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Secretaria Municipal de Educação de Campinas
Conselho Gestor da Avaliação da Rede Municipal de Ensino
O desenvolvimento de processos de avaliação em redes de ensino, escolas
e salas de aula é um processo bastante requerido no cenário nacional. As
experiências em relação a esta temática têm revelado, entretanto, que é
necessário que os princípios orientadores dos processos de avaliação
sejam construídos e conhecidos por todos, de forma a conseguir o maior
envolvimento possível de todos no processo. Com este objetivo foram
organizados e apresentados abaixo os princípios que deverão nortear os
trabalhos de avaliação ora em pauta. Eles são os seguintes:
1
A avaliação educacional é um processo de reflexão coletivo e não apenas
a verificação de um resultado pontual. Esta é a maneira mais adequada de
se pensar a avaliação em quaisquer níveis: como processo destinado a
promover o permanente crescimento. Há que se medir, mas esta não é a
parte mais importante; há que se avaliar – esta sim é fundamental.
Avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os processos
e seus resultados, em função de objetivos a serem superados. Avaliar
supõe em algum grau e de alguma forma, medir. Mas medir, certamente,
não é avaliar. Portanto, a avaliação é uma categoria intrínseca do
processo ensino-aprendizagem, por um lado, do projeto políticopedagógico da escola, por outro. Não pode ser separada dele como se
pretende com as avaliações centralizadas. Ela só tem sentido dentro da
própria organização do trabalho pedagógico do professor e da escola. Há,
portanto, que se reafirmar a confiança no professor e na escola. A
avaliação deve ser feita pelo e para o professor/aluno e só,
secundariamente, deve ser um “dado” para o sistema. Não se mede ou se
avalia para o sistema, mas sim para o professor e seu coletivo imediato –
a escola. As mudanças necessárias devem ser processadas ao nível do
projeto político-pedagógico da escola, discutido e implementado
coletivamente, ao amparo do poder público.
2
Existem várias definições para “qualidade” de ensino. Assume-se aqui,
tentativamente, que a qualidade é entendida como o melhor que uma
comunidade escolar pode conseguir frente às condições que possui, tendo
em vista os objetivos de servir a população naquilo que é específico da
educação: formação e instrução. Além de ‘resultados’ estão em jogo tanto
as ‘finalidades do processo educativo’ como as ‘condições’ nas quais
ocorre. A qualidade não é optativa no sérvio público. É uma obrigação.
Entretanto, as condições oferecidas para se conseguir esta almejada
qualidade devem ser levadas em conta como em qualquer outra atividade

humana. Não se desconhecem aqui os limites que uma sociedade desigual
e injusta impõe para o trabalho dos profissionais da educação. Mas
também não se desconhece a responsabilidade que a educação tem
enquanto um meio de emancipação e de propiciar melhores oportunidades
de inserção social a amplas parcelas da população marginalizadas ou não.
3
Qualidade, portanto, não deve ser vista apenas como ‘domínio de
português e matemática’, mas além disso, incluir os processos que
conduzam à emancipação humana e ao desenvolvimento de uma
sociedade mais justa. Neste sentido, a qualidade da escola depende,
também, da qualidade social que se consegue criar no entorno da escola.
A escola não pode dar conta de gerar eqüidade se fora dela se gera
ineqüidade, desigualdade, violência, insegurança e revolta. Não menos
importante, portanto, é a dimensão emancipadora dos processos
avaliativos que visa inserir as professoras(es) e as crianças em seu tempo
e espaço, bem como dotá-las de capacidade crítica e criativa, para
superar seu tempo – a capacidade de auto-organizar-se para poder
organizar novos tempos e espaços. Os processos avaliativos, longe de
serem apenas aperfeiçoamento de resultados acadêmicos, visam criar
sujeitos autônomos pelo exercício da participação em todos os níveis.
Formar para transformar a vida e instruir para permitir o acesso ao saber
acumulado são aspectos indissolúveis do ato educativo.
4
O desenvolvimento do sistema de avaliação proposto contempla três
níveis simultâneos: construção da avaliação ao nível de sala de aula
(ensino-aprendizagem); construção da avaliação ao nível institucional
(Escola); construção da avaliação do sistema ou do conjunto da rede
(Secretaria). A adesão das Escolas à avaliação do nível do ensinoaprendizagem (sala de aula) e no nível da avaliação institucional (escola)
é optativa. O terceiro nível (sistema) é de responsabilidade do poder
público. Os níveis 1 e 2 são os mais importantes.
5
Nenhuma das ações de avaliação deve conduzir a “ranqueamentos” ou
classificação de escolas ou profissionais e muito menos deve conduzir à
premiação ou punição. Os dados são produzidos nos vários níveis com o
objetivo de serem usados pelos interessados na geração de processos de
reflexão local e melhoria da escola. Rejeita-se a idéia de uma avaliação
cujos dados são direcionados apenas para alimentar os órgãos centrais
sem que sejam utilizados por aqueles que conduzem o dia-a-dia da
atividade pedagógica. Como princípio geral, as ações de avaliação dentro

ou fora da sala de aula não se destinam a punir ou classificar, mas sim a
promover.
6
O processo avaliativo deve ser construtivo e global. Ele envolve
participantes internos (professores, alunos, especialistas, funcionários
administrativos)
e
participantes
externos
(sociedade,
pais,
empregadores). Trata-se de um processo que deve combinar autoavaliação, avaliação por pares e também um olhar externo.
7
Ao nível da avaliação da rede ou do conjunto do sistema o compromisso é
de ser usar técnicas modernas que permitam levar em conta tanto os
resultados obtidos como as condições em que eles foram obtidos. Ao nível
das Escolas, portanto ao nível da avaliação institucional, a técnica de base
será a auto-avaliação seguida pela avaliação baseada em pares – ou seja,
seguida pelo diálogo entre escolas e por fim com a sociedade. Ao nível do
ensino-aprendizagem devem ser disponibilizados conhecimentos para que
os professores possam criar estratégias específicas de avaliação,
preservando a autonomia profissional e valorizando a atuação responsável
do professor no processo pedagógico.
8
O projeto parte do suposto básico de que a avaliação não deve ser um
instrumento de controle sobre a escola e os profissionais da educação,
mas sim um processo que reúne informações e dados para alimentar e
estimular a análise reflexiva das práticas em busca de melhorias, desde a
sala de aula até a Secretaria Municipal, passando pelas Escolas.
9
Dessa forma, o ‘modelo’ de qualidade e seus ‘indicadores’ deve ter
legitimidade técnica e política e ser produzido coletivamente com as
escolas da Rede Municipal, a partir da prática. A realização de audiências
públicas contribui para uma primeira aproximação dos indicadores de
forma a iniciar este processo de construção e permitir a obtenção dos
primeiros dados, com vistas a definir os esforços preliminares.
10
Todo processo deve ser acompanhado por um Conselho Gestor do Sistema
de Avaliação de constituição tripartite: Universidade, Secretaria Municipal
e representantes de Escolas.
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