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RESUMO
 
 
Este artigo tem por o objetivo apresentar os resultados de um estudo de caso realizado em uma escola da zona rural de
Arapiraca- AL, onde foi analisado o PPP da escola confrontado com a realidade da sua aplicação na prática, sendo perceptíveis
algumas incoerências relevantes quanto a Avaliação Institucional, seja ela interna ou externa. Foi utilizada uma abordagem
quanti-qualitativa, através de questionário estruturado e observação da dinâmica do comportamento, motivação e harmonia do
funcionamento da instituição. Dentre outros teóricos que elucidaram este artigo estão: Almeida (1994), Veiga (1998) e Mello
(1997). Buscou-se não só discutir os resultados, mas também oferecer sugestões para implementar suas ações em busca da
qualidade desejada.
 
Palavras-chave: Avaliação Institucional; Projeto Pedagógico; Qualidade Educacional.
 
ABSTRACT
This article is the objective to present the results of a case study in a school of rural Arapiraca- AL, where we analyzed the school
PPP faced with the reality of its application in practice, and some perceived inconsistencies relevant as the Institutional evaluation,
whether internal or external. A quantitative-qualitative approach, through a structured questionnaire and observation of dynamic
behavior , motivation and harmony of the functioning of the institution was used. Among other theorists who have elucidated this
article are Almeida (1994), Veiga (1998) and Mello (1997). He attempted this work not only discuss the results , but also offer
suggestions for school staff can implement their actions in pursuit of the desired quality .
 
Keywords: Institutional evaluation; Educational Project ; Educational quality.
 

INTRODUÇÃO
 
A avaliação institucional como área de atuação da organização e da gestão da escola é requisito para a melhoria das condições
que afetam diretamente a qualidade da educação, do ensino, da aprendizagem e da gestão educacional, cuja finalidade é de
transformar a escola atual em uma instituição comprometida com a aprendizagem dos alunos e com a transformação da
sociedade.
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O trabalho da escola consiste em garantir padrão de qualidade da aprendizagem por meio dos serviços prestados. Assim, deve
avaliar o processo e promover intervenções por meio de metas e ações. Com isso a escola tendo como referência seus objetivos
prescritos no Projeto Político Pedagógico, tem dois processos para avaliar seu trabalho, os quais sejam a avaliação da
aprendizagem aplicada aos alunos e a avaliação da organização administrativa, financeira e pedagógica escolar, denominada
avaliação institucional. A partir das avaliações a escola estabelece metas e ações no seu Plano de Desenvolvimento Escolar.
Na escola em que realizamos a pesquisa não há uma avaliação institucional interna, o que ocasiona um questionamento como
oferecer uma educação de qualidade quando de certo modo não há compromisso em avaliar-se? Diante da situação caótica a
escola informa que faz uma análise dos resultados anteriores quanto a avalição externa alcançados para melhorar os resultados
futuros, mas esta declaração não nos leva a concluir que essa atitude vai ter como principal objeto uma educação de qualidade.
Toda instituição de ensino necessita de estratégias que a organizem como um espaço escolar no que diz respeito à missão,
objetivos, metas, metodologia, currículo e avaliação. Nesse aspecto, o projeto-político-pedagógico da escola, torna-se estratégia
indispensável e insubstituível para a gestão democrática dela, direcionando, de maneira participativa e democrática, os caminhos
que a escola irá trilhar. No contexto escolar, "o projeto não se constitui na simples produção de um documento, mas na
consolidação de um processo de ação-reflexão-ação, que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo escolar"
(VEIGA, 2004, p.56).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, aborda em diferentes artigos a necessidade da escola manter o
padrão de qualidade na oferta do processo de ensino e de aprendizagem. Na referida lei fica evidente a necessidade da garantia
de ofertar uma educação de qualidade aos alunos. Nesse sentido a escola para garantir o prescrito na lei e sua função social,
deve acompanhar a aprendizagem do aluno, por meio do processo de avaliação da aprendizagem e ainda, avaliar o
desenvolvimento de seu processo administrativo e pedagógico. O artigo 3º quando declara os princípios da educação, no inciso
IX, registra a garantia de padrão de qualidade. No artigo 4º, ao referir-se ao dever do estado com a educação, expressa a
garantia de padrão de qualidade, no inciso IX, “padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como variedade e quantidade
mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”.
A escola tem sua autonomia administrativa garantida na forma da LDB/96 e com isso deve articular mecanismos para garantir
tomadas de decisões fundamentadas. Nesse contexto há necessidade da promoção da participação de todos os segmentos da
escola na discussão e definição dos processos que assegurem o padrão de qualidade almejado por ela.
Veiga (2003, p.13) afirma que “ao nos referirmos ao projeto político pedagógico fica claro que construí-lo, executá-lo e avaliá-lo é
tarefa da escola”. Partindo deste pressuposto fica claro como a auto avaliação torna-se instrumento determinante de melhoria,
tendo quase que obrigatoriamente estar contemplado no PPP (Projeto Político Pedagógico) não apenas no sentido de auto
avaliação do mesmo, mas também, a propiciar a auto avaliação da escola diante seus aspectos gerais e complexos.
A avaliação institucional deve ser compreendida como uma construção coletiva, onde todos os agentes da instituição participem
da sua elaboração, aplicação e o diagnóstico devem estar centrada nos fins, objetivos e princípios da instituição atendendo sua
globalidade e totalidade, pois apenas assim ela será caracterizada como estratégia para a busca da qualidade escolar. Implantar
a avaliação institucional não é tarefa fácil e não depende apenas da instituição, mas as escolas podem começar implantando em
seus projetos políticos pedagógicos a auto avaliação institucional, organizada e desenvolvida pelos próprios agentes do ambiente
escolar.
Dias Sobrinho (2003, p. 181) propõe que “a avaliação deve sem dúvida produzir conhecimentos objetivos e constatações acerca
de uma realidade”, neste aspecto, a avaliação institucional torna-se importante instrumento para a melhoria do processo
educacional, visto que os dados desvelam características dos aspectos avaliados, possibilitando um diagnóstico sobre a
instituição de ensino e servindo como base para a tomada de decisões.
A avaliação institucional é o caminho para as mudanças tornando-se hoje, o maior e mais necessário desafio para as escolas. É
preciso que a comunidade escolar conscientize-se da importância deste assunto e perceba que avaliar não é apenas medir e
comparar resultados, avaliar na realidade é uma estratégia real que possibilita a qualidade, melhoria e transformação do espaço
educacional.
 
METODOLOGIA
 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo de caso em uma escola de Educação Básica, localizada na, zona
rural do município de Arapiraca-AL. Na busca de maior compreensão sobre as questões que permeiam o funcionamento e as
ações pedagógicas da instituição fizemos uma análise do PPP (Projeto Político Pedagógico) ao tempo em que confrontamos o
mesmo com a aplicação na prática da realidade escolar. Através de entrevista com gestores, professores e o coordenador, além
de observação da rotina da instituição, ficaram perceptíveis algumas incoerências relevantes à prática escolar e o PPP, o que
reflete a necessidade de uma avaliação institucional, mas especificamente a avaliação interna.
Utilizou-se uma abordagem quanti-qualitativa. A forma puramente quantitativa foi abordada através de um questionário
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estruturado em vinte e três perguntas abertas claras e objetivas, direcionado a análise do PPP, confrontando os dados com o
mesmo questionário preenchido pela gestão escolar, o coordenador e os professores. A pesquisa qualitativa apresenta relação
dinâmica visando entender e interpretar o comportamento, atitudes e motivação da comunidade escolar quanto a harmonia do
funcionamento da instituição. É voltada para a descoberta, identificação da necessidade de uma avaliação interna de iniciativa
interna na busca de um trabalho pedagógico coerente com o projeto da escolar com ações realmente significativas na prática
escolar para a qualidade do ensino ofertado.
 
APRESENTAÇÃO DE DADOS
 
 
Segundo dados que obtivemos através da pesquisa, podemos constatar que o Projeto Político Pedagógico foi construído em
2001 por representantes dos diversos seguimentos que compõem a instituição e tem sido atualizado no início de cada ano
durante a semana Pedagógica. A partir do PPP podemos atualizar as práticas pedagógicas, refletir as ações que foram
realizadas e organizar as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano. Também podemos entender o trabalho que
envolve escola, direção, professor, alunos, família e comunidade.
 
A escola ministra as modalidades de Educação Infantil (pré-escola), Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e EJA (Educação de
Jovens e adultos). Apresentando a Educação Inclusiva dispondo de cuidadoras para alunos com deficiência (Autismo e
Cadeirantes).
O acompanhamento das ações propostas no PPP é através de reuniões para o planejamento, essas reuniões ocorrem no início
do ano letivo, mas encontra-se dificuldades em se fazer presente a comunidade em sua totalidade, tendo como justificativa
motivos particulares, o que demonstra um desinteresse dos mesmos em participar desse momento de grande importância para a
instituição como um todo.
O planejamento HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo) da Lei Redução da carga horária do Professor de 1° ao 5° ano e
Educação Infantil, ocorre sábado: 8 horas da manhã e as 14 horas, é realizado duas  vezes por mês, e eles dispõem de um dia
por semana um horário para planejar.
Nestes planejamentos é analisada a produtividade do ensino-aprendizagem, quais são as causas para o baixo desempenho de
determinados alunos, além das intervenções cabíveis para melhorar os índices negativos fazendo uso dos dados de anteriores
as avaliações externas (Provinha Brasil, Prova Brasil).
O processo de ensino-aprendizagem é acompanhado pela coordenadora através de um modelo recebido pela Secretária de
Educação para fazer as fichas de diagnósticos e o acompanhamento de como está o desenvolvimento de cada aluno, partindo
da observação a qual o professor registra as dificuldades e os avanços alcançados pelos alunos e redirecionam o processo de
ensino aprendizagem buscando melhorias, a coordenadora acompanha a frequência dos alunos com dados em um diário e na
ficha FICAI (Ficha de comunicação de alunos infrequentes), que serve para acompanhar e registrar faltas cometidas por cada
aluno, depois será comunicada a direção que procura saber quais os motivos das faltas, a coordenadora comunica aos pais e se
necessário faz visitas a casa do aluno. As crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem passam por uma avaliação
individual e cuidadosa e também são encaminhados para o COEE (Centro de Orientação Educacional Especializado) para um
acompanhamento adequado.
Na escola tem o Conselho Escolar, que foi criado através de uma eleição constituída por todos os seguimentos da escola. A cada
dois meses ocorrem reuniões para tomar decisões importantes, como as prioridades para o PDDE (Programa dinheiro direto na
Escola). O conselho levanta as prioridades da escola para melhor utilizar o dinheiro.
 
 
ANÁLISE DO PPP E AS DIVERGÊNCIAS NA PRÁTICA ESCOLAR
 
 
O PPP (Projeto Político Pedagógico) traduz em linhas gerais o processo histórico da instituição, as ideias filosóficas e as práticas
pedagógicas que dimensionam suas atividades. Reflete a identidade da escola, seus objetivos, orientações, ações e formas de
avaliar os processos de aprendizagem, estabelecendo metas e buscando melhorias.
No PPP da referida escola em estudo, consta os pressupostos teóricos relacionados com a teoria de Vygotsky. Segundo o
mesmo, o ser humano constitui sua relação com o ambiente como um todo. A cultura torna-se parte da natureza humana num
processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem.” (
VYGOTSKY, 1996)
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Para Vygotsky, o processo avaliativo ocorre exclusivamente onde o aluno não é somente o sujeito avaliado, mas a relação que
se estabelece no processo ensino-aprendizagem, na medida em que se considera o aluno como sujeito histórico e produtor de
conhecimento, nesse contexto, o professor estabelece “pontes” entre o conhecimento acumulado historicamente e o aluno; se
pressupõe que o conhecimento é dinâmico, e condicionado pelas relações sociais que o integram. Sob essas dimensões o
processo de avaliação assume novas características, já que se estabelece uma proposta de avaliação escolar em que o aluno
deve ser avaliado cotidianamente, cumulativamente e diagnosticamente, tendo-se como pressuposto para tal avaliação as
relações e, que o aluno estabelece com o professor, seus colegas e todo o meio no qual ele está inserido.
 
É de grande importância para a escola seguir seus pressupostos teóricos, sabemos que o mesmo é a peça chave que media as
ações da escola em seus diversos níveis e modalidades. Da mesma forma o PPP demonstra o que a escola idealiza, quais suas
metas, avanços e retrocessos, permitindo a organização das atividades e ações educativas necessárias para o ensino e
aprendizagem. Segundo Almeida:
 
O cotidiano da sala de aula caracteriza-se como fonte inesgotável de conhecimentos, é desta fonte que deverão ser retirados os
elementos teóricos que permitam compreender e direcionar uma ação consciente que procure superar as deficiências
encontradas e recuperar o real significado do papel do professor, no sentido de apropriar-se de um “fazer” e de um “saber fazer”
adequados ao momento que vive a escola atual. (ALMEIDA, 1994, P.39).
 
 
Durante a pesquisa percebemos que algumas ideias postas no PPP estão divergentes com a prática escolar, pois na entrevista
realizada com a coordenadora da escola, quando indagada sobre qual o referencial teórico norteador das ações da escola, a
partir das concepções identificadas no Marco Conceitual presentes no projeto pedagógico da instituição, demonstrou-se confusa,
não compreendendo o real objetivo da questão, o que deixa claro a falta de conhecimento sobre o referencial teórico norteador
das ações da escola, o qual está claramente exposto no projeto que as teorias Vygotsky devem ser o referencial da instituição.
Em entrevista feita com alguns professores, confirmou-se outra divergência com o projeto, os mesmos nos relataram que a
avaliação da aprendizagem dos alunos é feita no final do bimestre através de provas, essa ideia não converge com a avaliação
prescrita no PPP da escola, na qual afirma que a avaliação é feita segundo os pressupostos da fundamentação teórica de
Vygotsky, que diz que a avaliação é contínua, diagnóstica e cumulativa e ocorre diariamente a cada atividade realizada pelos
alunos.
            Há necessidade que esta instituição repense sua identidade escolar e sua efetivação pelos agentes educacionais de
forma que a instituição escolar esteja voltada para atender os anseios da sua comunidade educativa.
A escola precisa ser um corpo equilibrado que envolva as dimensões administrativas, financeiras e pedagógicas, legitimando o
PPP com a participação, e o envolvimento de todos que a compõem. Nesse sentido, são necessários estudos, pesquisas,
debates, que desvelem a realidade da escola e as demandas a serem realizadas por todos.
 
ANÁLISE DOS DADOS SEGUNDO A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA IDEB
 
O atual desafio do ensino fundamental não se trata mais em termos de acesso à escola, mas sim na oferta de um ensino que
atenda a padrões mínimos de qualidade. Portanto, o principal objetivo da educação passa a ser a promoção da permanência e
da aprendizagem dos alunos, assegurar-lhes as condições de sucesso escolar. A partir da implantação do PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educação) novos rumos começam a serem traçados, em nível de política educacional, para alcançar níveis
de qualidade de ensino mais elevados, o PDE está ancorado ao IDEB.
Desde 2007, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) vem agregando os resultados das avaliações em larga
escala, pois é calculado com base nos dados do Censo Escolar, e média de desempenho nas avaliações do INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), o SAEB (Sistema nacional de avaliação da Educação Básica) e a Prova
Brasil. Esses dados traçam metas de qualidade educacional, que tem grande relevância a nível nacional, estadual, municipal e
escolar. De acordo com Mello (1997):
 
 
O desenho e implementação de sistemas de avaliação externa devem, portanto, ser acompanhados de discussão e
esclarecimentos quanto a seus objetivos, a fim de deixar claro que, ao contrário do que fazem professores e escolas, essa
avaliação externa não se destina a reprovar ninguém, mas a fornecer informações aos gestores educacionais e ao público, sobre
o desempenho do sistema como um todo, as escolas, regiões, municípios ou Estados que precisam melhorar seus resultados e o
que é necessário fazer para promover essa melhoria (MELLO, 1997, p.101).
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Dessa forma deve-se através da avaliação externa considerar seus resultados de progressos ou retrocessos do sistema de
ensino, como uma reflexão coletiva interna para escola na busca de melhores resultados no processo ensino-aprendizagem.
Mas, há críticas que permeiam a avaliação externa, discussões quanto aos resultados de qualidade de ensino e a forma como
são avaliados, com testes padronizados, despertam divergências. Martins (2001) considera as metodologias utilizadas nestas
avaliações externas distantes da diversidade cultural das redes de escolas, não captando efetivamente a dinâmica das unidades
escolares, com base apenas nos resultados finais obtidos por testes padronizados. O que de certa forma por esses testes
fugirem da realidade da diversidade cultural podem influenciar de forma negativa no resultado final dos indicadores de qualidade
no ensino.
Assim podemos tomar conhecimento dos pontos negativos e positivos  quanto à avaliação externa, no entanto o foco é analisar e
apresentar os dados do IDEB da referida escola em questão com relação ao desempenho nos indicadores da qualidade da
educação.
Como mostra a tabela de Metas Alcançadas, esses dados são do IDEB de 2007 a 2013 alcançados pela escola. Mostram que o
desemprenho do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano supera positivamente o 6º ao 9º principalmente em 2011 com a diferença
para menos de 1,3 e 1,4 em 2013, se igualando apenas em 2007 com a mesma média. Ressaltando que a tabela apenas faz
uma comparação dos índices das metas alcançadas sem levar em consideração as metas planejadas. A partir destes dados
percebemos a necessidade de refletir sobre a causa desse baixo rendimento dos alunos do Ensino Fundamental II que foi
persistindo e ao contrário dos anos iniciais, estacionou com a mesma média em 2007 e 2009 e retrocedeu em 2011 e 2013.

 

 METAS ALCANÇADAS

ANO/CICLO 2007 2009 2011 2013
1º AO 5º 2,9 3,1 3,7 3,6
6º AO 9º 2,9 2,9 2,4 2,2

    

Fonte:
MEC/INEP

A tabela Avanços e Retrocessos segundo o IDEB 1º ao 5º ano, mostra as metas alcançadas em comparação com as projetadas
pelo IDEB para escola nas séries iniciais do ensino fundamental. No ano de 2011 a metas alcançadas ultrapassou em 0,3
décimos acima das metas projetadas, apresentado ótimo resultado, mas no ano de 2013 decaíram 0,1 décimo com relação às
metas projetadas.
 

 
AVANÇOS E RETROCESSOS SEGUNDO DADOS DO IDEB 1º AO 5º ANO

METAS ANOS DE 2011 ANOS DE 2013

ALCANÇADAS 3,7 3,6

PROJETADAS 3,4 3,7
Fonte: MEC/INEP
 
Convém ressaltar que a combinação de indicadores de fluxo (aprovação, repetência e evasão) e de proficiência (Prova Brasil e
Saeb) dos alunos, que resultam no IDEB, é calculada em valores de 0 a 10. A meta do MEC é que o Brasil atinja até 2021, ano
que antecede a comemoração do bicentenário da Independência do Brasil, níveis educacionais de países desenvolvidos, o que
corresponde a média 6,0 para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Podemos perceber que através dos dados gráficos
exibidos 3,6 foi a média alcançada, ainda está bastante longe da média 6,0, mas, essa realidade está presente na maioria das
escolas públicas brasileiras de vários estados, levantando-nos o questionamento do que está faltando para alcançar uma
educação de qualidade? Essa é uma reflexão que deve ser feita internamente pela escola e toda sua comunidade.
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AVANÇOS E RETROCESSOS SEGUNDO DADOS DO IDEB DO 6º AO 9º ANO
 
METAS ANO LETIVO  2011 ANO LETIVO  2013

ALCANÇADAS 2,4 2,2

PROJETADOS 3 3,3 Fonte:
MEC/INEP
 

A tabela de Avanços e retrocessos segundo dados do IDEB do 6º ao 9º ano, mostra o baixo rendimento das séries finais do
Ensino Fundamental apresentado em 2011 uma diferença 0,6 pontos para menos comparado a meta projetada, a qual de agrava
em 2013 com uma diferença de 1,1 para menos comparada a meta projetada para esse ano. Implica-se dizer que as
providências pedagógicas não estão sendo tomadas para a melhoria desses indicadores, muitas vezes a escola deixa para se
preocupar apenas no ano que haverá a Provinha Brasil e a Prova Brasil, sendo que essa preparação dos alunos deve ser feita
todos os anos trabalhando os descritores exigidos neste teste padronizado, o que reflete os baixos indicadores.
 
 
DADOS DA INSTITUIÇÃO ANO LETIVO DE 2013
DADOS 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO
MATRÍCULA 414 355
0000000000000000000000 000000000000000000 00000000000000000000
APROVAÇÃO   45%
REPROVAÇÃO 11% 34%
DISTORÇÃO 4% 16%
TRANSFERIDOS 4% 5%
FONTE: PPP DA ESCOLA.
 
A tabela de Dados da Instituição Ano Letivo de 2013 apresenta o número de matrícula os indicadores de fluxo (aprovação,
reprovação, distorção e transferidos) do ano de 2013 comparando os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Podemos
perceber que o número de matriculados de 1º ao 5º supera o de 6º ao 9º ano, assim também com a taxa de aprovação com 81%
dos alunos matriculados um resultado muito positivo, nos anos finais menos da metade 45% dos alunos matriculados é
aprovado. A reprovação dos anos finais do ensino fundamental como 34% também supera as iniciais de 11%, assim como a
distorção dos anos iniciais de 4% e dos finais com 16%.
 
Sabendo-se que muitos desses alunos dos anos iniciais se matriculam na mesma escola para cursar os anos seguintes do
ensino fundamental, com base na análise dos gráficos, visto que a qualidade do ensino de 1º ao 5º tem bons indicadores com
taxa de aprovação alta, como se pode explicar os dados tão baixos do ensino de 6º ao 9º ano, considerando que muitos desses
alunos que estão nos anos finais foram alunos de bom desempenho nos primeiros anos no ensino fundamental?
Longe de exercer qualquer julgamento, mas existem questionamentos levantados pelo o próprio idealizador do IDEB, Fernandes,
previu quando afirmou:
 
 
Os motivos que levam o Brasil a apresentar elevadas taxas de retenção escolar têm sido bastante discutidos na literatura e dado
margem a uma grande polêmica. Independentemente da verdadeira explicação, se é que existe uma única, o fato é que não se
pode descartar a possibilidade de as escolas e/ou redes de ensino adotarem medidas que melhorem o fluxo e piorem o
desempenho nos exames padronizados e vice-versa. Nesse caso, se a cobrança for restringida apenas aos indicadores de fluxo,
ela pode incentivar os professores, diretores de escolas e gestores de rede a adotarem medidas que impliquem redução no
desempenho médio dos estudantes nos testes padronizados, como, por exemplo, reduzir o padrão de aprovação. Por outro lado,
se a cobrança for apenas sobre os scores dos alunos, o incentivo é o oposto, como, por exemplo, elevar o padrão de aprovação.
(FERNANDES, 2007, p. 8)
 
Dessa forma o que foi previsto é que haveria o grande risco de que as unidades escolares se preocupassem apenas em elevar

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/avaliacao_institucional_uma_nessecidade_para_qualidade_na_pratica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



os índices de aprovação dos alunos, para ganho significativo em suas médias, pois assim compensariam o baixo desempenho
escolar na Prova Brasil ou SAEB. Em síntese, se uma escola tiver obtido baixo desempenho nas avaliações externas, basta
aprovar mais alunos para que o IDEB não caia ou deixe de avançar. Essa ação pode causar o efeito totalmente oposto do que a
sociedade espera em relação à melhoria da qualidade da educação.
A escola quando indagada com relação aos resultados das avaliações externas (Provinha Brasil, Prova Brasil, IDEB) respondeu
que “através de um retrocesso das avaliações anteriores, buscava melhorar”. Mas não soube detalhar a respeito das
intervenções que estão sendo tomadas, o que justificaria os resultados dos indicadores do IDEB.
Sobre a existência um grupo de trabalho responsável pela sistematização das avaliações institucionais realizadas na escola
durante o ano letivo respondeu: “Sim, existe um grupo de supervisores da secretaria de educação que acompanha os trabalhos
da escola.” Com respostas muito subjetivas, subtendesse que essa avaliação não acontece de forma periódica e nem
sistematizada, além de ser realizada pela secretaria de educação do município, o que é uma realidade das escolas municipais
que são “controladas” pelas secretarias sem poder realizar nenhuma atividade sem antes ser aprovada pela mesma, podendo
ser uma iniciativa na própria escola buscar realizar uma avaliação interna para melhorar o seu desempenho na qualidade da
educação.
 
 
“... um processo de descrição, análise de uma dada realidade visando transformá-la... visando provocar a crítica, de modo a
libertar o sujeito de condicionamentos deterministas... O compromisso principal dessa avaliação emancipatória é o de fazer com
que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua ‘própria história’ e gerem as suas
próprias alternativas de ação... a tarefa da avaliação é facilitar um processo plural e democrático mediante o esclarecimento e a
informação de seus participantes”. (SOUL, 1988, p.47 e 61).
 
 
Através da avaliação institucional toda comunidade escolar se sentirá responsável pela qualidade na educação e a harmonia
dentro do âmbito escolar poderá constituir num ambiente pedagógico onde todos tem o mesmo objetivo: fazer parte de uma
escola que faz diferença para tornar real o direito que é de todos a uma educação de qualidade.
 
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
As ações pedagógicas na escola são sempre algo em construção, um processo em permanente evolução, que se desdobra a
partir das necessidades e peculiaridades da comunidade escolar. Esse processo está interligado a diferentes fatores presentes
no processo de ensino e aprendizagem, tais como a ação do educador, do educando, os conflitos, as metodologias
desenvolvidas, as concepções, as contradições presentes no trabalho educativo. A educação de qualidade exige parceria de
todos os membros que fazem parte da escola, é preciso que a escola trace objetivos para que o processo de ensino e
aprendizagem melhore. Antes de avaliar o aluno é preciso que o corpo escolar se auto avalie para que sejam repensadas novas
ações para que o índice da educação seja satisfatório e que os alunos aprendam significativamente.
 
O não saber lidar com os diversos problemas como a hostilidade e resistência em relação aos processos avaliativos internos, por
parte da comunidade escolar, que podem interpretar de forma negativa como uma desconfiança no trabalho realizado por eles,
causa a falta de interesse por parte da gestão escolar em investir na formação de uma equipe responsável para essa avalição
institucional. Nesta perspectiva, é necessário que mudem esse conceito errôneo sobre a avaliação institucional e que passe a ser
vista como um processo necessário para compreender a dinâmica institucional, que pode e deve ser útil para a escola, desde
que não se traduza apenas na identificação de pontos fortes e de fragilidades, mas, também, na elaboração de recomendações
que deverão ser consideradas na proposição de melhorias qualitativas para a instituição. Além de aproximar as práticas da
escolar de seu Projeto Político Pedagógico de maneira harmoniosa onde todos realmente percebam sua importância para o
melhor funcionamento da instituição.
Portanto, para que a escola cumpra a sua função social de socializar saberes e produzir conhecimentos é preciso que ela esteja
em constante avaliação, construindo a gestão do ensino e da aprendizagem com o debate e intervenção crítica, visando uma
escola aberta, democrática e mediadora de aprendizagem.
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