gestores.

Para o sindicato dos professores do Estado de Sergipe (ainda no Manifesto “Direito à educação:
dever do Estado”), a interpretação desse instrumento de avaliação permitiria entender uma aparente
intenção e incentivo à competição entre escolas e entre professores e gestores, o que seria contrário
ao modelo de gestão democrática, com referência ao local de existência da escola e com participação
de todos os agentes e interessados em educação, membros da comunidade local e interna da escola,
orientação preconizada nos documentos oficiais da União, orientadores da organização dos sistemas
de ensino.
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Na distribuição de pontos para cada componente dos Indicadores, o instrumento de avaliação da
Secretaria de Educação de Sergipe considerou como mais importante, pelo distributivo quantitativo,
elementos de caráter técnico e instrumental e posicionou como de menor importância aspectos
pedagógicos que, para o Sindicato dos professores, são primordiais na definição de modelos e
práticas gestoras.

No exemplo apresentado abaixo, é possível verificar que a disposição da pontuação de indicadores
privilegia alguns elementos da prática em detrimento de outros, inclusive fazendo menção de
aspectos que sinalizam incentivo a certo nível de competitividade entre escolas e gestores, mesmo
que a disposição de consequências e motivações sejam aceitáveis do ponto de vista pedagógico. No
exemplo 01, identificamos os itens de maior pontuação (0 a 8 pontos para cada componente do
Indicador) e no exemplo 02, os itens de menor pontuação (0 a 2 pontos para cada componente do
Indicador).

Indicador 5- A
direção e a
coordenação
pedagógica da
escola
empenham-se
para obter os
melhores
professores,
extraem deles o
máximo de
desempenho e
intervêm
quando os
alunos
começam a
ficar para trás.

Banda de valor:

0 a 8 pontos

(A)

A escola
persevera para
obter, formar e
manter os
melhores
professores e
exerce
persistente
influência leal
sobre o sistema
de ensino para
que esses
propósitos
sejam
alcançados.

(0 a 1 ponto)

(B)

A direção e a
coordenação
pedagógica da
escola extraem
dos professores
o máximo de
desempenho.

Procedimentos:

a-Contrato de
gestão;

b-Plano anual de
curso;

c-Avaliação
bimestral;

d-Avaliação
bimestral do
desempenho
(índice Guia);

e-Formação e
entrevista
semanal com a
coordenação.

(0 a 3 pontos)

(C)

A direção e a
coordenação
monitoram, por
classe, o
progresso dos
alunos que
apresentam
dificuldades de
aprendizagem,
e, em
cooperação
com os
professores,
intervêm
quando os
alunos
começam a
ficar para trás.

(0 a 2 pontos)

(D)

Cada professor
se sente
responsável
pelo
desempenho de
cada um dos
seus alunos.

(0 a 2 pontos)

Exemplo 01- Indicador de maior pontuação (IQGE).

Fonte: Índice Guia, 2011.

A definição desse indicador como possuidor de maior relevância na avaliação, manifestado pela
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maior pontuação atribuída, gerou uma série de inquietações entre os educadores, principalmente
porque o Indicador sustenta (ainda que sutilmente) uma apologia à competitividade entre as escolas,
professores e gestores, o que, na interpretação dos professores vinculados ao Sindicato, seria uma
ação irreal para um espaço de formação humana.

Essa postura do Estado, ao definir essa disposição avaliativa, estaria supostamente a serviço de uma
ação ideológica utilitarista, contrária à perspectiva fundamentada nas tendências humanísticas e nas
ações políticas com caracterização progressista priorizadas em escolas públicas. Esse seria o caso das
escolas do Estado de Sergipe, ou pelo menos, o discurso comum entre os professores e suas
representações, conforme publicação realizada pelos professores, através do seu órgão
representativo.

Nesse Indicador, pelo peso que possui nesta avaliação (26,7% do total de pontos) torna evidente o
posicionamento à época da Secretaria de Educação do Estado ao priorizar a definição das escolas
pela capacidade dos gestores de atrair “os melhores professores” e “extrair deles o máximo de
desempenho”.

Do ponto de vista da análise contemporânea que prevê níveis de diferenciação por escola, a partir da
criação de situações significativas de desempenho qualitativo e práticas inovadoras capazes de gerar
níveis de reconhecimento pelo público atendido, poderíamos afirmar que estas ações da equipe
gestora da Secretaria de educação não seriam de todo incoerentes. Porém, o fato de fazer menção a
uma suposta e necessária competição entre escolas e gestores, fragilizou o debate em torno da
construção do perfil de democratização que envolve o debate atual sobre o sentido da escola pública,
suas práticas e seus ideais.

No quadro seguinte, com o objetivo de exemplificar com maior detalhe a estrutura de quantificação
avaliativa e a disposição de prioridades elaboradas pela equipe gestora da Secretaria de Educação do
Estado de Sergipe, destacamos os Indicadores da qualidade da gestão que possuem, respectivamente,
a segunda maior pontuação e a menor pontuação.

Indicador 04:
Os professores
participam
semanalmente
ou
quinzenalmente
do programa
anual de
formação
continuada e de
atividades
programadas
pela escola, e os
impactos dessa
formação na
aprendizagem
são monitorados
pela equipe
diretiva da
instituição.

Banda de valor:

0 a 5 pontos

(A)

Os professores
participam e a
escolha dos
assuntos da
formação tem
conexão com
os resultados
das avaliações.

(0 a 1 ponto)

(B)

Os professores
dispõem de um
turno ou d eum
módulo, em um
dia da semana
por disciplina ou
área do
conhecimento,
para formação,
planejamento,
desenvolvimento
e finalização de
produtos, e para
entrevistas e
formação com a
coordenação
pedagógica da
escola

(C)

A escola
identifica os
seus
professores de
excelência;
recomendados,
eles trabalham
em tempo
integral na
instituição, na
docência direta,
no
assessoramento
às classes de
outros docentes
e em aulas
suplementares
para os alunos
com dificuldade
de
aprendizagem.

(D)

A formação
continuada dos
professores tem
impacto na sala
de aula e isso é
rotineiramente
verificado e
comunicado
aos docentes e
À direção pela
equipe de
coordenação
pedagógica da
escola.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/avaliacao_da_qualidade_da_escola_atraves_dos_indicadores_oficiais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



(0 a 1 ponto)
(0 a 2 pontos)

(0 a 2 pontos)

Exemplo 02 - Indicador com segunda maior pontuação (IQGE).

Fonte: Índice Guia, 2011.

Nesse segundo indicador, a análise se dá em torno da caracterização da formação continuada no
Estado e a proposta de ser empreendida em cada escola. Sobre este aspecto, não há argumentos
contrários entre professores e gestores.

Todos os grupos concordam com a efetivação de processos formativos em serviço ou a formação
continuada como é disposta na descrição do indicador. A questão que surge está ligada mais ao
campo administrativo e pragmático e menos na abordagem do sentido da prática e da correspondente
alusão aos conteúdos da proposta de formação.

Nesse caso, o elemento de inquietação entre professores está vinculado ao debate em torno da
disposição de professores efetivos e com responsabilidades integrais na escola de sua vinculação
administrativa (carga horária integral na escola onde o professor possui responsabilidades
profissionais, compromissos pela “lotação” do professor).

A crítica realizada pelos professores por intermédio do seu Sindicato foi direcionada à aparente
dificuldade de permanência dos professores nas escolas onde foram anteriormente distribuídos
quando nos seus concursos. A realidade verificada junto a Secretaria de Educação do Estado é que
cerca de 28% do quadro de professores ainda é composta de “professores contratados”, sem
vinculação efetiva com o Estado e no contingente de professores efetivos, muitos cumprem jornada
de trabalho em locais diferentes, sendo portanto, difícil a permanência necessária para realização de
formação continuada e para maior vinculação política com a escola, enquanto instituição com
problemas, possibilidades e compromissos locais.

A propósito do cumprimento deste indicador, entendemos que seria importante o desenvolvimento
de ações estratégicas que garantam a permanência dos professores em tempo integral nas escolas que
trabalham. Assim sendo, seria possível avaliar o nível de envolvimento profissional dos professores
com essas escolas e também tornando possível o processo de formação continuada para responder
com coerência aos desafios e demandas definidas no Projeto Político Pedagógico de cada Instituição
e mais especificamente, que seja possível a formação para ações pedagógicas mais complexas e de
caráter estratégico no desenvolvimento do trabalho dos professores.

No exemplo a seguir, tratamos de um dos indicadores com menor pontuação.

(A)
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Indicador 07 –
O Conselho
Escolar é
organizado,
funciona, suas
competências
são claras,
relevantes e
coopera com a
direção na
gestão da
informação e na
formação das
expectativas dos
pais dos alunos e
da comunidade
de vizinhança
sobre a escola.

Banda de
valor:

0 a 3 pontos

O Conselho
Escolar decide
sobre
aprovação do
PPE, do Pacto
de Gestão, do
plano de gastos
da escola e do
currículo
expandido,
coopera com a
direção da
escola e, em
conjunto, eles
reúnem-se com
os pais e com
eles debatem,
em pequenos
grupos, o Pacto
de Gestão
anual.

(0 a 1 ponto)

(B)

Os pais e a
comunidade de
vizinhança são
periódicas e
consistentemente
informadas e
esclarecidas
sobre o
desempenho dos
alunos e sobre os
resultados e as
metas bimestrais
da escola e das
classes..

(0 a 1 ponto)

(C)

A escola
organiza e
mantém atuante
uma rede de
parcerias de
cooperação com
a instituição.

(0 a 1 ponto)

Exemplo 03 - Indicador de menor pontuação (IQGE).

Fonte: Fonte: Índice Guia, 2011.

Na definição do Indicador, um conjunto de atribuições é verificado para o Conselho Escolar e para
sua efetivação do compromisso com a qualidade da escola e do ensino voltam à cena. Estas
dimensões do debate passam a ser prioridade na definição da categoria em análise e mais
especificamente a comunidade é vista assumindo um papel estratégico de acompanhamento das
ações da escola e o texto sugere que esta mesma comunidade seja “periódica e consistentemente”
informada sobre o desempenho dos estudantes.

A partir desta interpretação do processo gestor como desenvolvida por diversos agentes de educação,
especificamente representada aqui pelo papel do Conselho Escolar, de certo modo, poder-se-ia
afirmar que esta ação efetiva o princípio democrático pensado como posicionamento ideal para as
escolas públicas do Estado.

Do mesmo modo, é possível reafirmar esta conclusão quando o quadro de atribuições ou de
detalhamento da avaliação evidencia que a elaboração de metas e a definição de compromisso no seu
alcance se constituem uma evidência do compromisso da gestão das escolas com um possível
aperfeiçoamento das atividades e ampliação do rendimento dos estudantes e professores. No entanto,
o fato de este Indicador, contendo premissas fundamentais para constituição de um perfil
diferenciado na gestão da escola, possuir apenas 10% da totalidade quantitativa prevista na avaliação
de desempenho das escolas (Pacto de Gestão) levanta um debate sobre a real importância de se
constituir um núcleo gestor comunitário na definição de uma escola de qualidade e, mais
especificamente, na definição de um processo de gestão democrática. Inversamente, poderíamos
formular uma questão em torno da implicação de se ter uma comunidade partícipe do processo de
organização da escola.
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CONCLUSÃO

O posicionamento do Sindicato dos professores do Estado de Sergipe definiu a postura de muitas
escolas quando na rejeição dos instrumentos de avaliação e ampliou o clima de tensão entre escolas e
Secretaria de Educação. O impasse foi resolvido com a modificação de critérios e a decisão de
envolver professores no processo de (re) elaboração dos instrumentos de avaliação. Mesmo assim, a
resistência dos professores e do seu Sindicato, bem como o governo do Estado, se deparam,
continuamente, com a situação da escola definida a partir dos dados do IDEB. Números cada vez
mais alarmantes que servem para intensificar a questão das mudanças em torno da ação gestora da
escola e da sala de aula.

As ações já pontuadas, nesse texto, para o Estado de Sergipe (programas de formação de professores,
de formação de gestores, envolvimento da comunidade nos processos decisórios da escola e de
organização do ensino por eixos curriculares fundado no princípio da diversidade) se caracterizam
por ser a junção da urgência na modificação do quadro educacional sergipano, com as expectativas
sociais, de âmbito local, nacional e internacional que são presentes no momento de avaliação o
rendimento dos sistemas de ensino.

Entendemos inicialmente que há possibilidade de vínculo e uma relação próxima da causalidade
entre modelos de gestão de processos pedagógicos e gestão escolar e uma mudança qualitativa na
educação e na escola. O modelo de uma escola que se destaca pela qualidade de seus processos
políticos e pedagógicos, uma escola eficaz que se propõe democrática e participativa nas ações
deliberativas sugere o estabelecimento de uma gestão democrática e isso passa pelo entendimento de
que a escola não deve ser lugar de operações de grupos isolados passa pela capacidade de atrair
novos agentes, tais como os alunos, os pais e a comunidade local e passa pela compreensão de que a
escola deve ser mais tolerante e inclusiva.

Nesse sentido, a construção de um modelo de ação participativa na escola, em seu processo gestor,
incide diretamente no comportamento institucional em torno da qualidade do que é desenvolvido na
escola, e, por fim, a qualidade da própria instituição frente aos órgãos reguladores do Estado, bem
como na representação que a comunidade (local e escolar) possui sobre a escola.

A partir dessa reflexão, vale ressaltar que existem delimitações objetivas em torno de quais
categorias dão conta do significado de qualidade à escola. Um desses aspectos, definidos pelo
Ministério da Educação desde o início da década passada (BRASIL, 2004), mas sempre alicerçada na
Constituição Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) é o modelo de
gestão democrática como fundamento das relações na escola, além dessa categoria de análise,
existem outras não menos importante que já foram analisadas em outras pesquisas (PEREIRA, 2014)
dando destaque às implicações dessas categorias sobre a escola básica e sobre o sentido de qualidade
da educação atribuído a cada categoria. São estas as categorias:

• Modelo de gestão;
• Clima de Trabalho;
• Apoio de Autoridades;
• Participação das comunidades;
• Composição da dinâmica curricular;
• Professores qualificados;
• Formas de utilização e organização do tempo pedagógico;
• Reconhecimento público (BRASIL, 2004)

Cada uma das categorias sugere princípios e fatores de ordem conceitual e um conjunto de ações que
deverão ser realizadas na tentativa de construir um referencial de qualidade na escola. Mais uma vez,
é importante destacar que a proposta referendada no contexto social e nos padrões internacionais de
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rendimento do ensino básico assumido pelo governo federal e repassado aos estados como política
pública tem nessas categorias, os referenciais de construção de um padrão de organização do ensino
básico diferenciado e com clara intenção de reparar problemas estruturais da escola brasileira.

No Estado de Sergipe, por sua vez, essas categorias foram (e continuam sendo) utilizadas como
referência para construção de ações localizadas, ações de formação e acompanhamento para o
rendimento das escolas e entre estas ações se encontra a estruturação de núcleos de participação
comunitária para desenvolvimento de ações e participação nos processo de tomada de decisão sobre
a escola, ações de caráter pedagógico e político.

Por esta razão, entendemos que é relevante destacar o processo de construção, avaliação e
reconstrução de práticas propostas pelos núcleos gestores da educação no Estado. A utilização dessas
categorias como referência para pensar e construir a qualidade da escola pública demonstra a
complexidade do tema e a necessidade cada vez maior do compromisso com a educação e a gestão
das escolas numa perspectiva democrática especificamente, com a ação efetiva dos Conselhos
Escolares.
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