Formação Continuada – FOCO IAS 2012

Avaliação: um olhar seguro para promover ou ajustar políticas públicas

I – INTRODUÇÃO
Pesquisas recentes apontam que a escolaridade foi o motor da queda da desigualdade
de renda no Brasil, na última década. O aumento da escolarização da mão de obra fez cair a
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diferença salarial entre os que têm menos e mais instrução. Os dados comprovam mais uma
vez que a educação de qualidade é um passaporte cada vez mais exigido num mundo em
contínua

transformação,

que

demanda

competências

e

habilidades

para

o

pleno

desenvolvimento da pessoa, para o exercício da cidadania e para a qualificação no trabalho. A
própria Constituição Federal vigente trata a educação como um direito social, como um dever
do Estado e da família. Isso tem como consequência que todos os cidadãos têm direito a uma
educação de qualidade, que dê conta das expectativas de desenvolvimento e aprendizagem,
nos seus aspectos cognitivos, sociais, afetivos e relacionais.
É nessa direção que avulta a importância estratégica do tema que trataremos nessa
sexta Formação Continuada, a avaliação inserida no processo educacional, aqui não
compreendida como mero instrumento de medição, mas numa perspectiva de um olhar
avaliativo.
Sabemos que a educação é um processo dinâmico, que faz parte de uma sociedade
também dinâmica, portanto, precisa renovar-se continuadamente. A avaliação é intrínseca a
esse processo e acompanha todas as etapas da educação, no sentido de aprimorá-las, de
resgatar o eixo de gestão e o significado do planejamento. Ela deve ancorar o trabalho dos
gestores para diagnosticar resultados, melhorar processos e realizar intervenções, num círculo
virtuoso que tem como finalidade garantir a qualidade da educação.

II – A AVALIAÇÃO E SUAS MODALIDADES
A palavra avaliar, do latim a + valere, significa atribuir valor ou mérito ao objeto em
estudo. Não por acaso, uma das definições mais conhecidas de avaliação foi feita por Michael
Scriven, em 1967: “julgar o valor ou mérito de alguma coisa”. Desde então, a palavra tem sido
usada para explicar inúmeros fenômenos distintos. De acordo com o educador Cipriano
Luckesi, podemos pensar na avaliação, de um modo geral, como o ato de investigar a
qualidade de algum objeto de estudo e emitir um juízo sobre ele, que dará subsídios aos “atos
regulatórios na perspectiva da obtenção do sucesso da ação”.
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63, agosto/outubro 2012, p. 7.
2

1

Formação Continuada – FOCO IAS 2012

Para tanto, diz ele, devemos cuidar metodologicamente de saber:


efetivamente o que queremos investigar;



com quais instrumentos coletaremos os dados da realidade em nossa prática
investigativa;



quais critérios utilizaremos para ajuizar a qualidade da realidade que estamos
avaliando.

Podemos também defini-la como “a identificação, o esclarecimento e a aplicação de
critérios defensáveis para determinar o valor (valor ou mérito), a qualidade, a utilidade, a
eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses critérios.”
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Alguns estudiosos distinguem as avaliações como normativas, diagnósticas ou
formativas. A normativa é quando os desempenhos dos alunos são comparados entre si e
classificados em relação a uma norma, sendo a avaliação orientada por um conjunto de regras
comuns. A diagnóstica utiliza informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências
dos estudantes para estabelecer prioridades no planejamento dos planos escolares. Já o
conceito de avaliação formativa baseia-se em ideias de pedagogos como Philippe Perrenoud,
para os quais o processo de aprendizado e ensino deve ser avaliado de uma forma plena e
constante, em uma relação de parceria autônoma entre professor e aluno, levando em conta
fatores internos à situação educacional para a construção do conhecimento. A avaliação
formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar. Fundamenta-se nos processos de
aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais, em aprendizagens
significativas que se aplicam em diversos contextos.
Por meio da avaliação é possível constatar o grau de consecução dos objetivos,
comparando metas preestabelecidas com os resultados. Esse processo pressupõe a criação
de indicadores que permitem estabelecer prioridades, escolher os beneficiados, identificar os
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objetivos e traduzi-los em metas. A construção de indicadores quantitativos ou qualitativos é
imprescindível para a implementação e gestão de políticas públicas e dos planos educacionais,
ao facilitar o monitoramento dos trabalhos e das avaliações dos processos.
As informações trazidas pela avaliação, e analisadas de maneira comparativa,
apresentam novas necessidades e prioridades, determinam novas decisões e ajustes no
planejamento, e impõem ações rápidas e eficazes para a superação das dificuldades
detectadas. Avaliações devem ser, antes de tudo, fontes de informação e de diagnóstico para
transformar realidades. Se não forem utilizadas rapidamente para superar problemas, servirão
apenas para classificar escolas e redes ou premiar/punir aquelas que ficaram aquém do
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Worthen, B. , Sanders, J. , Fitzpatrick, J. Avaliação de programas: concepções e práticas, 2004, p. 35.
Indicadores quantitativos medem a situação educacional por meio de dados conseguidos através de mensuração ou
coleta de dados (taxa de analfabetismo, anos de estudo, escolarização, rendimento, transição, defasagem, frequência);
Já os indicadores qualitativos apontam, por meio de observação, portfólios etc., o quanto a escola, de fato, consegue
impactar no desenvolvimento de seus alunos.
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esperado ou desejado. A sociedade precisa ser participativa, estar atenta aos indicadores
divulgados nas avaliações e cobrar para ser de domínio público as expectativas de
aprendizagem a ser desenvolvidas por todos os alunos em cada ano escolar.
Embasar o sucesso escolar em leitura de dados das avaliações implica em uma
verdadeira revolução cultural no meio educacional.

III - OS DIFERENTES NÍVEIS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: INTERNA E EXTERNA
Na área da educação, as avaliações podem acontecer em uma escala micro, ou seja,
dentro da sala de aula ou da escola, com o foco no ensino e na aprendizagem, no desempenho
do aluno, nos currículos ou no trabalho docente, até chegar a um enfoque macro, englobando
instituições, planos, projetos e políticas públicas em nível nacional ou internacional.
A avaliação externa é um instrumento essencial para a elaboração de políticas públicas
e deve servir para os gestores escolares revisarem seus objetivos, de acordo com o
desempenho apontado pelos resultados, além de propiciarem uma análise da realidade escolar
em relação ao sistema educacional do País. Já a avaliação realizada internamente pressupõe
uma reflexão sobre os processos de gestão e das práticas pedagógicas, ao longo do período
letivo. Ela deve ser realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como objetivo
o diagnóstico da eficácia escolar para, em seguida, elaborar estratégias de superação e
coloca-las em prática.
O ideal é que a escola realize seu planejamento baseada nesses dois tipos de avaliação,
pois ambos colaboram para a reflexão sobre os processos de gestão educacional. Alguns
municípios e redes estaduais possuem sistemas próprios de avaliação, mas muitos não têm
condições de produzir e implementar sozinhos as avaliações e recorrem a parcerias com
institutos, fundações ou instituições privadas para realizá-las.
Foi a partir do final da década de 1980 que o tema avaliação ganhou espaço nas
agendas de educação de vários países, e passou a ser objeto de pesquisa de centros e
organismos diversos, tais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), entre outros, em
estudos que envolvem países de todos os continentes.
É justamente há cerca de duas décadas, após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, que o Brasil começa a se ocupar, de forma sistemática, da questão dos estudos
internacionais bem como de avaliações nacionais, que foram implantadas a partir dos anos
1990 para acompanhar o comportamento do sistema educacional. A LDB, no artigo 9º, ao tratar
das incumbências da União no que diz respeito à educação, explicita, no inciso VI, que uma
delas é “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
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fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. Aliás, esses testes evidenciaram
algo na educação brasileira que os educadores já apontavam: a alfabetização frágil e
inconsistente, a aprendizagem incompatível com o ano escolar e a precária proficiência dos
alunos em português e matemática.
O aluno está no cerne dos processos avaliativos, pois seu desempenho é o termômetro da
qualidade da educação. Mas não podemos esquecer que professores, diretores e gestores são
atores responsáveis pelo desenvolvimento do estudante, ou seja, além da avaliação da
aprendizagem, é preciso avaliar a instituição e o sistema educacional.

A. AVALIAÇÕES EXTERNAS E AS METAS EDUCACIONAIS
Não é por falta de informações estatísticas que a educação no Brasil não vai bem. Há
muitas pesquisas, avaliações, indicadores, metas e resultados. Não obstante as restrições que
são feitas a esses tipos de análises, o fato é que elas vêm criando um ambiente favorável ao
processo de melhoria da educação básica no País. Também é fato que, a partir dessas
avaliações e do sistema de metas introduzido pelo Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE),
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as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação podem definir ações mais

consistentes voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação e à redução das
desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades
identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas identificadas como
prioritárias. As metas constituem o nível do desempenho que se pretende obter, seja para curto
ou longo prazo. Elas são os fins que guiam as ações, e neste caso incluem um ponto numérico
a ser atingido e dão um foco comum para a equipe.
Abaixo estão as 28 diretrizes apontadas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação e,
sem seguida, as 5 Metas do Movimento todos pela Educação, parâmetros para garantir
educação de qualidade a crianças e jovens até 2022.
28 Metas da Educação – Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
1 - Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;
2 - Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame
periódico específico;
3 - Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do seu
desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;
4 - Combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas
de reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial;
5 - Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e
sua superação;
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O Plano de Desenvolvimento da Educação tem o objetivo de atingir, até 2022, o padrão de educação dos países
desenvolvidos. Disponível em
http://portal.cnm.org.br/sites/5700/5788/dec_6094_2007_pde_compromisso_todos_pela_educacao.pdf
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6 - Matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;
7 - Ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da
jornada regular;
8 - Valorizar a formação ética, artística e a educação física;
9 - Garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes
comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;
10 - Promover a educação infantil;
11 - Manter programa de alfabetização de jovens e adultos;
12 - Instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de
profissionais da educação;
13 - Implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o
mérito, a formação e a avaliação do desempenho;
14 - Valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente no trabalho,
dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos
especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional;
15 - Dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, de
preferência externa ao sistema educacional local;
16 - Envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico,
respeitadas as especificidades de cada escola;
17 - Incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as
dificuldades enfrentadas pelo professor;
18 - Fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de diretor de
escola;
19 - Divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;
20 - Acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as políticas
públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações
efetivas, preservando a memória daquelas realizadas;
21 - Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento
efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;
22 - Promover a gestão participativa na rede de ensino;
23 - Elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes;
24 - Integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte,
assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com
sua escola;
25 - Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as
atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e
consecução das metas do compromisso;
26 - Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e
equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;
27 - Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura da escola ou a
promoção de projetos socioculturais e ações educativas;
28 - Organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de empresários,
trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional
público, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do
IDEB.

5 Metas do Movimento Todos pela Educação
Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
Meta 2 Toda criança plenamente alfabetizada ate os 8 anos
Meta 3 Todo aluno com aprendizado adequado a sua série
Meta 4 Todo jovem com Ensino Médio concluído ate os 19 anos
Meta 5 Investimento em Educacao ampliado e bem gerido
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Sem a preocupação com a ordem cronológica, repassaremos, de forma resumida, alguns
dos principais processos e instrumentos de avaliações externas, em nível internacional e
nacional, que têm consequências para as políticas públicas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é um estudo comparativo
internacional, destinado à avaliação de estudantes de 15 anos de idade, fase em que,
na maioria dos países, os jovens estão frequentando o ensino médio. As avaliações do
PISA abrangem os domínios de Leitura, Matemática e Ciências, sendo aplicadas a
cada três anos.
Ao mesmo tempo em que possibilita a análise dos fatores (taxas alcançadas, níveis de instrução e
6
rendimento) que impactam a proficiência dos estudantes, na etapa final da educação básica, o PISA
apresenta indicadores em relação a conhecimento, competências e habilidades que permitem aos
gestores das diferentes nações avaliadas medirem o desenvolvimento do capital humano da sua
7
população. É importante destacar, mais uma vez, que os resultados revelados pelo PISA só fazem
sentido se forem usados não como comparação de países em rankings, mas como diagnóstico de uma
realidade para reavaliação de políticas públicas educacionais.

PISA

O Brasil aderiu ao PISA no ano 2000. Em 2009, apesar de apresentar a terceira melhor evolução no
conjunto de 61 países, nesse período, o País ficou em 53º lugar em Leitura e Ciências e 54º em
Matemática. No caso dos alunos brasileiros, uma boa parte dos jovens avaliados ainda está cursando o
8º ou 9º ano do ensino fundamental, como resultado das reprovações.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova aplicada anualmente pelo
MEC/Inep a alunos que concluíram ou vão concluir essa fase do ensino básico. A
avaliação envolve cinco competências: domínio da Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências; aplicação de conceitos; enfrentamento de situações-problemas;
8
argumentação; e intervenção na realidade.
Ao instituir o trabalho com matrizes de competências e habilidades, o Enem estabeleceu uma referência
para o término do ensino médio e, com isso, dá subsídios para os gestores localizarem as lacunas da
formação dos jovens e torna-se instrumento indutor de mudanças. Mas, basicamente, é um instrumento
que avalia o nível geral de conhecimentos dos alunos e não deve ser tomado como comparativo de
escolas, pois a amostra não é representativa de todos os segmentos da população educacional e nem é
censitário, apesar dos resultados serem divulgados por escola, município, Estado e para o Brasil.

ENEM

Um recorte dos dados de desempenho do Enem 2012 nas capitais do Brasil permitiu verificar a distância
entre as notas médias de alunos de colégios particulares e de escolas públicas. Os números mostram que
as notas tiradas pelos alunos brancos de escolas particulares são, em média, 21% superiores às dos
negros da rede pública.

SAEB

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de responsabilidade do
MEC/Inep, foi a primeira iniciativa brasileira, em escala nacional, para se avaliar o
sistema educacional brasileiro. Foi aplicado pela primeira vez em 1990 e vem
passando por reestruturações metodológicas. O Saeb avalia, a cada dois anos,
amostras de alunos selecionados estatisticamente de 5º ano e 9º ano do Ensino
Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio das redes públicas e privadas, de área
urbana e rural.
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A comparação de resultados dos escores de proficiência dos alunos no PISA, que envolve diferentes países e
continentes, é possível pela utilização da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os itens empregados nos testes são
conhecidos e comuns de todos, além de estarem na mesma escala.
7
O conceito de Capital Humano defendido pela OCDE tem mais a ver com as virtudes pessoais, competências
diversas, atitudes e disposições sociomotivacionais do que com a aprendizagem escolar, assimilada de forma
automática e sem conexão com a realidade.
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Em 2009, o Enem ganhou novas funções de processo seletivo, passando a ser utilizado como critério de acesso do
participante voluntário ao ensino superior e a programas governamentais, como o Prouni (Programa Universidade para
Todos), o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o Ciência sem Fronteiras. Em 2012, cerca de 120 instituições de
ensino superior aderiram ao Enem para seleção dos alunos.
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As matrizes para aplicação das provas têm por referência os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
mas foram construídos a partir de consulta aos currículos propostos pelas Secretarias Estaduais de
Educação e por algumas redes municipais. A avaliação é feita a partir de testes padronizados, em língua
portuguesa, com foco em leitura, e em matemática, com foco em resolução de problemas. O Saeb
oferece resultados de desempenho apenas para o Brasil, regiões e unidades da Federação.

A Prova Brasil foi criada em 2005, a partir da necessidade de ampliação do Saeb,
passando a avaliar, a cada dois anos, todos os estudantes da rede pública urbana de
ensino, de 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados são disponibilizados
para o Brasil, Unidades da Federação, municípios e escolas participantes.
A partir de 2007, a Prova Brasil passou a ser operacionalizada em conjunto com o Saeb, uma vez que a
metodologia das duas avaliações é a mesma: o resultado é mostrado em uma escala de 0 a 500, que
indica as habilidades adquiridas. As principais diferenças em relação ao Saeb é que a prova é feita por
todos os alunos e é focada na rede pública. A prova Brasil é utilizada para o cálculo do IDEB.

PROVA
BRASIL

Uma consulta aos microdados da Prova Brasil de 2009 mostra que 15%, 25% e 50% dos alunos que
deveriam fazer o teste, respectivamente no 5º, 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino
médio não o fizeram. No caso do ensino médio, a prova não despertou interesse dos alunos porque foi
realizada depois da prova do Enem.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. É um indicador híbrido
porque é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do
MEC/Inep - Prova Brasil e Saeb - e em taxas de aprovação, obtidas no Censo
9
Escolar . O índice é divulgado a cada dois anos e o objetivo é que o Brasil, a partir do
alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022, correspondente à
qualidade do ensino em países desenvolvidos.
Para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, permaneça na sala de aula
e não repita o ano. O aumento do Ideb não está diretamente vinculado à aprendizagem. Muitas vezes o
Ideb cresce porque os estudantes estão sendo menos reprovados ou os piores estão sendo excluídos. O
fluxo pode estar melhorando, mas não com bom desempenho. Para poder dizer que o País avançou na
qualidade da educação seria necessário elevar os índices de aprendizagem medidos pela Prova Brasil e
pelo Saeb, o que ainda não ocorre de forma satisfatória.

IDEB

De 5.357 municípios brasileiros avaliados, apenas dez conseguiram "nota" igual ou superior a 6
no Ideb de 2011, nos anos finais do ensino fundamental. Nos anos iniciais, esse número sobe para mais
de 700. As capitais de Estado não aparecem em nenhuma das listas.
A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica aplicada aos alunos matriculados no
terceiro ano do ensino fundamental, por adesão das redes de ensino. É uma avaliação
que não tem registro nacional, servindo aos professores e gestores escolares como
instrumento para acompanhar, avaliar e melhorar a qualidade da alfabetização e do
letramento inicial oferecidos às crianças.
A partir das informações obtidas pela avaliação, os professores têm condições de verificar as habilidades
e deficiências dos estudantes e interferir positivamente no processo de alfabetização, para que todas as
crianças saibam ler e escrever até os oito anos de idade, uma das metas do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE). A partir dos resultados, é possível aos gestores escolares desenvolverem ações
imediatas de intervenções, estabelecerem metas pedagógicas, planejarem cursos de formação
continuada dos professores e investirem em medidas que garantam melhor aprendizado.

PROVINHA
BRASIL

ENCCEJA

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) tem como objetivo avaliar as habilidades e competências básicas de
jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à escolaridade regular na
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Este indicador é o produto de uma medida de aprendizado dos alunos, colocada em uma escala de 0 a 10, pela
média da taxa de aprovação na etapa do ensino considerada, que é um número entre 0 e 1. A taxa de aprovação
consiste no número de aprovados dividido pelo número total de matriculados. Ou seja, para que essa taxa seja alta é
preciso que tanto a reprovação quanto o abandono sejam pouco frequentes.
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idade certa.
O participante se submete a uma prova e, alcançando o mínimo de pontos exigidos, obtém a certificação
de conclusão daquela etapa educacional. O exame é aplicado anualmente e a adesão das redes de
ensino é opcional. As certificações são feitas diretamente nas Secretarias Municipais e Estaduais de
educação que aderem ao exame.

B. AVALIAÇÕES INTERNAS E DE PROCESSOS
As avaliações externas com foco em resultados medem o desenvolvimento cognitivo do
aluno, mas nem sempre trazem subsídios para medir o trabalho das escolas em proporcionar
tal aprendizado. Pesquisa da USP apontou que a renda familiar, a escolaridade dos pais e
outros fatores socioeconômicos explicam 80% da média das escolas com mais de 10 alunos
prestando o Enem. Os outros 20% podem ser creditados ao mérito da própria escola.

10

Essa questão nos leva ao debate sobre o quanto avaliações externas focadas na
aprendizagem do aluno garantem um diagnóstico realista. Cada escola é uma escola, cada
turma é uma turma, cada aluno é único.
“Uma escola que recebe alunos carentes, com escassa bagagem cultural, pode realizar um
excelente trabalho e, ainda assim, não ter seus alunos entre aqueles com melhores resultados.
Se um teste de Matemática se propõe avaliar a capacidade das escolas em proporcionar aos
seus estudantes um bom aprendizado na disciplina, ele é imperfeito porque seus resultados
incorporam, além do esforço da escola, influências advindas da família, dos amigos e das
11
habilidades natas dos estudantes, bem como do componente de erro aleatório de medida”.

Nesse sentido, avaliações internas orientadas por insumos e processos de gestão
educacional (infraestrutura, formação de professores, métodos pedagógicos, estrutura
curricular etc.) podem ser um instrumento eficaz de retroalimentação para ações de
intervenção nos processos de aprendizagem e ensino.
Assim é que um primeiro nível de avaliação interna, ou seja, realizada na escola e pela
própria escola, diz respeito à gestão, em toda sua amplitude, ou seja, em questões de ordem
administrativa, financeira e pedagógica. Juntamente com supervisores, orientadores,
coordenadores e professores, o diretor, de forma democrática, exercendo sua liderança, é
responsável pela manutenção de um clima escolar favorável ao processo de aprendizagem e
ensino, que inclui a correta infraestrutura da escola, a construção da Proposta Pedagógica, a
habilidade em gerir os possíveis conflitos, cuidando do relacionamento e do respeito entre as
pessoas.
Não é fácil para a escola envolver pais e alunos nas tarefas de avaliação interna,
colocando em discussão currículos, evasão, reprovação, sucesso escolar. Mas um momento
privilegiado é o da construção coletiva da Proposta Pedagógica da escola, que deve ouvir

10

Pesquisa de Rodrigo Travitzki, para o doutorado da Faculdade de Educação/USP. Acesso em 18/10/2012
http://www.usp.br/agen/?p=116163
11
Qualidade da Educação: avaliação, indicadores e metas, Reynaldo Fernandes e Amaury Patric Gremaud, FGV
http://www.cps.fgv.br/ibrecps/rede/seminario/reynaldo_paper.pdf acesso em 17/10/2012.
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todos, inclusive a voz do aluno e da comunidade. É o espaço adequado para uma avaliação
diagnóstica, que identifica dificuldades e desafios, que traça rumos que serão, por sua vez,
continuamente avaliados.
Além da avaliação diagnóstica, podemos afirmar, com Perrenoud, que é preciso
sempre reinventar a avaliação formativa, ou seja, a avaliação que permite que o aluno se forme
e se transforme a partir do conhecimento adquirido. Alunos reprovados na escola representam
um sinal de que algo não vai bem. Importa que aprendam para que possam ocupar um lugar
na sociedade e nela atuar como sujeitos históricos. Uma boa prática é diversificar as formas de
avaliação, não ficando apenas nas provas e nos testes, mas em trabalhos de grupos, em
atividades criativas, em incentivo ao diálogo, na participação do aluno em projetos, na
participação na sala de aula. Também é fundamental que os alunos conheçam como estão
sendo avaliados e, melhor ainda, possam discutir com o professor as formas de avaliação, bem
como seu nível de aproveitamento naquele conhecimento avaliado para que possam juntos
replanejar estratégias para que tais conhecimentos se efetivem.
Melhorar a qualidade do ensino a partir de avaliações envolve alterações em hábitos
enraizados no processo escolar, o que requer disposição, força de vontade e autonomia dos
atores envolvidos. Para desenvolver uma cultura avaliadora é preciso desenvolver alguns
princípios:

12



Ação: toda investigação sobre a aprendizagem do aluno é feita com a preocupação de
agir e de melhorar a sua situação.



Projeto de futuro: interpretar resultados não para saber o que o aluno não sabe, mas
para pensar em quais estratégias pedagógicas os gestores deverão desenvolver para
atender esse aluno.



Princípio ético: a avaliação, muito mais do que o conhecimento de um aluno, é o
reconhecimento desse aluno.

Professores e gestores escolares devem ter mecanismos para verificar como cada aluno
está se desenvolvendo ou para reconduzir o processo, caso o desempenho fique aquém do
esperado. Esse olhar avaliativo constante permite investir na individualidade do aluno e
respeitar sua bagagem cultural, sem, contudo, perder de vista o planejamento e as metas a
serem alcançadas no processo de aprendizagem.
Cabe à escola, então:


definir o que, como, para quem e, sobretudo, para que ensinar;

12

Entrevista com a educadora Jussara Hoffman. Disponível em
http://www.dn.senai.br/competencia/src/contextualizacao/celia%20-%20avaliacao%20jussara%20hoffmam.pdf . Acesso
em 19/10/2012.
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garantir que os conhecimentos sejam significativos para o aluno.



planejar, executar e avaliar os processos de aprendizagem e ensino;



fazer uma leitura analítica e consistente das avaliações para criar estratégias de
mudanças positivas.
A ideia é que professores e gestores identifiquem rapidamente os pontos fortes e

fracos, as oportunidades e as ameaças, em tempo hábil para a adoção das intervenções de
superação, o que somente poderá ser feito se o acompanhamento for eficaz. Essa avaliação
dos processos, dentro da sala de aula ou na articulação entre escola e secretaria de Educação,
deve ser realizada de forma contínua e sistemática, com o objetivo de diagnosticar o
desenvolvimento do aluno por meio do aprimoramento das competências cognitivas, pessoais,
relacionais e produtivas, presentes em matrizes de competências e habilidades que
fundamentam as propostas curriculares.
Intervenções realizadas, o passo seguinte é verificar o grau de efetividade das
mudanças, isto é, avaliar qual o impacto das medidas adotadas para atingir as metas e
objetivos propostos, se seus efeitos se mantêm ao longo do tempo, e se o impacto foi positivo
13

ou não. Isso nos leva a outro ponto que é a questão de políticas de accountability , que
envolve conceitos de prestação de contas, transparência, responsabilização, ou seja, de como
as diferentes instâncias educacionais estão gerenciando a educação. De qualquer forma, é um
termo que causa certa confusão, pois muitos críticos acham que é apenas uma forma de culpar
professores e diretores de escola pela baixa qualidade de ensino.

IV – ACCOUNTABILITY
A partir de mudanças propostas pelo próprio Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), a avaliação ampliou seu papel de diagnóstico dos sistemas educacionais para se
colocar como um dos pilares da política educacional do MEC.

14

Podemos afirmar que suas

principais contribuições foram: a) a criação de um indicador sintético da qualidade da educação
básica, considerando tanto o desempenho dos estudantes em exames padronizados quanto a
progressão desses aluno no sistema; b) a definição de metas tanto para o Brasil quanto para
cada sistema e escola em particular; e c) a incorporação dos objetivos de accountability. A
política de accountability considera não apenas os alunos, mas também professores e todos os
gestores educacionais como responsáveis pelo desempenho dos alunos. Ou seja, a
perspectiva é avaliar a qualidade do sistema educacional como um todo.

13

Trata-se de uma palavra da língua inglesa, que vem do termo latino accomptare (levar em conta) derivado da forma
prefixada computare (computar) que, por sua vez, deriva de putare (calcular). O termo é uma extensão da terminologia
usada em assuntos financeiros, mas agregou elementos éticos na medida em que, aplicado a outros campos do
conhecimento, envolveu a noção de responsabilização social.
14
Reynaldo Fernandes e Amaury Patrick Gremaud, FGV , 2012.
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As avaliações externas e internas fornecem parâmetros para que a rede de ensino, ou a
própria escola, desfaçam percepções sobre si mesmas. “Na falta de resultados comparáveis,
pode-se acreditar estar fazendo um bom trabalho, quando de fato não se está.”

15

Se a

divulgação de resultados funciona como um elemento de pressão por melhoria da qualidade,
por outro lado envolve, também, a posição de professores e diretores em relação a estratégias
para conseguir melhores resultados nas avaliações externas, optando-se por estreitamento do
currículo, exclusão de alunos de baixa proficiência dos exames ou seleção e treinamento de
estudantes especificamente para os testes. Esse “jeitinho” pode pontuar a escola para cima,
mas não resolverá o principal problema, que é melhorar a qualidade da educação ofertada para
todos. A accountability está a serviço da qualidade e da solução de problemas e não da
produção de rankings.

V – CONCLUSÕES
De um modo geral, precisamos estar atentos às criticas feitas à cultura de avaliação
instalada no País e que tem dominado a cena pedagógica: as propostas de avaliação
permanecem centradas no aluno e no quanto se esforçou por aprender aquilo que lhe foi
“ensinado”, tal como foi ensinado. Estão mais focadas no desempenho e não tanto em
processos.
Mas pouco têm servido para interferir na forma de organização da escola, seriada ou
mesmo ciclada e bem pouco têm posto em xeque o trabalho pedagógico, o qual continua
marcado pela fala professoral, pelo uso exaustivo do giz e da lousa, o que acaba definindo,
mesmo que não o pretenda ou sequer se dê conta disso, que há um jeito certo de aprender.
Com exceção do Enem, os resultados dessas avaliações são comparáveis ao longo do
tempo, ou seja, pode-se acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes e
do sistema como um todo. Como os resultados são produzidos a partir da aferição das
habilidades e competências propostas nos currículos para serem desenvolvidas pelos alunos
em determinada etapa, as Secretarias Municipais e Estaduais podem reavaliar os seus
parâmetros curriculares. O MEC vem propondo apoios específicos diferenciados, técnicos e
financeiros, às redes que apresentam resultados não satisfatórios, especialmente no Ideb.
Além disto, os dados também estão disponíveis a toda a sociedade que, a partir dos
resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas de governo.
Nesse aspecto, destaca-se o papel estratégico do gestor em promover a divulgação, o
entendimento e a compreensão dos dados e o seu uso, incentivando a participação mais
qualificada das famílias na escola, a inclusão das pessoas e o desenvolvimento da cidadania.

15

Reynaldo Fernandes e Amaury Patrick Gremaud, FGV , 2012.
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Para tanto, é preciso que ele fique atento às formas de comunicar essas avaliações à
comunidade interna e externa.
A avaliação, por ser componente intrínseco do processo de aprendizagem e ensino,
encurta a distância entre o que a escola ensina e a velocidade e a fluidez decorrentes das
mudanças sociais. Portanto, é instrumento necessário para que a educação possa atingir, de
forma mais eficiente, a qualidade almejada.

PARA REFLETIR
1) Em que sentido pode-se afirmar que, na educação mundial e nacional, temos
construído uma cultura de avaliação?
2) De que forma a divulgação do IDEB promoveu mudanças na gestão pedagógica de
sua escola?
3) Considerando que a avaliação promove impactos e oferece possibilidades de
retomadas dos caminhos, proposições e novos trajetos, identifique como isto se
evidenciou na gestão da aprendizagem, do ensino e da rotina de sua escola.
4) De que forma você, gestor, faz a prestação de contas de seus resultados para a
comunidade interna e externa da escola, de modo a viabilizar soluções para superação
das dificuldades apresentadas e aprimoramento do trabalho que já existe?
Equipe da Área de Educação Formal
Instituto Ayrton Senna
Outubro/2012
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