
Os ambientes socioeconô-
micos e culturais predomi-
nantes nas comunidades
brasileiras, nos grandes
centros urbanos, nas zonas
suburbanas, nas pequenas
cidades ou no campo têm
exigido das escolas, em
todos os níveis de ensino,
maior envolvimento no co-
tidiano da vida das pessoas
e dos grupos.

De forma cada vez mais evidente, a escola é vista
pelos seus usuários como unidade social orgânica,
que tem ligações endógenas com a psicossociologia
das localidades em que se insere. São tão crescen-
tes essas ligações que o Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) prevê o enlace entre educação
e ordenação territorial, por considerar que "é no
território que as clivagens culturais e sociais, dadas
pela geografia e pela história, se estabelecem e se
reproduzem. Toda discrepância de oportunidades
educacionais pode ser territorialmente demarcada:
centro e periferia, cidade e campo, capital e interior"
(O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões,
princípios e programas - MEC).

Novas exigências gerenciais e organizacionais são cria-
das para a funcionalidade interna das escolas em função
do estreitamento crescente de suas relações com a vida
comunitária, que é basicamente constituída por relações
humanas, condições de trabalho e pelo convívio das pes-
soas com a natureza. Às equipes escolares - professores,
gestores, técnicos e auxiliares -, sobretudo entre as que
conseguem perceber a importância e as interveniências
das mudanças, está sendo imposto um ritmo incessante
de trabalho para ajustar e atualizar processos de planeja-
mento e organização do trabalho escolar.

Enquanto muitas equipes escolares aprendem a con-
viver com contextos de mudanças ambientais cada
vez mais profundas e rápidas, outras, por sua vez, não
conseguem compreender a extensão e a inexorabili-
dade dos movimentos contínuos de transformação.
A essas equipes, ainda pouco diligentes em relação
aos novos contextos políticos, sociais, tecnológicos e
humanos que envolvem o trabalho escolar, há que se
alertar para os perigos de uma escola dissociada de
sua ecologia socioambiental.

Como preparar currículos e programas, práticas di-
dático-pedagógicas ou mesmo formas de avaliação
que possam promover processos autênticos de edu-
cação, de formação humana, de consciência cidadã,
se não estão adequadamente congruentes com as
matrizes que geram o pensamento e o sentimento
dos alunos? Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimi-
do, já explicava sobre isso ao afirmar que "sendo os
homens seres em 'situação', se encontram enraiza-
dos em condições tempo-espaciais que os marcam
e a que eles igualmente marcam. Sua tendência é re-
fletir sobre sua própria situacionalidade, na medida
em que, desafiados por ela, agem sobre ela" (Editora
Paz e Terra, 1974, p. 119}.

A capacitação institucional das escolasf-para enfren-
tar esse desafio, que é atual e irredutível, demanda
criatividade e firmeza de propósitos dos professores
e dirigentes escolares para, por exemplo: (I) manter
os princípios da gestão democrática; (11} garantir a
horizontalidade nos processos de formulação do pla-
nejamento curricular; (III) posicionar o aluno como
foco referencial do trabalho pedagógico; (IV) inten-
sificar a comunicação com a sociedade.

Dentre os vários instrumentos de que a comunidade
escolar pode se utilizar para enfrentar com êxito tal
desafio, um deles se destaca pela relevância técnica:



a avaliação institucional. Entende-se por avaliação
institucional os métodos e técnicas empregados
para se verificar o desempenho da escola no cumpri-
mento de sua missão, qual seja; oferecer processos
de ensino e de aprendizagem adequados à formação
cognitiva, comportamental e técnico-profissional dos
educandos, contribuindo para expandir suas capaci-
dades crítico-criativas, suas condições psicossociais
para o aprendizado permanente e suas habilidades
para atuar no mundo do trabalho.

É nos trabalhos de avaliação institucional da escola que
parecem residiras maiores deficiências de ordem técni-
ca e operacional. Os trabalhos avaliativos desenvolvidos
tendem a privilegiar mais as medidas educacionais que
propriamente a busca do conhecimento de urna dada
realidade, o julgamento das condições situacionais e as
possíveis interveníências nessa situacionalidade con-
creta e atual. Há que se ampliar as competências nessa
área para que os gestores escolares possam conhecer
fundamentos, metodologias e procedimentos da ava-
liação institucional, bem como utilizá-los adequada-
mente como instrumentos de gestão,

Os dirigentes escolares poderão iniciar processos
internos de avaliação institucional, utilizando a me-
todologia da pesquisa qualitativa, que possibilita o
conhecimento e a verificação de sentimentos, posi-
cionamentos e comportamentos que não são capta-
dos pelos métodos quantitativos de pesquisa organi-
zacional. Pela pesquisa qualitativa é possível verificar
particularidades das relações interpessoais predomi-
nantes na escola; identificar a tipologia dos elemen-
tos agregadores ou dos desestabilizadores; conhecer
os focos de dificuldades técnico-pedagógicas, o que
possibilita a formulação de um diagnóstico sobre as
estruturas comportamentais, técnicas e funcionais da
escola como um todo. Podem ser utilizados para isso
instrumentos de pesquisa avaliatíva como a entrevis-
ta, o questionário, os relatos de situações de traba-
lho, as fichas de avaliação de processo. Contudo, são
as técnicas da observação participante as mais reco-
mendadas para que se possam efetuar, facilmente, os
procedimentos de avaliação institucional na escola.
Trata-se do registro sistemático e regular, por parte
do diretor da escola, das ocorrências relevantes nas
diversas áreas que compõem o dia-a-dia escolar, pos-
sibilitando a construção de um histórico detalhado
sobre fatos e situações que demandam intervenção.

Importante destacar que a avaliação institucional só
é viável a partir da existência de um plano educacio-
nal ou pedagógico de que a escola disponha para
um determinado período de tempo. Não há como
realizar esse tipo de avaliação em qualquer escola,
em quaisquer níveis de ensino, caso não estejam es-
tabelecidos no plano pelo menos:

(a) os objetivos e metas a atingir com os respectivos
indicadores de resultados e os meios para se veri-
ficar a obtenção desses resultados;

(b) a relação das atividades a serem desenvolvidas;
(c) o cronograma de execução de todas as atividades

programadas;
(d) os responsáveis e participantes pela execução das

atividades;
(e) os processos de monitoramento a serem utilizados;
(f) os fatores formais/burocráticos, materiais e am-

bientais - internos e externos - que podem exer-
cer influência positiva ou negativa na realização
plena das atividades constantes do plano.

Para que a avaliação institucional produza resulta-
dos fidedignos e suficientes para a tomada de deci-
são, deverá ocorrer em dois momentos distintos. O
primeiro refere-se à avaliação que se realiza duran-
te o processo de execução das atividades, também
chamada de monitoramento, acompanhamento ou
avaliação de eficiência. É quando são identificadas
as ocorrências relevantes durante as ações de reali-
zação e, também, quando se julga o valor ou mérito
de tais ocorrências para que se possa decidir sobre as
possíveis correções e/ou ajustes na programação e
nos processos executivos até então adotados. O se-
gundo momento da avaliação institucional é feito ao
final do período de execução do plano, quando são
verificados os níveis de obtenção,das metas e dos
objetivos programados inicialmente. É também de-
nominada avaliação de resultados ou de eficácia.

Destaque-se que, ao se consolidarem esses dois mo-
mentos da avaliação institucional - eficiência e eficá-
cia (monitoramento e resultados} -, recomenda-se a
inclusão de dois outros para que se complete o ciclo
avaliativo da escola. São as avaliações de marco zero,
ou exante, e a de efetividade ou de impacto. A pri-
meira refere-se à situação-problema, ou às condições
que justificaram a elaboração do plano escolar, e a
seus respectivos componentes programáticos (obje-



tivos, metas e atividades). A efetividade é a avaliação
que se faz para constatar o impacto das ações do pla-
no nos usuários da escola: alunos, alunos egressos,
pais e responsáveis. São, enfim, as transformações na
situação inicial que podem ser atribuídas às interve-
niências do plano escolar.

As variáveis, que geralmente são abrangidas pela
avaliação institucional das escolas e que produ-
zem dados e informações diretivos para as deci-
sões de processo executivo (referentes à eficiên-
cia) ou para as decisões de planejar/replanejar o
plano escolar (referentes à eficácia), são as rela-
cionadas a seguir:

1. Desempenho dos Alunos: comparativos entre o
número de alunos matriculados no início do ano
letivo e o número de alunos evadidos, aprovados
e reprovados ao final do mesmo período letivo;
média dos alunos com rendimento (notas) abai-
xo do mínimo exigido por disciplina e por período
de provas; percentuais de falta por aluno; graus
de satisfação dos alunos em relação às atividades
escolares (aulas, estudos/pesquisas individuais e
de grupo, atividades práticas, jogos/brincadeiras);
graus de satisfação dos pais em relação ao apro-
veitamento escolar dos filhos.

2. Desempenho dos Professores: valores médios
e medianos das notas dos alunos nas turmas ou
disciplinas do professor; graus de satisfação dos
alunos em relação à atuação do professor; cursos
(atualização, aperfeiçoamento, pós-graduação
lato e stricto sensu) realizados pelo professor
durante o período do plano; número de faltas/li-
cenças do professor no período; número e tipos
de comentários dos pais em relação ao professor;
comparativos entre o número de alunos na disci-
plina ou turmas do professor no início do período
letivo e ao final; comparativo entre o número de
alunos ao final do período letivo e o número de
alunos aprovados.

3. Adequabilidade das Decisões Internas: tempo
entre a ocorrência do fato e a decisão tomada
pela gestão da escola (temporaneidade); nível de
conformidade entre ocorrência e decisão (reso-
lubilidade); graus de satisfação da comunidade
escolar em relação às decisões tomadas pela ges-

tão; número e tipo de comentários dos pais em
relação ao diretor da escola.

4. Condições Infra-estruturais: adequação da quan-
tidade e da qualidade dos materiais de apoio ao
ensino e à aprendizagem disponíveis na escola
para professores e alunos; condições de uso dos
equipamentos e mobiliários disponíveis aos tra-
balhos pedagógicos; condições de uso das instala-
ções físicas (safas, biblioteca, laboratórios, pátios,
ambientes especiais) utilizadas por alunos e pro-
fessores no trabalho pedagógico; condições das
ações de assistência ao educando (alimentação,
material escolar, transporte); condições de higiene
na escola; condições de segurança na escola e na
circunvizinhança.

5. Comunicação Escola/Comunidade: meios e ins-
trumentos utilizados pela escola, para manter co-
municação regular e permanente com pais, lide-
ranças, movimentos comunitários e autoridades;
procedimentos adotados para estimular a partici-
pação da comunidade na formulação e avaliação
dos planos escolares; produtividade das reuniões
de pais e mestres.

6. Produtividade da Escola: taxas de transição de flu-
xo escolar por série; tempo médio de permanência
dos alunos por ano e nível de ensino (fundamen-
tal e médio); taxas esperadas de conclusão (ensino
fundamental e médio); taxa de distorção idade/sé-
rie; idade mediana de conclusão por série.

A coleta e o registro sistemáticos desses dados e in-
formações, por variáveis de avaliação, possibilitam a
construção de indicadores que, por sua vez, viabili-
zam a definição dos parâmetros mínimos de desem-
penho escolar. Ao se incluir a avaliação institucional
como ação regular, viabilizam-se, com o tempo, as
condições técnicas para a formação das tendências
históricas, ampliando, em muito, a base de funda-
mentação para avaliar a escola como instituição edu-
cacional com amplas responsabilidades sociocultu-
rais a cumprir com seus públicos-alvo. l
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