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RESUMO

O presente trabalho expõe reflexões sobre a avaliação educacional, evidenciando sua padronização como um dos
mecanismos empregados pelo Estado para regular e controlar a educação nacional. A avaliação institucional também
é apontada como instrumento que pode auxiliar no processo de tomada de decisão em escolas e proporcionar um
(re)pensar em sua gestão. Assim, o objetivo principal desse estudo foi propor reflexões sobre a avaliação institucional
na perspectiva da educação básica. Realizou-se um estudo bibliográfico e através de análise qualitativa de
informações coletadas, foram revisadas e analisadas diversas visões dos principais teóricos que versam sobre esse
assunto. Portanto, este artigo almeja contribuir com a literatura sobre o assunto, apresentando reflexões sobre a
avaliação educacional e institucional da escola. Deste modo, é necessário que as escolas repensem a forma a
avaliação é tratada no cotidiano escolar e compreendam que a avaliação institucional representa uma alternativa
qualitativa em um contexto fortemente caracterizado por testes de cunho padronizado.

Palavras-chave: Avaliação educacional e institucional. Gestão. Educação básica.

ABSTRACT

This article explains reflections about educational evaluation, abbording its standardization as mechanism employed by
the State to regulate and to control national education. Institutional evaluation is also indicated as an instrument that
can aid schools in decision making process and to think its management over. Thus, the main objective of this study
was to propose reflections about institutional evaluation through basic education’s perspective. A bibliographical review
was performed and through qualitative analysis of collected information, the main theorists’ idea were reviewed and
analyzed. Therefore, this article aims to contribute to the literature on this subject, presenting reflections about
educational measurement and institutional evaluation at school. Thus, it is necessary for schools to rethink the way the
evaluation is handled daily at school and to understand that institutional evaluation represents a qualitative alternative
for a routine characterized by standardized tests.

Key-words: Institutional evaluation. Educational Measurement. Manegement. Basic education.

1 INTRODUÇÃO

No atual contexto de expansão do capitalismo, evidencia-se que a avaliação tem ocupado, cada vez mais, lugar de
destaque na agenda educacional. Sua abrangência tem avançado para além da sala de aula e do trabalho pedagógico
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desenvolvido por professores na escola. Portanto, diante desse panorama, não se pode desvincular a avaliação
educacional dos novos mecanismos de regulação e controle utilizados pelo Estado para exercer seu poder e
disseminar o conceito de mercado educacional, acabando por consolidar-se enquanto avaliador.

No entanto, a proposta de avaliação institucional surge como possibilidade da escola apropriar-se de seus resultados
educacionais, por meio dos indicadores internos e externos, bem como propor diferentes reflexões sobre a gestão
educacional e a prática pedagógica desenvolvida na instituição. Entretanto, a avaliação institucional, enquanto prática
desenvolvida no âmbito da educação básica, precisa emergir de discussões, no cotidiano escolar, acerca da
concepção de avaliação a ser adotada, ou seja, por intermédio dos pressupostos filosóficos da escola.

O que se propõe nesse estudo é uma breve reflexão acerca da avaliação institucional na perspectiva da educação
básica, apontando possíveis caminhos para a melhoria da gestão escolar, da prática pedagógica desenvolvida na
instituição, fomentando a conquista da autonomia institucional por parte das escolas. Ademais, teóricos como Afonso
(2007; 2009; 2013), Dias Sobrinho (1996; 2008), Gadotti (1999) e Sordi e Ludke (2009) se preocupam com a temática
e apresentam diferentes olhares a respeito da avaliação institucional e suas implicações na prática escolar.

O estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e os textos e demais materiais coletados foram
tratados a partir de uma abordagem qualitativa. Assim, o presente artigo foi estruturado da seguinte forma: na primeira
seção, aborda a avaliação educacional numa perspectiva estandardizada, fator que acaba por gerar a criação de
rankings entre as escolas; a segunda seção analisa a avaliação institucional como instrumento que pode alicerçar a
tomada de decisão por parte dos sujeitos da escola; a terceira seção trata da abordagem metodológica do estudo; a
seção seguinte apresenta alguns resultados encontrados neste estudo, e, por fim, são expostas as considerações
finais.

2 NOVAS PERSPECTIVAS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

A avaliação vem ocupando, cada vez mais, papel de destaque na formulação de políticas educacionais e como
aparelho de regulação e controle do Estado, no que refere-se à educação nacional. Nessa perspectiva, evidencia-se a
avaliação intimamente associada aos exames e demais avaliações padronizadas, o que tem impulsionado a criação
de rankings entre as escolas, gerando, consequentemente, comparação entre seus resultados. Tal comparação
desconsidera a subjetividade de cada instituição educativa e seus atores institucionais.

Essas avaliações apenas consideram dados e demais informações quantificáveis. Isso demonstra que aspectos
relevantes do cotidiano institucional acabam não sendo levados em consideração. Todavia, importa destacar o quanto
uma avaliação qualitativa poderia traduzir de modo mais fidedigno a riqueza do trabalho pedagógico desenvolvido nas
escolas, assim como contribuir com o processo de tomada de decisão institucional.

Afonso (2007) considera que a utilização da avaliação como instrumento de controle está pautada em mecanismos de
mercado educacional ou quase mercado. À vista disso, percebe-se a existência de uma lógica em associar os bens
públicos ao conjunto dos bens mercadorizáveis “[...] os bens sujeitos à liberdade da oferta e da procura –
pretendendo, assim, quebrar a vinculação histórica e democraticamente estabelecida entre a educação como direito e
bem coletivo e a obrigação do Estado democrático prover e assegurar a universalidade dessa mesma educação”
(AFONSO, 2007, p. 15).

Diante do exposto, destaca-se que a primeira fase do Estado Avaliador pode ser compreendida entre os anos de 1980
até 1990, fortemente caracterizada pela influência da avaliação na construção de reformas administrativas e das
mudanças nas concepções de governo até então desenvolvidas. Vale destacar que o conceito de Estado Avaliador
manifestou-se, inicialmente, no ensino superior.

Essa fase do Estado Avaliador foi marcada pela criação de testes e avaliações padronizadas, bem como, associou a
avaliação em mecanismos de prestação de contas e responsabilização das instituições e dos sujeitos que nelas
atuam. Houve maior estímulo a criação de ranking escolares, fator que gerou competição entre instituições (tanto
entre as escolas públicas, como entre essas e as instituições da iniciativa privada). Assim, com a justificativa de
auxiliar os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos a se desenvolverem, os organismos internacionais de
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apoio técnico e financeiro, como o Banco Mundial e o FMI, passaram a influenciar as agendas educativas de tais
países, ainda que timidamente.

Na segunda fase do Estado Avaliador, sob a perspectiva de Afonso (2013), datada entre 1990 até os anos 2000, há
um predomínio das ações dos organismos internacionais nas agendas educativas nacionais desses países. Os testes
estandardizados passaram a fazer parte da agenda educacional, no que refere-se à educação básica. Houve, ainda,
um crescimento considerável da utilização dessas avaliações para a criação de rankings escolares com base nessas
avaliações (a exemplo, PISA da OECD). Além do mais, constata-se o predomínio da “[...] harmonização,
disseminação, estandardização, imposição, entre outros, como mecanismos de transferências de políticas” (AFONSO,
2013, p. 278).

O Estado Avaliador se utiliza, assim, de testes e demais avaliações externas a fim de cumprir exigências de
organismos internacionais, a exemplo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE, que
manifesta-se em vários países, tanto centrais como periféricos, por meio do Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – PISA, cujo objetivo centra-se em avaliar as escolas para criação de rankings educacionais e
comparação internacional de resultados estudantis. Para Afonso (2007), há uma vinculação entre a avaliação e
mercadorização da educação, pois, as atuais políticas educacionais voltadas para a avaliação, centram-se no modelo
da liberalização, ou seja, do livre comércio, além de terem sido fortemente influenciadas por tais organismos.

Os testes padronizados cumprem, segundo o autor, duas funções básicas, que se complementam. São elas:

1. Estar a serviço do Estado como mecanismo de regulação e controle das instituições educativas e dos
conteúdos desenvolvidos nas escolas públicas;

2. Promover, por meio da comparação dos resultados acadêmicos dos estudantes, comparação e
competição entre as escolas públicas ou mesmo, entre estas e as instituições da iniciativa privada.

Em se tratando da interferência do Estado no que refere-se ao trabalho desenvolvido pelas escolas e, mais
especificamente, pelos docentes, destaca-se a criação de provas e demais testes de cunho padronizados que
cumprem a função de aferir, quantitativamente, o desempenho de estudantes e acabam por fomentar a
responsabilização da gestão escolar e dos professores pelos desempenhos obtidos, bem como por intermédio do
estabelecimento de habilidades básicas para cada etapa da educação nacional. Isso acaba interferindo diretamente
na autonomia dos atores institucionais, que, muitas vezes, não percebem o poder controlador do Estado em relação a
educação nacional. Portanto, o Estado não se desvinculou de seu poder coercitivo. Retraiu-se para dar lugar ao
mercado, com a justificativa da melhoria da qualidade educacional.

Nota-se que, pelo modo como os dados das avaliações padronizadas são alcançados e divulgados, eles estão sendo
utilizados a serviço do mercado, cumprindo com os objetivos traçados pelo mercado no intuito da manutenção do
status quo. Conforme salienta Dias Sobrinho (1996, p. 16), “[...] é fundamental discutir os critérios e os princípios
desses processos”.

3 A AVALIAÇÃO INSTITICUINAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

É notório que a avaliação institucional é um instrumento que pode ser utilizado a serviço da gestão escolar e da
melhoria dos processos institucionais. Assim, não se pode negar a relevante força política que tal instrumento impõe,
visto que, avaliar uma instituição, é um ato carregado de complexidade, dada as especificidades da escola e de seus
atores institucionais. A esse respeito, Dias Sobrinho (1996) ressalta que esse tipo de avaliação tem significado
singular na cultura escolar, considerando a avaliação um processo construído na cotidianidade institucional, ato
complexo e carregado de significados, ela enquadra-se como possibilidade de reflexão sobre a prática, bem como
momento propício para a (re)significação da gestão e do trabalho pedagógico escolar.

A avaliação institucional surge em contraposição ao sistema avaliativo atual, que baseia-se, predominantemente, no
modelo avaliativo estandardizado, priorizando dados quantitativos que acabam desconsiderando a riqueza e
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especificidades de cada unidade escolar. Neste sentido, é importante que essa avaliação emerja das discussões na
instituição sobre a concepção filosófica e avaliativa que será adotada. Considerando, portanto, a participação efetiva
dos atores institucionais na construção dessa proposta de avaliação, que está alicerçada à compreensão de gestão
democrática e participativa, de trabalho pedagógico coletivo, da corresponsabilidade entre os sujeitos que compõem a
comunidade escolar, bem como da autonomia institucional.

Devido a especificidade de cada contexto educativo, a avaliação institucional implica levar
em consideração que a escola não pode conhecer-se em profundidade apenas pelas
informações obtidas com instrumentos estandardizados. Por isso, as formas mais
adequadas para a avaliação das escolas e de outras organizações educativas implicam
metodologias mais complexas (AFONSO, 2009, p. 36).

Portanto, de acordo com a compreensão do autor, é imprescindível uma avaliação que considere as especificidades
institucionais e toda a complexidade da escola, que fomente a participação ativa de sua comunidade na busca pela
qualidade do trabalho realizado no âmbito da gestão e do trabalho pedagógico.

Para facilitar a compreensão acerca da avaliação institucional, Dias Sobrinho (1996) estabeleceu alguns postulados
que corroboram para o entendimento e desenvolvimento de uma proposta de avaliação institucional, são eles:

a) A institucionalidade, que se refere à necessidade de uma avaliação capaz de analisar a instituição
como um todo, respeitando suas singularidades, sem desconsiderar que a mesma é gerada por uma
força e um desejo político, bem como pela prática cotidiana dos atores institucionais e deve-se realizá-la
a partir de princípios democráticos, pois, esse tipo de avaliação, impõe ampla participação da
comunidade escolar;

b) A globalidade, que é compreendida como princípio heurístico. Nesta perspectiva, considera-se a
avaliação institucional como instrumento que pode favorecer a investigação sobre como a comunidade
escolar analisa o trabalho desenvolvido pela escola. Além do mais, esse princípio impõe a obtenção de
uma visão geral da escola, sem desconsiderar toda a complexidade institucional existente em seu
contexto, numa ação capaz de proporcionar uma pedagogia da integração;

c) A qualidade, que é apresentada como objetivo a ser alcançado por meio da avaliação institucional e
apoia-se na coletividade e integração da equipe escolar. Nessa lógica, a avaliação passa pela
construção social e pública de seus critérios, fundamentos e deve propor o rompimento com qualquer
tipo de associação a métodos punitivos e promotores de exclusão, bem como a criação de rankings
educacionais;

d) A avaliação enquanto processo pedagógico, que é compreendida como processo formativo, pois
denota aprendizagem por parte dos sujeitos envolvidos no processo de realização da avaliação
institucional, além de possibilitar um (re)pensar a escola, a forma como a tomada de decisão ocorre
cotidianamente e todo seu contexto, produzindo, assim, uma visão geral e coletiva da instituição, a luz da
análise realizada pela comunidade escolar, numa tentativa de criar meios para melhoria da qualidade
educacional;

e) Qualidade, aspecto que considera a riqueza produzida no cotidiano institucional.

Gadotti (1999) associa o conceito de avaliação institucional ao de conquista de maior grau de autonomia por parte dos
estabelecimentos de ensino e ressalta que este é um importante instrumento que pode auxiliar a gestão escolar, pois
requer a participação democrática de todos os sujeitos institucionais e demais membros da comunidade. Portanto,
evidencia que essa avaliação não pode vincular-se a práticas controladoras, burocráticas e punitivas, ancoradas em
modelos de gestão extremamente centralizadores, gerando conflito com a autonomia institucional. Sendo assim, se
faz necessária a institucionalização desta avaliação no projeto político pedagógico da escola, visto que permite a
reflexão sobre a prática e assegura condições para a melhoria do trabalho educativo desenvolvido até então. No
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entanto, segundo o autor, mesmo sendo esta uma avaliação que emerge do processo de democratização do ensino,
ainda encontra resistências.

Por essas e outras razões, recomenda-se que as instituições se apropriem do conceito e desdobramentos da
avaliação institucional para que essa ação seja exercida de modo constante e consciente, até que a escola, no uso de
seu exercício institucional, aproprie-se da cultura avaliativa.

Apesar de possuírem características distintas, tanto a avaliação da aprendizagem como a avaliação institucional
precisam coexistir no espaço escolar. Elas estão interligadas e uma acaba interferindo de modo significativo na outra,
pois, não se tem como conceber uma avaliação institucional que não se preocupe diretamente com a aprendizagem
dos alunos. Porém, os dados e demais informações geradas através destes instrumentos, precisam ser analisados
criticamente para fundamentar a tomada de novas decisões por parte da equipe escolar. Por essas e outras razões é
que a comunidade deve ser convidada a se fazer presente na escola, a fim de opinar e apontar possíveis caminhos.
Pois, não se pode excluir a presença e participação dos professores, pais, alunos e demais funcionários da unidade
escolar numa proposta desta natureza.

A avaliação respeitará a diversidade e heterogeneidade que caracteriza a universidade, a
escola e o trabalho docente. A avaliação institucional deve ser descentralizada e
diversificada. Há múltiplas formas de avaliação. Não devem existir critérios uniformes e
uniformizadores. Deve ser tanto interna quanto externa, tanto individual quanto coletiva. A
multiplicação de formas de avaliação – setoriais e globais, internas e externas,
quantitativas e qualitativas [...], pode favorecer a democratização do processo (GADOTTI,
1999, p. 8).

Ainda de acordo com Gadotti (1999), os resultados da avaliação institucional devem ser devidamente divulgados,
numa tentativa de prestar contas à sociedade sobre o trabalho desenvolvido até então e como os recursos recebidos
pela escola estão sendo investidos. Assim, essa avaliação deve estar associada ao planejamento e organização da
gestão educacional.

A avaliação institucional é importante para que os diferentes atores e seus saberes múltiplos estejam presentes e
envolvidos na tomada de decisão da escola. É preciso que esses saberes “[...] sejam incorporados e reconhecidos
como legítimos, intensificando a qualidade das trocas intersubjetivas que ocorrem na escola empoderando os atores
locais para a ação” (SORDI; LUDKE, 2009, p. 328).

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Pelas características do estudo, optou-se pela realização de um levantamento bibliográfico, fator que permitiu ao
pesquisador, estreitar contato com pesquisas já realizadas acerca da avaliação institucional e suas implicações na
prática pedagógica de escolas da rede básica de ensino. Gil (2008) considera esse tipo de pesquisa importante, pois,
baseia-se em materiais já elaborados, formulados principalmente a partir de documentos e livros respaldados
cientificamente. Posto isto, ressalta-se que os textos analisados foram tratados na abordagem qualitativa.

5 RESULTADOS

Diante do levantamento bibliográfico realizado para construção deste texto, evidenciou-se que esta área de estudo
ainda carece de maiores aprofundamentos, visto a incipiência de pesquisas sobre avaliação institucional na
perspectiva da educação básica. É importante salientar que parte do material existente sobre avaliação institucional
está no contexto da educação superior, carecendo, portanto, de adaptação.

Outra informação relevante diz respeito à falta de uma cultura avaliativa por parte dos profissionais da educação. Em
geral, não dominam conceitos relacionados com a temática, bem como técnicas que poderiam auxiliá-los na
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efetivação de tal proposta. “Isso significa que o tempo administrativo e os recursos devem ser destinados à
capacitação dos avaliadores” (LUCK, 1998, p. 102). Por isso, Gadotti (1999) garante que melhor seria formar esses
profissionais como implementadores de uma política, por considerar que a avaliação deve enquadrar-se enquanto
política pública de Estado e, como educadores, considerando o caráter formativo que a avaliação deve possuir. Com
isso, ficou claro que não se pode realizar uma avaliação institucional sem que esta também esteja atrelada ao
planejamento pedagógico.

Para Pipolo (2010, p. 2), a cultura avaliativa

[...] requer vontade política, promotora de compromissos coletivos que operacionalizem os
recursos técnicos e humanos, de forma que os processos de ensino e de aprendizagem
das escolas estejam no centro das interações e as decisões pedagógicas estejam
respaldadas em análises dos processos educativos, administrativos e das aprendizagens
dos atores educacionais.

Uma necessária formação dos profissionais da educação em avaliação educacional se apresentou como relevante,
pois permitirá o desenvolvimento de reflexões críticas sobre a avaliação e seus desdobramentos na prática educativa
e enquanto instrumento que pode auxiliar na melhoria da qualidade do trabalho realizado na escola.

Ainda fica evidente que a avaliação institucional não pode se desvincular das discussões sobre avaliação educacional
realizadas no âmbito escolar. Deve contar com a participação efetiva de sua comunidade, buscando associar as
práticas avaliativas da escola com a concepção emancipadora, embasada na dialogicidade. Segundo Freire (2005, p.
91), o diálogo é caracterizado como o encontro entre os homens, “mediatizados pelo mundo, visando pronunciá-lo,
não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a
pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se
acham negados deste direito”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões teóricas fomentadas neste breve texto foram atreladas a avaliação educacional, especificamente a
avaliação institucional no contexto da educação básica. Portanto, tais abordagens constituíram-se como fundamentais
para uma melhor compreensão a respeito da avaliação institucional enquanto processo político, repleto de significados
e ligado às relações de poder que são exercidas na escola.

É importante compreender que o Estado Avaliador impulsionou, nas escolas da rede básica de educação, uma
utilização exacerbada das avaliações de cunho padronizado, que acabam interferindo no cotidiano do trabalho
pedagógico, especificamente por meio da criação de um currículo paralelo ou, conforme corrobora Dias Sobrinho
(2008), “currículo invisível”. Tais avaliações são utilizadas a serviço do Estado para controlar e regular as instituições
de ensino por intermédio da indução de conteúdos a serem desenvolvidos, bem como são estimuladoras de
comparação entre as escolas e os resultados acadêmicos adquiridos por seus estudantes, fundamentando a criação
de rankings.

Desse modo, a avaliação institucional se apresenta como alternativa a ser utilizada pelas escolas para romper com um
conceito de avaliação que apenas produz resultados numéricos, considerando que esse instrumento avaliativo
fundamenta-se em métodos qualitativos e captura a subjetividade institucional (aspectos negligenciados pelas
avaliações padronizadas). Assim, nota-se que, por intermédio da avaliação institucional, a escola consegue avanças
nas diferentes dimensões do trabalho educativo, pois fundamenta a tomada de decisão da gestão e dos atores
institucionais, bem como promove um maior envolvimento da comunidade escolar nos processos institucionais.

Portanto, é preciso que as escolas repensem o modo como percebem e encaram a avaliação no contexto
educacional, cabendo o desenvolvimento de reflexões criticas que permitam analisa-la enquanto processo crítico,
reflexivo, participativo e dialógico, envolvendo a participação de toda comunidade escolar.
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A avaliação institucional precisa ser assumida como instrumento que serve aos interesses da gestão escolar e seus
atores, respaldando não só a organização do trabalho pedagógico, mas também, mudanças no ambiente escolar, na
forma como a escola e sua gestão lida com os recursos disponíveis, na relação entre escola e comunidade, etc.
Assim, esse é um instrumento capaz de permitir uma análise crítica acerca dos indicadores internos e externos da
escola, estimulando, consideravelmente a participação da comunidade na proposição de possíveis soluções para os
problemas detectados na instituição, num trabalho colaborativo, na tentativa de melhoria da qualidade educacional.

Destaca-se que a avaliação institucional deve ser utilizada pela escola como um exercício na tentativa de apropriação
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