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RESUMO

A avaliação se constitui em um processo de acompanhamento de todas as etapas para identificar os
fatores que interferem direta ou indiretamente na qualidade educacional. O questionamento de como
as políticas públicas, direcionadas as avaliações externas, dialogam com as instituições de ensino é
de grande valia. Assim este estudo objetivou analisar dados que evidenciam resultados de atuação do
Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico, uma das políticas públicas instituídas pela rede
estadual de Alagoas. Para tanto, recorreu-se a pesquisa com abordagem qualitativa, um estudo de
caso, tendo como lócus uma escola da rede estadual de ensino. Os instrumentos de coleta de dados
foram a observação as fichas de acompanhamento pedagógico e os dados de fluxo disponíveis no
Educacenso, seguido de análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que este Núcleo
apresentou ações que auxiliaram a interpretação dos dados quantitativos, compreendendo o sentido e
significado de cada indicador, desta forma desmistificou o conceito de que aluno não é só número,
tem uma identidade, com história de vida, assim como envolveu os segmentos na responsabilização
de todo o processo, buscando medidas didáticos metodológicas que facilitaram o ensino e assegurou
melhoria na aprendizagem. Desta forma, mesmo com as formações direcionadas para a apropriação
dos resultados das avaliações, percebeu-se que existe a necessidade de implementar e ampliar a
formação continuada em conformidade com as diretrizes norteadoras para a Educação Básica, bem
como implementar políticas que valorizem a atuação profissional.

Palavras-chave: Política Pública. Avaliação. Acompanhamento Pedagógico.

ABSTRACT

The evaluation is a process of monitoring all the steps to identify the factors that interfere directly or
indirectly in the educational quality. The questioning of how public policies, directed to external
evaluations, dialogue with educational institutions is of great value. Thus, this study aimed at analyzing
data that show results of action of the Strategic Nucleus of Pedagogical Accompaniment, one of the
public policies instituted by the state network of Alagoas. To do so, we used a qualitative research, a
case study, with a school of the state education network as a locus. The instruments of data collection
were the observation of the pedagogical accompaniment sheets and the flow data available in
Educacenso, followed by content analysis. The results showed that this nucleus presented actions that
helped the interpretation of the quantitative data, understanding the meaning and meaning of each
indicator, thus demystified the concept that the student is not only number, has an identity, with a life
history, as well as involved the segments in the accountability of the whole process, seeking
methodological didactic measures that facilitated teaching and ensure improved learning. Thus, even
with the formations directed to the appropriation of the evaluation results, it was realized that there is a
need to implement and extend continuing education in accordance with the guiding guidelines for
Basic Education, as well as to implement policies that value the professional performance . Keywords:
Public Policy. Evaluation. Pedagogical Accompaniment.

INTRODUÇÃO

A avaliação externa dos processos de ensino, no cenário atual, vem ocupando destaque nas
discussões educacionais, as instituições públicas de ensino vivenciam uma corrida contra o tempo
para ranquear melhorias nos dados quantitativos (GROCHOSKA, 2013). Desta forma, urge refletir o
processo de implementação de políticas públicas, como ferramenta que impulsione e assegure o
direito do estudante de se ter aprendizagem e a relação com as demais categorias de avaliações.

No entendimento que as Políticas públicas devem ser avaliadas e dialogar com as escolas para
superação de seus desafios, Freitas nos diz que:
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A avaliação de sistema é um instrumento importante para monitoração das
políticas públicas e seu resultados devem ser encaminhados, como subsídio, à
escola para que, dentro de um processo de avaliação institucional, ela possa
consumir estes dados, validá-los e encontrar formas de melhoria. A avaliação
institucional fará a mediação e dirá, então, subsídio para a avaliação de sala
de aula, conduzidas pelo professor. Entretanto, sem se criar este mecanismo
de mediação, o simples envio ou disponibilização de dados em um site não
terá um mecanismo seguro de reflexão sobre os mesmos. Os dados podem
até ter legitimidade técnica, mas lhes faltará legitimidade política. (FREITAS
ET AL, 2014, P. 65).

Portanto, as avaliações externas e internas necessitam cumprir seu papel de implementar a melhoria
necessária, identificando os fatores que interferem e determinam o rumo dos processos educativo.
Dias Sobrinho (2003, p. 13) discute que:

“a avaliação adquiriu dimensões de enorme importância na agenda política
dos governos, organismos e agências dedicadas à estruturação e a gestão do
setor público e, particularmente da educação”.

A avaliação é complexa, noe entendimento da multiplicidade de atores e fatores envolvidos perpassa
por analisar os dados quantitativos interpretá-los e identificar caminhos a serem percorridos.

Dentro desse contexto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) informou que o estado de Alagoas ocupou, em 2015, os piores resultados. O referido relatório
pontua problemas que vão desde a infraestrutura da escola, a falta de professores, até o absenteísmo
dos estudantes como elementos resultantes dos baixos desempenhos.

Deveras, há uma diversidade de fatores que ultrapassam a governabilidade da escola para esses
índices alarmantes. Fato que consolidou na implantação de política pública para superação dessa
problemática. Um dos exemplos dessa política institucionalizada pela Secretária Estadual de
Educação de Alagoas foi Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico (NEAP). Mas, será
que esta política dialoga com as escolas de modo a mobilizar o conhecimento didático necessário
sobre o processo avaliativo, visionando a melhoria desses índices

Para responder a esses questionamentos recorreu-se a pesquisa qualitativo, um estudo de caso e
como instrumento de coleta a ficha de acompanhamento pedagógico, a observação, dados
quantitativos da plataforma do Educacenso. Por conseguinte, a análise de conteúdo.

No bojo dessa discussão, entender a avaliação como processo contínuo e de responsabilidade de
vários atores que compõe a educação é premente. Assim, amplia a compreensão de como os demais
indicadores estão imbricados com todo o processo de desenvolvimento educacional.

Um olhar sobre a avaliação da aprendizagem

A avaliação como processo é um divisor de águas, pois ao mesmo tempo em que ela, abre portas
contribuindo para o sucesso do estudante, também pode fechá-la, interpelando o futuro das crianças
e dos jovens. Dentro desse contexto, nos questionamos o que é ter direito a qualidade de ensino
como a avaliação pode contribuir com a igualdade de oportunidade

Nas discussões sobre avaliação encontra-se autores como Freitas et al (2014), que trata dos três
níveis ou categoria de avaliações: a avaliação em larga escala em redes de ensino (realizada pelo
país, estado ou município); avaliação institucional da escola (avaliação em cada escola pelo seu
coletivo); e a avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob responsabilidade do professor.
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O contexto histórico das avaliações externas toma força no Brasil na década de 90, mediante a
implantação de ferramentas que utilizam esse instrumento para avaliação das políticas públicas.

Luckesi (1984) defende o redirecionamento dos caminhos da prática da avaliação, considerando
como proposta a conscientização de cada um, na conversão de novos rumos para a educação. Na
concepção Grochoska (2013) para a melhoria desses rumos educacionais a gestão
democrática-participativa, é uma estratégia importante que pode ser utilizada na avaliação
institucional. O entendimento de qualidade educacional conforme Freire (2000) só se materializa
quando promove a igualdade de oportunidade. Dentro dessa concepção pensar em avaliação, seja
interna tanto quanto externa, demanda a compreensão dos processos de ensino, visionando a
aprendizagem. Dentro desse contexto, Luck (2013) evoca:

[...] Cabe destacar que a melhoria do desempenho das redes de ensino e das
escolas se assenta sobre determinações claras e abrangentes de objetivos e
metas e por estratégias, métodos e processos adequados para realizá-los, e
responsabilidade em realizar com competência o que foi proposto (LUCK,
2013, p.43).

Desta forma, a avaliação cumpre seu papel quando evidencia elementos que responsabilize todos os
partícipes do processo, desde o poder público, ao professor como gerenciador dessa aprendizagem.

Percurso do Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico(NEAP) em uma das Geres
da rede estadual de Alagoas

O Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico foi instituído conforme a Portaria /Seduc Nº
001, tendo como marco legal o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996) quanto a
finalidade da educação de pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ainda, considerou a Lei nº 7.801/2016 no âmbito da Secretaria de Estado da Educação que instituiu a
função especial de articulador de ensino; Concebe que a educação é um direito de todos e dever do
Estado e da família, e que deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Bem
como, vislumbra a melhoria da educação pública alagoana, para garantir o acesso e a permanência
dos alunos nas escolas da Rede Pública Estadual e, ainda em consonância com a Meta 7 do plano
Estadual de educação e Plano nacional de Educação, que preconiza essa premissa, como forma de
atingir as médias nacionais para o IDEB, mediante a formação em serviço dos professores da rede
estadual de ensino.

Dentro desse contexto, o Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico objetiva desenvolver
Política de Formação em Serviço por meio do acompanhamento estratégico pedagógico (NEAP).
Esse Núcleo se configura na atuação de um ou mais técnicos, distribuídos de acordo com o
quantitativo de escolas de cada Gerência Regional de Educação (GERE).[1]

A implantação desse Núcleo possibilitou um acompanhamento mais de perto às das escolas
pertencentes a cada Gere, com visitas técnicas, que ocorreram a partir do mês de março de 2017,
aos dias atuais. Neste período realizaram-se visitas técnicas as escolas de ensino fundamental e
médio, se iniciou com a análise dos dados quantitativos dos resultados das avaliações em larga
escala - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ou seja, no fluxo e na proficiência
em Língua Portuguesa e Matemática.

Desta forma, com a análise dos dados permitiu identificar os pontos de atenção que requerem maior
assistência da equipe técnica pedagógica das Unidades. Com o intuito de viabilizar estratégias
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pedagógicas alternativas que contribuam com a melhoria do ensino, desencadeando assim
aprendizagem.

Com isso, apesar de ser recém-implantado, se faz necessário avaliar como o núcleo apresentou
contribuições para a melhoria da qualidade educacional.

METODOLOGIA

Como fundamentos metodológicos de pesquisa, realizou-se um estudo sob os aportes da abordagem
qualitativa, pois essa forma de trabalho “[...] tem por objetivo expressar o sentido dos fenômenos do
mundo social” (NEVES, 1996).

Nessa perspectiva, utilizou-se de um estudo de caso, que conforme Yin (2015), “é usado em muitas
situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais,
organizacionais, sociais, políticos e relacionais”.

Desta forma o público selecionado para esse estudo foi uma escola de ensino médio da rede estadual
de educação de Alagoas, que foi acompanhada pelos técnicos do Neap.

Nessa perspectiva, foi intenção nesta pesquisa analisar dados que evidenciem os resultados de
atuação desse núcleo. Como forma de delimitar o campo de atuação fez-se uma seleção aleatória de
uma das escolas, para verificar os indicadores e as ações pedagógicas adotadas pela escola, após a
implantação desse núcleo.

Os instrumento de coleta de dados se configuraram na observação, no registro na ficha de
acompanhamento e nos dados quantitativos disponíveis no Educacenso. As visitas de
acompanhamento a referida escola ocorreram a partir de abril até dezembro de 2017, perfazendo um
total de nove visitas técnicas e um seminário de socialização das práticas exitosas, a nível local
(escola).

Como instrumento de análise dos dados, utilizou-se da técnica da análise categorial. Essa técnica
funciona como uma “[...] espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação
dos elementos de significação constitutivos da mensagem” (BARDIN, 2011, p. 43). Assim, após o
encerramento do ano letivo comparou-se os dados quantitativos, referentes a aprovação, abandono e
reprovação, além de analisar os dados a luz dos pressupostos teóricos sobre avaliações

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico (NEAP), nesta Gere do referido estudo se
disseminou apriori com uma concepção de um trabalho pedagógico colaborativo e integrador.
Concepção desafiadora, mas exequível.

Um dos primeiros desses desafios a ser vencido foi a concepção de que o trabalho não tinha caráter
fiscalizador, ou de apontar culpados, e sim de colaborar, acompanhar, para fazer juntos, buscar a
responsabilidade de todos, desde pais, ao poder público. Logo, não foi fácil, porque ter alguém
externo aos participantes da escola, inserido nela, gerou a princípio desconfiança e recusa,
entretanto, a medida que se intensificava o Acompanhamento Pedagógico (AP), aproximava-se das
fragilidades, aqui chamadas de pontos de atenção, e das potencialidades, que se configurou em
processo de conquista da confiança e além de abertura para aceitar as orientações propostas.

Outro desafio considerado foi a integração de todos os segmentos (pais, alunos, professores
secretários, agentes administrativos, professores, coordenadores, articuladores de ensino, gestores
escolares e demais segmentos) para apropriação dos resultados. Essa apropriação, objetivou auxiliar
a compreensão da relação entre os dados das avaliações internos e externos, ou seja, o

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/caminhos_e_perspectivas_da_avaliacao_na_rede_estadual_de_lagoas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



gerenciamento de sala, implica no desempenho nas avaliações externas. Conforme Luck (2013) o
acompanhamento pedagógico dentro desta perspectiva se constitui uma estratégia profícua para a
melhoria da qualidade educacional.

A escola, conforme dados do Educacenso, se localiza na zona urbana, logo, 80% dos estudantes são
originários da zona rural, e estão inseridos em uma área, considerada de vulnerabilidade social. No
ano letivo de 2016 tinham inscritos no Educacenso 195 alunos, desses, aproximadamente 8% foram
reprovados e 6% deixaram de frequentar.

Avaliando números, sem entender o contexto, parece baixa, a porcentagem desses pontos de
atenção, porém avaliando o quantitativo, nomeando a história de vida desses estudantes é um dado
preocupante que não pode ser desconsiderados, são aproximadamente quinze jovens que foram
reprovados e onze que foram deixados para trás. Os fatores que inter-relacionam com esse
quantitativo são inúmeros. Dentre eles, os problemas socioeconômicos, uma vez que existe um
quantitativo alto de estudantes de baixa renda, com necessidades básicas escassa, além da gravidez
na adolescência.

Estes fatores fogem da governabilidade da escola, porém afetam diretamente o desempenho da
escola, consequentemente dos estudantes, enquanto sujeito de direito. Fato que requer reflexão para
a busca de alternativas por parte do poder público para dirimir a situação.

O acompanhamento Pedagógico (AP) incumbiu-se de utilizar estratégias didáticas, através de oficina,
para provocar a inquietação dos segmentos quanto a esses dados. Para tanto, convocou-se
representantes de sala e demais segmentos que compõem a escola para refletirem sobre esses
dados, e em grupo com a participação de cada segmento apresentarem, as causas e as possíveis
estratégias de superação. Momento oportuno para identificar os responsáveis e colaborar com
proposta de melhoria e integração. Em consonância com Grochoska (2015) que pontua:

Promover a avaliação Institucional na educação básica leva a comunidade
escolar a refletir sobre seu dia a dia, as relações naquele espaço, os
processos de gestão, mecanismos de controle, participação da comunidade e
responsabilidade coletiva. Além disso, é importante compreender que a
avaliação institucional serve de estratégias indicadoras de elementos para a
formulação de políticas públicas educacionais.

Essas premissas se materializaram com a oficina, pois os professores, os estudantes, e demais
segmentos participaram de forma colaborativa, se demonstrando preocupados com as situações
apresentadas.

Luck (2013) pontua:

[...]Cabe destacar que ao se realizar o trabalho de monitoramento e avaliação
com tal perspectiva, não apenas limitada, mas caraterizada por um viés em
desacordo com a promoção de melhoria e transformação educacional, as suas
práticas seguirão as mesmas perspectivas e, por certo, poderão produzir mais
efeitos negativos do que positivos. A partir delas é prejudicada a possibilidade
de efetividade das ações educacionais, representada pelo uso dos recursos
educacionais disponíveis e sua eficácia, representada pela formação e
aprendizagem dos alunos.

Assim, a autora nos alerta para o cuidado com o monitoramento e as avaliações. Estas ferramentas
devem ser utilizadas com propósitos claros de estabelecer critérios e ações a serem acolhidas pelos
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participantes.

Com isso, visionando a superação do problema as ideias fluíram, uma das proposta do grupo foi a
busca ativa ao estudante através do monitoramento diário, para identificar os casos de estudantes
faltosos. Identificando, pesquisar as causas, através dos mais variados instrumentos e parceiros. Com
isso estabelece um vínculo com os estudantes, até mesmo eles perceberem que têm uma identidade
e não passam despercebidos.

Desta forma, a escola, enquanto Instituição educacional, legitima sua responsabilidade, conforme as
diretrizes norteadoras da educação e o Estatuto da Criança e Adolescente, que preconiza que é dever
do estado e demais segmentos cuidar do desenvolvimento dos menores. Com esta estratégia
coaduna com os pressupostos de Ambrósio, (2015) que evoca a necessidade de quebrar paradigmas
e envolver os participantes em todo o processo avaliativo, com vista melhoria educacional.

Outro importante ação proposta e implementada pelos partícipes foram os grupos de estudo de
alunos, em horário contrário, assim como o reforço voltado para alunos que se inscreveram no Enem
ou que queriam estudar. Esse reforço, foi ministrado por voluntários oriundos de cursos de
licenciatura que estudaram na escola. Além de trabalhar o projeto de vida que assistiu as estudantes
grávidas motivando a não desistirem.

Para a melhoria da proficiência de Língua Portuguesa e Matemática base foi a nível estadual e não
local. Neste momento foi oportuno entender a metodologia utilizada nas avaliações externas.

As situações problema foram utilizadas como forma de auxiliar a compreensão dos níveis de
desempenho prescritos e os descritores dessas duas disciplinas. Contudo, não se limitou a essas
duas disciplinas, mas, envolveu todos os professores. Assim como se problematizou a importância do
gerenciamento de sala, não cercear o direito de trabalhar o contexto, dentro do texto, alinhado as
diretrizes de avaliações externas.

O acompanhamento pedagógico foi de grande relevância para dimensionar a importância das
avaliações internas e externas, assim como entender que ambas estão imbricadas (FREITAS et al.
2017). Desta forma, a compreensão dos limites e possibilidades desses processos avaliativos e suas
relações com a organização do trabalho pedagógico de sala de aula, emergem como pano de fundo
para um trabalho além da técnica.

A partir dessa avaliação coletiva, o plano de ação passou a ser de poder público construído por uma
coletividade, reconhecido e validado por toda a comunidade, ou seja o Conselho escolar também
participou.

Outra importante ação implementada pelo Neap foi a formação continuada, com metodologias ativas,
que impactou na autonomia e motivação do professor. Fato observado no Acompanhamento
Pedagógico, os professores apresentaram as sequências didáticas e projetos, em que utilizaram as
orientações advindas da formação.

O planejamento estratégico dos professores consubstanciou em sequências e projetos inovadores em
que os estudantes participaram ativamente como contação de história, baseada em leitura de
literaturas brasileira. O laboratório de Matemática, que estava fechado, foi reativado, trazendo vida
construindo significados para a aprendizagem dos jovens.

Vale ressaltar que apesar de ambas estarem imbricadas, as avaliações externas objetivam avaliar as
políticas públicas educacionais, e as avaliações internas assegurar a aprendizagem do estudante. O
Seminário culminou na socialização das práticas consideradas pelos professores, como exitosas, que
desencadeou motivação e envolvimento dos estudantes.

No final do ano letivo fez um levantamento prévio dos dados quantitativos do fluxo dos estudantes,
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comparou os dois anos 2016 e 2017. Percebeu-se que o monitoramento e avaliação de todo o
processo, de forma contínua possibilitou a redução dos indicadores de reprovação que perfez-se
aproximadamente 6%, quanto aos estudantes que deixaram de frequentar conseguiu zerar em 2017.
As ações responsáveis por esse resultado, redução do abandono, foi a busca ativa aos estudantes
faltosos, bem como o acolhimento deles como forma de superação das situações de desigualdade
socioeconômica e exclusão social.

As histórias de vida que permeiam essa busca são de extrema exclusão socioeconômica. Uma delas,
com o monitoramento da frequência, se percebeu a ausência de José (para preservar a identidade
neste estudo recebe nome fictício) na busca com visita in lócus, constatou-se que este estudante
faltava as aulas por não ter sandálias e cadernos. Outro caso, foi João que faltava para cuidar da
pocilga que auxiliava no sustento da família de oito integrantes. Alguns casos a articuladora de
ensino, com maestria, preservando a identidade e a situação econômica dos envolvidos, mobilizou
campanha na escola para ajuda-los.

Desta forma, o acompanhamento pedagógico é um mecanismo que auxilia as escolas, facilita o
gerenciamento interno dos elementos ligados ao processo de ensino e da aprendizagem, assim como
evidencia que esta política educacional isolada, não resolve o problema que os sistemas educacionais
enfrentam.

Os problemas apresentados pelo sistema educacional, vai além da governabilidade da escola, pois a
realidade de socioeconômica aumenta a exclusão, dificulta o acesso dos jovens a escola, além de
termos outro problema, que afeta diretamente nos indicadores educacionais, a greve dos
transportadores.

Todos esses fatores interferem no sucesso escolar e na política de melhoria dos resultados. Além
desses, percebeu-se também a dificuldade de alguns professores alinharem o planejamento com as
avaliações externas, sem perder de vista o contexto e as especificidades locais. Fato que induz para a
necessidade de implementação e ampliação de política de formação continuada, sistêmica, em
consonância com as diretrizes norteadora da Educação Básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação e o monitoramento por meio do acompanhamento pedagógico auxiliam as instituições de
ensino reconhecerem o papel de cada segmento, assim como do poder público.

Portanto, muito mais que monitorar e avaliar, no sentido de especular, o acompanhamento
pedagógico permite descortinar a realidade socioeconômica de cada sujeito, com vista a buscar, ou
pontuar alternativas que minimizem e reduzam a desigualdade social. O reconhecimento de cada
esfera, quanto a sua função educacional instiga a formação de uma sociedade pautada nos princípios
da autonomia e desenvolvimento da criticidade.

As situações que interferem nas avaliações seja interna ou externa, vão além do gerenciamento de
sala, para além da instituição se estendendo a políticas públicas que mobilizem o desenvolvimento
necessário a promoção da igualdade de oportunidade. Neste contexto, este estudo reconhece que um
dos fatores que interferem na permanência dos estudantes é a distorção idade série, e fatores
socioeconômicos.

Os resultados evidenciaram que este Núcleo contribuiu quanto ao entendimento do que se avalia nas
avaliações externas, assim como a reflexão e alinhamento das metodologias coerentes com essa
avaliação. Esse entendimento não limita a ação didática do professor para trabalhar os diversos
saberes de modo a ressignificação do contexto e o gerenciamento de sala, de forma estratégico,
compreendendo a prática pedagógica, como ação com intencionalidade. Assim como, aponta a
necessidade de implementação, ampliação da formação continuada e melhoria na valorização
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profissional.

Contudo, não pode cercear o direito de assegurar a aprendizagem dos envolvidos. A falta ou lacuna
de qualquer que seja a esfera, não justifica ações que calem, ou neguem ao estudante o processo de
ensino com qualidade, com intencionalidade, claro, dentro do contexto, responsabilizando e refletindo
o papel de cada que compõe a sociedade. O Neap foi um marco para a educação alagoana e vem
ganhando forças para a promoção da melhoria.

Ao mesmo tempo que apresenta resultados que o legitima como uma ferramenta que aproxima a
secretaria dos problemas enfrentados pelas escolas, sensibiliza os responsáveis, para se
organizarem de forma colaborativa e entender a responsabilidade de cada segmento. Destarte,
imprime também a importância de implementar um plano que visione a melhoria e valorização
profissional.
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