








Myriam Tricate, diretora do Colégio
Magno de São Paulo, coordenadora na-
cional do programa Escolas Associadas
da Unesco e diretora do Instituto Idéia
- especializado em avaliações institu-
cionais de escolas públicas e privadas -
explica o que as escolas precisam fazer
para iniciar um processo de avaliação.
Acompanhe.

Gestão Educacional -Avaliação in-
terna ou externa?
Myriam Tricate - Quando as esco-
las decidem passar por um processo
de avaliação, freqüentemente a op-
ção que fazem é pela avaliação inter-
na. Esse é um processo válido, den-
tro de certos contextos, mas, no meu
ponto de vista, não é a melhor manei-
ra de enxergar a fundo o que acontece
dentro da instituição. É necessário cer-
to distanciamento e, mais do que isso,
é preciso utilizar os instrumentos ade-
quados. Assim, apenas a disposição in-
terna de avaliar, embora muito positi-
va, não é suficiente.
A proposta de uma avaliação externa é
justamente a de conjugar o olhar exte-
rior- necessário, elucidativo, profundo
- ao olhar interior, ou seja, deve-se tra-

çar um raio X da escola, levantando di-
versos indicadores relativos à área pe-
dagógica, à aprendizagem dos alunos,
à organização da escola, à percepção
de professores, pais e estudantes so-
bre todos os aspectos da vida escolar.
Porém, esses indicadores só fazem sen-
tido quando a escola se apropria deles,
ou seja, os analisa à luz de seu contex-
to, de sua realidade. Assim, por exem-
plo, se a avaliação indica que os resul-
tados acadêmicos estão insuficientes
em Matemática, e os alunos têm pou-
co prazer no estudo da disciplina, cabe
à instituição verificar o que está acon-
tecendo em sala de aula: os problemas
podem se dever à substituição impre-
vista de um professor, a questões me-
todológicas, enfim, a diversos fatores
que apenas os próprios educadores
poderão identificar.

GE - Se a escola decide optar por
uma avaliação institucional por
onde começar?
MT - Primeiro, a escola precisa prever
o que quer saber. Ela está preocupada
apenas com os resultados acadêmicos
ou acredita que tem outros papéis im-
portantes, como a formação de valo-

res, entre outros. Centra seu olhar no
desempenho dos alunos ou está preo-
cupada em saber como a comunidade
toda (pais, estudantes e professores)
se articula em torno dos objetivos da
escola? Acredito que apenas indagar
qual é a febre não resolve o problema.
É preciso um diagnóstico profundo que
mostre como a instituição pode parti-
cipar de um projeto de aperfeiçoamen-
to. Por isso, não adianta apenas realizar
provas de Matemática e Português, por
exemplo, mas analisar as habilidades e
competências, estratégias de aprendi-
zagem, gosto dos alunos pelas discipli-
nas, valores, opinião cruzada do aluna-
do, pais e professores. Certamente, a
cultura da avaliação deve ser constru-
ída aos poucos.

GE - E o que se deve fazer com o re-
sultados da avaliação?
MT - Certamente, a avaliação só faz
sentido se for utilizada. As informações
devem ser trabalhadas em diferentes ní-
veis - pelo diretor, por ele e sua equipe
mais próxima (coordenadores) e, tam-
bém, pelos professores de cada área. O
ideal é que os resultados sejam traba-
lhados separadamente pelas equipes,
para que não se crie um clima ruim - por
exemplo, se os resultados de uma área
são piores que os de outra. Importante,
ainda, é ter consciência de que mudan-
ças na educação são lentas. Há de ser
feito um planejamento eficiente, pen-
sando no contexto atual, mas sabendo
que o processo se estenderá por alguns
anos. O ideal é que a avaliação seja re-
petida por certo tempo (dois a quatro
anos), para que se tenha uma série his-
tórica e se avalie o sucesso das mudan-
ças implementadas. G
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