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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de compreender o processo de transição e implementação do 

Programa de Avaliação Institucional da Rede Pública Municipal de Educação de Cuiabá nas 

Escolas que participaram do Projeto Piloto no período de 2013 a 2016, verificando os possíveis 

avanços e/ou desafios nessas Unidades. Dessa forma, o problema deste estudo é como ocorreu 

essa transição bem como o processo de implementação do Programa de Avaliação 

Institucional? Quais possíveis avanços e/ou desafios a AVI trouxe para as Unidades que fizeram 

parte do Projeto Piloto na Rede? Para buscar respostas às referidas indagações, a metodologia 

utilizada foi abordagem qualitativa de caráter exploratório a partir de Minayo (2009), utilizando 

como método de pesquisa a análise de conteúdo, com suporte de Bauer (2003) e Bardin (2009). 

Os instrumentos de coleta utilizados foram o levantamento bibliográfico e pesquisa documental 

embasadas em Gil (2008) e entrevistas semiestruturadas em Gaskell(2003). Foram pesquisadas 

quatro escolas e entrevistados treze profissionais que participaram do Projeto Piloto. Os teóricos 

que fundamentam a pesquisa são Fernandes (2002), Brandalise (2011), Lück (2012), Barreto e 

Novaes (2016), Melchior (2015), dentre outros, além da legislação vigente (Constituição 

Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases 9694/96). Os resultados mostram que houveram 

mudanças significativas na avaliação na rede municipal de Cuiabá a partir da Avaliação 

Institucional, tanto nos aspectos administrativos, pedagógicos e desempenho profissional, 

proporcionando o exercício da gestão democrática através de reflexões das práticas realizadas 

no cotidiano educacional. 

 

Palavras-chave: Avaliação institucional; Educação básica; Gestão Democrática. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the transition process and implementation of the Institutional 

Evaluation Program of the Municipal Public Education Network of Cuiabá in the Schools that 

participated in the Pilot Project from 2013 to 2016, verifying the possible advances and / or 

challenges in these Units. Thus, the problem of this study is how did this transition occur as 

well as the process of implementation of the Institutional Evaluation Program? What possible 

advances and / or challenges did AVI bring to the Units that were part of the Network Pilot 

Project? The methodology used was a qualitative exploratory approach based on Minayo 

(2009), using content analysis, supported by Bauer (2003) and Bardin (2009), to search for 

answers to these inquiries. The collection instruments used were the bibliographical survey and 

documental research based on Gil (2008) and semi-structured interviews in Gaskell (2003). 

Four schools were surveyed and thirteen professionals interviewed who participated in the pilot 

project. The theorists that base the research are Fernandes (2002), Brandalise (2011), Lück 

(2012), Barreto and Novaes (2016), Melchior (2015), among others, besides the current 

legislation (Federal Constitution of 1988, Law of Directives and Bases 9694/96 ). The results 

show that there were significant changes in the evaluation of the municipal network of Cuiabá 

from the Institutional Assessment, both in administrative, pedagogical and professional 

performance, providing the exercise of democratic management through reflections of the 

practices carried out in the educational routine. 

 

Keywords: Institutional evaluation; Basic education; Democratic management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de compreender o processo de transição e implementação do 

Programa de Avaliação Institucional da Rede Pública Municipal de Educação de Cuiabá nas Escolas 

que participaram do Projeto Piloto no período de 2013 a 2016, verificando os possíveis avanços e/ou 

desafios nessas Unidades. 

Para alcançar tal finalidade, os objetivos específicos traçados neste estudo foram: a descrição 

do processo de transição e implementação do Programa de Avaliação Institucional nas Escolas do 

Projeto Piloto; pesquisa, consulta e análise dos Projetos Político Pedagógico dessas Unidades 

Escolares; e também reflexões sobre o processo de transição e implementação do Programa de 

Avaliação Institucional através das entrevistas realizadas com os sujeitos ativamente envolvidos nesse 

processo. 

A metodologia utilizada foi abordagem qualitativa de caráter exploratório a partir de Minayo 

(2009), utilizando como método de pesquisa a análise de conteúdo, com suporte de Bauer (2003) e 

Bardin (2009). Os instrumentos de coleta utilizados foram o levantamento bibliográfico e pesquisa 

documental embasadas em Gil (2008) e entrevistas semiestruturadas em Gaskell (2003). 

O interesse pela Avaliação esteve sempre presente desde a graduação, através de disciplinas 

que tratavam do tema. Em fevereiro de 2011, através de concurso público da rede pública municipal 

de educação de Cuiabá, a pesquisadora iniciou sua trajetória profissional como Professora na Escola 

Municipal de Educação Básica (EMEB) Liberdade, situada no bairro Osmar Cabral. Essa escola foi 

fundada em 2002, na época do Secretário de Educação Carlos Alberto Reys Maldonado, que idealizou 

para essa Unidade o projeto de Gestão Co-operada, em que Conselho Escolar Comunitário (CEC), é 

quem administrava a Instituição. Todas as decisões administrativas e pedagógicas passavam pelo 

Conselho, que era formado pelos representantes de professores, técnicos, alunos, pais e/ou 

responsáveis e os demais membros, chamados de conselheiros. O representante legal, que era o 

Presidente do CEC, assinava os documentos da Escola, visto que não tinha a figura do Diretor, 

Coordenador e Secretário. Os membros do Conselho se organizavam de forma que fizessem um rodízio 

para todos participarem das funções da gestão da Unidade. 

Essa pesquisadora atuou nessa Unidade Escolar no período de 2011 a 2014, sendo que em 

2012 foi eleita como Presidente do Conselho por dois anos (2012/2013). Como Professora, lecionava 

três dias na semana, e os outros dois dias eram divididos em Planejamento (hora-atividade) e no outro, 

era dedicado à gestão da Escola, em que participava de reuniões na Secretaria Municipal de Educação 

(SME), colaborava nos Projetos da Escola e outras demandas necessárias. O Conselho Escolar 
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Comunitário tinha hábito de realizar reuniões após o horário de aula com os membros para repassar as 

informações de reuniões da SME e conversar sobre outros assuntos pertinentes naquele dia. 

Em 2014 foi eleita Tesoureira do Conselho e ficava responsável em organizar a documentação 

para prestação de contas da Unidade.  

No ano de 2012, no período noturno, participou do curso IED (Introdução à Educação Digital) 

para formadores, ministrado pela SEDUC (Secretaria Estadual de Educação) de Mato Grosso e SME 

para execução do PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) em que, dos noventa 

cursistas, quinze foram selecionados para serem formadores dos cursos do PROINFO nas Unidades 

de Ensino municipais que foram pólo. Com isso, foi selecionada como formadora e ministrou nos anos 

de 2012 e 2013, no período noturno, no laboratório de informática da EMEB Liberdade, os cursos de 

IED para professores, gestores e técnicos das escolas municipais próximas, e TIC’s (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) para os professores e gestores.     

Nesse período em que foi formadora do PROINFO, ao ministrar os cursos, passou a ter 

contato com os profissionais das escolas próximas, o que enriqueceu seu aprendizado e experiências, 

ao passo que conheceu e ficou conhecida pelos colegas da Rede. 

A EMEB Liberdade desde a sua criação, em 2002, funcionava num espaço alugado (fundos 

de uma Igreja Católica) e, no final de 2014, o Pároco, por motivos não conhecidos, não teve interesse 

em renovar o contrato de aluguel com a Secretaria Municipal de Educação para os anos posteriores.  

Devido a situação explicitada, em 2015 a Unidade Escolar ficou suspensa pelo período de um 

ano, enquanto estava sendo construída sua Sede própria e, como consequência, no início de 2015, os 

estudantes foram redimensionados para escolas próximas e os professores e funcionários efetivos 

foram lotados em outras Unidades do Município.  

O prédio próprio da EMEB Liberdade foi concluído e inaugurado em 01/04/2016, retornando 

suas atividades com os alunos em maio do mesmo ano. Porém, o retorno da Unidade Escolar não 

manteve a Gestão Co-operada, funcionando no modelo convencional com a designação da equipe 

gestora (Diretor, Coordenador e Secretário). 

Por consequência da suspensão temporária da EMEB Liberdade, a pesquisadora foi 

remanescente para a SME e lotada na EMEB Maria Elazir Corrêa de Figueiredo, situada no bairro São 

João Del Rey, próximo ao bairro Osmar Cabral. 

Em 2015, antes de iniciar o ano letivo, a EMEB Maria Elazir Corrêa de Figueiredo 

encontrava-se sem Diretor, e, como a pesquisadora havia se colocado à disposição para ser Diretora 

ou Coordenadora através de requerimento na SME, foi convidada para ser Diretora designada dessa 

Unidade em que estava lotada. Dessa forma, ficou como Diretora nos anos de 2015 e 2016. Em 2015, 
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a Unidade já estava passando por reforma total, que começou em novembro de 2014, realizada em 

etapas, pois os estudantes estavam dentro da Escola por não haver outro espaço próximo para 

redimensioná-los.  

Nesse período como Diretora, considera que foi desafiador e gratificante ao mesmo tempo. 

As experiências de gestão adquiridas na EMEB Liberdade foi de fundamental importância para exercer 

as funções como gestora na EMEB Maria Elazir Corrêa de Figueiredo. 

Diante de tantas experiências, o percurso de trajetória profissional, embora fosse curto, foi 

intenso no sentido vivenciar inúmeras aprendizagens e experiências, tanto em sala de aula, como fora 

dela.  

Logo que adentrou na Rede Pública Municipal de Ensino de Cuiabá, considerando não ter 

tido experiência anterior como professora, pois concluiu a graduação em 2010 e começou atuar em 

2011, pôde adquirir uma visão global da escola por participar ativamente das decisões referentes às 

questões administrativas e pedagógicas nas duas Unidades em que atuou. 

As duas Unidades Escolares em que atuou também fizeram do Projeto Piloto do Programa de 

Avaliação Institucional (AVI). No entanto, participou da AVI na EMEB Liberdade em 2013 e 2014 e 

na EMEB Maria Elazir Corrêa de Figueiredo em 2015 e 2016, afastando-se para qualificação no ano 

seguinte.  

Portanto, por não ter participado de todo o processo na mesma Unidade Escolar, acabou sendo 

instigada a pesquisar em outras Escolas que também participaram do Projeto Piloto a questionar: como 

ocorreu essa transição bem como o processo de implementação do Programa de Avaliação 

Institucional? Quais possíveis avanços e/ou desafios a AVI trouxe para as Unidades que fizeram parte 

do Projeto Piloto na Rede?  

Para responder a esses questionamentos, a dissertação foi distribuída em capítulos para 

melhor compreensão da pesquisa. No primeiro capítulo, consta uma breve trajetória da Avaliação 

Institucional no Brasil, utilizando referencial teórico e a legislação vigente na qual a pesquisa se apoia. 

No segundo capítulo, apoiando-se no referencial da pesquisa documental e de campo, será apresentada 

a trajetória metodológica da pesquisa. No terceiro capítulo são apresentadas as análises dos 

documentos e das entrevistas realizadas com os sujeitos envolvidos no processo de transição e 

implementação da Avaliação Institucional, nas quatro Unidades Escolares pesquisadas. Ao final serão 

apresentadas as considerações finais com as conexões entre os capítulos afim de analisar a relevância 

da Avaliação Institucional para as escolas municipais de Cuiabá. 
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CAPÍTULO 1 –AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: conceitos e experiências 

 

O presente capítulo trata acerca dos conceitos e definições da Avaliação Institucional, 

trazendo os teóricos que estudam o tema como Barretto e Novaes (2016), Lück (2012), Brandalise 

(2011), Fernandes (2002), dentre outros. Em seguida apresenta as experiências da Avaliação 

Institucional no Ensino Superior, com Dias Sobrinho (2005), e na Educação Básica, em que vários 

municípios do Brasil adotaram a Avaliação Institucional como forma de melhorar a qualidade do 

ensino público. Logo após, o processo da Avaliação Institucional nas escolas públicas municipais de 

Cuiabá que participaram do Projeto Piloto e a descrição das etapas realizadas no processo de 

reelaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) e na operacionalização do Guia de aplicação da 

Avaliação Institucional.  

 

1.1 Conceituando a Avaliação Institucional 

 

Na perspectiva da Avaliação Institucional, de acordo com Lück (2012), a autoavaliação é um 

processo desencadeado na escola pelos seus profissionais e comunidade escolar, em que se procura 

diagnosticar os seus pontos fortes e necessidades com base na coleta sistemática de informações, 

definir ações e estratégias para dar encaminhamento aos problemas detectados e acompanhar o 

processo de implementação, buscando alcançar a melhoria do ensino.  

Fernandes (2002) afirma ainda que a Avaliação Institucional da escola não se limita apenas à 

adoção de procedimentos técnicos, mas também, um processo mais amplo de mudança cultural e dos 

modos de trabalhar dos docentes, de auto revisão da escola, que devolve o protagonismo aos principais 

atores da educação e tem como propósito de melhorar a sua capacidade de organização, as relações 

entre os atores, a cultura e o clima escolar, a capacidade de responder as demandas externas e internas; 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, incrementar a qualidade da aprendizagem dos alunos e 

o seu processo de formação; contribuir para o desenvolvimento profissional dos docentes e para a sua 

atuação no exercício do ensino.  

A autora afirma ainda que os principais requisitos para que a Avaliação Institucional 

desencadeie um processo de configuração da escola como uma instituição que aprende e que melhora 

a aprendizagem dos alunos são: normas e valores compartilhados sobre os propósitos da escola; foco 

na aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento dos professores; compartilhamento das práticas; 

evidências empíricas sobre o estado da escola; relações cooperativas e de apoio mútuo e decisões 

consensuadas. 
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1.2 Avaliação Institucional – algumas experiências no Brasil 

 

1.2.1 No Ensino Superior 

 

Dias Sobrinho (2005, p.7) afirma que na década de 80, desenvolveu-se a ideia de que a 

Avaliação Institucional era necessária ao menos por dois motivos principais: cumprimento do princípio 

da transparência, ou seja, exigência ética da prestação de contas à sociedade; e mecanismo de 

fortalecimento da instituição pública diante das contínuas ameaças de privatização. Ressalta ainda que 

a criação do Programa de Avaliação Institucionais das Universidades Brasileiras (PAIUB) serviu de 

inspiração para o modelo de avaliação de instituições de ensino superior, de âmbito nacional. 

A partir da iniciativa de algumas universidades, que animaram os debates, encontros e 

congressos, o Ministério da Educação (MEC) criou em julho de 1993, a Comissão Nacional de 

Avaliação e o Comitê Assessor, ambos constituídos por membros representativos da comunidade 

universitária e que implementaram o PAIUB. O Programa estabelece três fases centrais para o processo 

a ser desenvolvido em cada universidade. São elas: avaliação interna, avaliação externa e reavaliação. 

Dias Sobrinho (2005) esclarece que este programa, segundo seu próprio texto,  

 

Procura considerar os diversos aspectos indissociáveis das múltiplas atividades fim e das 

atividades-meio necessárias à sua realização, isto é, cada uma das dimensões de ensino, 

produção acadêmica, extensão e gestão em suas interações, interfaces e interdisciplinaridade. 

(DIAS SOBRINHO, 2005, p. 9) 

 

Dessa forma, os princípios básicos que orientam o PAIUB são: globalidade, comparabilidade, 

respeito à identidade institucional, não premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e 

continuidade.  

O programa de avaliação que adota os fundamentos e princípios da Avaliação Institucional 

participativa, tal como vem sendo defendida no âmbito acadêmico brasileiro, é o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído em 2004, sucedendo o PAIUB. Esse programa 

analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em 

consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição 

e corpo docente. O SINAES reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para 

orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os 

dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às 

condições de cursos e instituições. 
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Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisionados pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de responsabilidade 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Conforme Dias Sobrinho (2005), através da Avaliação Institucional, contínua, global e 

formativa, a Universidade intensifica suas relações sociais e pedagógicas. Segundo o autor, 

 

Esse processo de forte sentido formativo contribui continuamente para a melhor definição dos 

papéis e dos compromissos dos indivíduos na intrincada malha de relações sociais da 

Instituição. A universidade é uma instituição em que todas as questões e dinamismo estão 

inter-relacionadas e assumem dimensões globais se a eles atribuímos os significados de 

relações. (DIAS SOBRINHO, 2005, p.34) 

 

Desse modo, a Avaliação Institucional revitaliza o exercício da democracia. Por ela, todos se 

sentem agentes de um movimento de atualização e tonificação das prioridades sociais da Universidade, 

de seus processos científicos-tecnológico e pedagógicos que formam antes de mais nada o cidadão.  

 

1.2.2 Na Educação Básica 

 

A Avaliação Institucional na educação básica no Brasil é pouco expandida, conforme estudos 

de Barretto e Novaes (2016). Apenas nos anos mais recentes, a Avaliação Institucional começa a ser 

disseminada nas redes municipais de ensino de algumas regiões do país, mediante a utilização de 

instrumentos voltados para a apreciação da qualidade da educação ofertada pelas instituições de ensino 

fundamental e educação infantil. 

Segundo as autoras, o projeto educativo da escola de propiciar a apreciação conjunta de todas 

as dimensões da instituição e a negociação e busca de acordos sobre as melhorias desejadas e a 

qualidade que se quer imprimir às ações educativas. Mais do que a mera adoção de procedimentos 

técnicos, a Avaliação Institucional investe em um processo mais amplo de mudança cultural e dos 

modos de trabalhar dos profissionais da escola. Os pressupostos que têm inspirado as experiências de 

Avaliação Institucional na educação básica, desde as primeiras iniciativas, implicam, invariavelmente, 

o envolvimento dos diferentes atores concernidos e de autorrevisão da instituição, que busca devolver 

o protagonismo aos principais atores do projeto educativo. 

Uma das primeiras experiências de Avaliação Institucional na educação básica da qual se 

obteve registro, pode ser encontrado no livro de Fernandes (2002), que discute a base teórica e detalha 

a construção do projeto de avaliação da escola. Suas contribuições subsidiaram o Projeto de 

implantação da Avaliação Institucional nas escolas públicas no Ceará entre 1996 e 1999, e o tratamento 
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do tema no Programa Nacional de Capacitação a Distância de Gestores Escolares, promovido pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) em 2000, numa clara indicação da 

motivação de introdução dessa prática avaliativa nas redes públicas de ensino.  

A implantação da Avaliação Institucional no Ceará foi coordenada pelo Núcleo de Pesquisa 

e Avaliação Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ceará, que envolveu na primeira etapa, 

44 escolas estaduais de Fortaleza (1996-1997), e estendeu-se, na segunda etapa, a 200 escolas da rede 

no interior do Ceará entre 1998 e 1999. Constam no livro vários instrumentos de coleta de dados para 

a realização do projeto. 

Barretto e Novaes (2016) apresentam em seus estudos, algumas experiências em vários 

estados do Brasil relacionadas à Avaliação Institucional. Em 2003, por exemplo, a Ação Educativa, 

em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), assumiram a responsabilidade de desenvolver um conjunto de indicadores 

populares da qualidade da escola, tendo como público alvo a comunidade escolar, mas com a 

possibilidade de incluir conselheiros tutelares, Organizações não governamentais (ONGs), 

universidades e outros (RIBEIRO; RIBEIRO e GUSMÃO, 2007).  

A experiência piloto para o desenvolvimento do instrumento de avaliação contendo uma série 

de indicadores incluiu 14 escolas, estaduais e municipais, que, no conjunto, possuíam as três etapas da 

educação básica e estavam distribuídas pelas cinco regiões do país. 

A escuta do que a comunidade escolar entende por educação de qualidade para a construção 

dos indicadores ouviu professores, diretores, funcionários, pais, alunos e pessoas próximas à escola 

em dois estados brasileiros, chegando à conclusão de que predomina uma visão humanista da função 

social da escola, que preza as relações humanas no seu interior, deu grande importância ao trabalho 

com a aprendizagem e a cidadania, e reclamou condições básicas para o seu funcionamento.  

Os indicadores da qualidade da escola foram os seguintes: ambiente educativo; prática 

pedagógica; avaliação; gestão democrática; formação docente e condições de trabalho dos professores; 

ambiente físico; acesso, permanência e sucesso dos alunos. 

Os indicadores foram avaliados por perguntas que foram respondidas coletivamente por cada 

um dos grupos, que possuiu representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. Para cada 

indicador foram formuladas questões que se referem às práticas, atitudes ou situações, avaliadas em 

uma escala com três gradações.  

A avaliação pela média não retratou bem a realidade da escola. Foi necessário representar 

com gráficos as situações em que não havia consensos, utilizando duas cores na qualificação de um 
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indicador. Ao final da discussão, o relator obteve uma lista de problemas e virtudes. As virtudes e 

problemas foram levados à plenária com todos os grupos, onde foi feito o último debate com escolha 

das prioridades que deveriam pautar o plano de ação. 

Uma questão levantada pela experiência piloto foi não confundir o instrumento com os 

mecanismos utilizados pelas administrações para coletar informações sobre as escolas. O espírito foi 

de diálogo colaborativo, e não de controle. O instrumental forneceu condições para a escola se 

conhecer e propor ações de melhoria, mas também de ser um instrumento de controle democrático das 

políticas da rede, que precisou estar mobilizada para ouvir e negociar.  

Houve conflitos e divergências entre os diferentes atores, acerca das diversas dimensões 

avaliadas. Visto que não se pode buscar consensos a qualquer preço, os conflitos não solucionados 

precisaram ser explicitados. As circunstâncias propiciadoras desses conflitos foram principalmente as 

da Avaliação, Prática Pedagógica e da Gestão Escolar.  

Segundo as autoras (RIBEIRO; RIBEIRO e GUSMÃO, 2007, p. 70), no caso da Avaliação, 

as divergências ocorreram devido ao sistema de ciclos, que não tem o apoio dos pais, e também a uma 

visão de que as metodologias de avaliação qualitativa da escola foram implementadas pelo sistema 

educacional, de “cima para baixo”.  

Em relação à Gestão Escolar, também evidenciou o potencial de conflito por lidar com as 

relações de poder dentro da escola, em que o não-compartilhamento de informações e a falta de 

comunicação foram amplamente citados como fontes de embates durante o processo avaliativo. 

Referente à Prática Pedagógica, as divergências entre alunos e professores sobre a 

participação dos alunos no planejamento e na avaliação foram comuns. O grupo de trabalho ponderou 

sobre a importância de se conceber o conflito como um fator positivo e construtor de democracia, 

razão pela qual o instrumento não deve focalizar a busca de consenso a qualquer preço.  

A metodologia, partir das experiências vivenciadas, segundo as autoras, devem oferecer a 

possibilidade de que conflitos não solucionados possam ficar explicitados no documento, uma vez que 

forçar o consenso resulta na prevalência das opiniões dos segmentos mais fortalecidos da comunidade 

escolar, normalmente o grupo de professores ou o diretor. 

Após as discussões, o grupo apontou dois caminhos possíveis para a operacionalização do 

sistema, tendo como preocupação o conflito entre os segmentos: um deles seria iniciar a discussão com 

todos os segmentos representados nos grupos de trabalho por dimensão (tal como o instrumento foi 

testado) ou organizar os grupos por segmentos para, em seguida, trabalharem em conjunto. 

Foram citados entre os problemas que nitidamente se situam fora do âmbito de governança 

da escola, a questão do financiamento. Observou-se que se faz necessário incluir, entre as dimensões 



21 

 

 

 

avaliadas, a relação da escola com o sistema educacional (secretarias municipais ou estaduais e suas 

instâncias) e, em última instância, os organismos que definem e controlam o orçamento público, os 

poderes executivo e legislativo.  

As autoras definem ainda que, 

 

A escola de qualidade é também um ator político, situado dentro de um sistema amplo com o 

qual precisa dialogar e negociar. Os indicadores não podem reforçar a ideia de que a escola 

resolverá todos os problemas somente com base em seus próprios recursos ou nos recursos da 

comunidade, sem considerar a relevância do investimento público. ((RIBEIRO, RIBEIRO e 

GUSMÃO, 2007, p. 70) 

 

Dando continuidade às experiências, em 2004, a Secretaria da Educação de Igrejinha, 

município gaúcho de pouco mais de 30 mil habitantes, iniciou um processo de implantação da 

Avaliação Institucional na sua rede de ensino. Foi considerada experiência inovadora pelo INEP, tanto 

que enviou observadores ao local, os quais produziram um relatório que procurou elucidar os 

procedimentos adotados, com o intuito de sugerir a adoção de propostas do gênero. O documento 

referiu-se ao período de 2004 a 2008.  

Essa primeira avaliação evidenciou a necessidade de aprimoramento do instrumental 

construído para a sua operacionalização e de um balanço permanente de sua aplicação. Mostrou 

também a importância do material para a formulação do plano de ação a ser implantado. Nos dois anos 

iniciais, a avaliação concentrou-se nos aspectos organizacionais, que, uma vez equacionados, deram 

lugar à ênfase nos aspectos pedagógicos, a partir de 2007. A Secretaria Municipal de Educação (SME) 

ampliou então o intervalo de tempo de aplicação dos instrumentos e a execução dos planos de ação 

para dois anos, constatando a necessidade de um período mais longo para se compreender as mudanças 

nos processos pedagógicos. 

Já a Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR), implantou a autoavaliação 

institucional entre 2004 e 2006, o programa modelo de avaliação nas escolas (Programa de Avaliação 

Institucional da Educação Básica), cujo objetivo foi criar um movimento emancipatório, formativo e 

educativo de complementação, aperfeiçoamento e articulação dos processos avaliativos do sistema 

estadual.  

As primeiras atividades, em 2004, envolveram a SEED e seus dirigentes, Núcleos Regionais 

de Educação e chefias para a discussão da proposta de Avaliação Institucional, sua concepção e forma 

de implementação. Após essa fase, foram realizadas quatro oficinas regionais com todos os diretores 

das escolas, com o propósito de envolvê-los na proposta. 
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Para subsidiar as discussões e o trabalho com a rede, foi produzido um Caderno Pedagógico 

(MIKA, 2008), que constaram os pressupostos da Avaliação Institucional, situando-a no contexto da 

trajetória da avaliação educacional; os procedimentos pelos quais ela se instituiu; as dimensões do 

instrumento de avaliação (que reproduziram as do instrumento construído pela Ação Educativa/Inep); 

bem como sugestões de instrumentos e técnicas de coleta de dados. 

Com o objetivo de conhecer de modo global e articulado a totalidade do trabalho da escola e 

o modo como foi desenvolvida a autoavaliação institucional, Brandalise e Martins (2011) realizaram 

uma pesquisa em 38 escolas estaduais de um município paranaense, que oferecem o ensino 

fundamental (do 6º ao 9º ano) e o ensino médio. Nesse programa, as autoras (BRANDALISE e 

MARTINS, 2011) utilizaram a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, pesquisa empírica que 

envolveu pessoas representativas da coletividade e coleta de depoimentos referentes ao seu 

pensamento, nos quais elas se expressaram com relativa liberdade, produzindo discursos. Um total de 

28 questionários – com cinco questões relativas ao perfil dos gestores das escolas e cinco questões 

abertas sobre o programa – retornou às pesquisadoras, perfazendo 74% do universo das escolas 

investigadas. 

A participação predominante foi dos pedagogos e diretores de escola e as conclusões 

assinalaram coerências e incoerências entre o discurso e a prática; mostraram ainda o reconhecimento 

da importância da Avaliação Institucional, mas a dificuldade de integrar essa forma de avaliação nas 

atividades cotidianas, que resultou escassa implementação nas escolas, com vistas a subsidiar a tomada 

de decisões. Como aspectos positivos, apontou-se o fato de que se tratou de experiência única nas 

escolas e de um movimento desencadeador da reflexão no seu interior, que forneceu uma base para o 

desenvolvimento organizacional e institucional, mas, também, para o conhecimento público de suas 

potencialidades e fragilidades. 

Em 2005, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, no estado de São Paulo, iniciou 

um processo de Avaliação Institucional em sua rede de ensino, baseado no formato avaliativo que 

vinha sendo gestado pelo Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED) da Faculdade de 

Educação da Unicamp, com o qual firmou parceria. Foram 11 as escolas da rede municipal que 

aderiram, inicialmente, ao projeto, sete do ensino fundamental e quatro da educação infantil, entre 

2005 e 2006. Em 2007, um plano de implantação da Avaliação Institucional participativa, elaborado 

por uma comissão de especialistas da SME com a assessoria do LOED, foi estendido a toda a rede 

municipal.  

O modelo de Avaliação Institucional foi composto pela avaliação interna, externa, e pelo 

sistema de avaliação de desempenho dos alunos, além de contar com o assessoramento dos 
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pesquisadores do LOED, considerado de grande valia no apoio ao processo. A avaliação interna, ou 

autoavaliação, foi o componente central, coordenado por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

de cada escola, em que o orientador pedagógico desempenhou papel fundamental como articulador. O 

processo incidiu sobre a revitalização do projeto político pedagógico da escola.  

A avaliação externa foi realizada pela equipe educativa de cada regional, segundo as diretrizes 

da Secretaria, por meio de instrumentos e procedimentos que incluíram visitas in loco dessas equipes 

às escolas participantes. A avaliação do desempenho dos alunos foi feita por sistema próprio, 

construído com a participação dos profissionais da rede.  

O livro que refletiu sobre essa experiência e discutiu os fundamentos da avaliação na escola 

básica, relatou os passos do processo de sua implementação na rede municipal de Campinas até o ano 

de 2008. Também ofereceu subsídios teórico-metodológicos para a ativação do processo de Avaliação 

Institucional participativa, analisando estratégias e levantando questões suscitadas pelas diferentes 

dimensões das atividades envolvidas, tendo como organizadoras Sordi e Souza (2009). 

A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (SEE), orientada pela concepção de 

educação de qualidade social como direito do cidadão, instituiu na gestão 2011-2014, o Sistema 

Estadual de Avaliação Participativa (SEAP/RS), com o objetivo de melhorar a educação básica. A 

Avaliação Institucional, pautada por um planejamento com abordagem participativa e pedagógica, 

possibilitou que escolas, órgãos intermediários e órgão central da SEE fizessem a análise constante do 

processo de ensino-aprendizagem, das condições em que ele ocorre e dos resultados a que chega, 

oferecendo elementos para a reorganização e ressignificação da prática escolar, bem como a promoção 

de ações comprometidas com a aprendizagem de todos, esperando, assim, que favorecesse também a 

consolidação da colaboração da SEE com as instituições de educação superior (RIO GRANDE DO 

SUL, 2012). 

O instrumento de Avaliação Institucional proposto teve seis dimensões e cinquenta 

indicadores e respectivos descritores, construídos com base nas orientações de várias organizações 

governamentais e não governamentais. As dimensões referiram-se aos aspectos gerais, que fizeram a 

integração das esferas institucionais macro e micro e que retrataram as suas características ou traços 

institucionais: ambiente de trabalho; prática pedagógica; prática de avaliação; gestão institucional; 

formação, condições de trabalho; ambiente físico da instituição; acesso, permanência e sucesso na 

escola. Cada dimensão foi composta por indicadores que traduziram seus aspectos peculiares. Os 

indicadores foram desdobrados em descritores, que apontaram a gradação de qualidade com que cada 

um deles eram caracterizados, em uma escala de cinco valores, a saber: situação ideal, muito boa, boa, 

precária e crítica (RIO GRANDE DO SUL, 2012, Cadernos de Avaliação nº 2). 
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Essa Avaliação Institucional foi planejada para ser feita em três etapas. A primeira 

compreendeu o diagnóstico preliminar realizado pelo Conselho de Escola, a partir da análise das seis 

dimensões estipuladas e dos indicadores quantitativos, contidos no Portal do SEAP. Na segunda etapa 

foram realizadas reuniões de cada segmento escolar e escolhidos os representantes de todos os 

segmentos para compor a Comissão Representativa de Elaboração e Acompanhamento da Avaliação 

Institucional da Escola. Na terceira etapa, essa comissão, após o debate e a tomada de decisões, lançou 

os dados no portal do SEAP. 

A partir das apresentações das experiências referentes à Avaliação Institucional no Brasil, 

observa-se que, como dentre outras estratégias, objetiva-se a melhoria da qualidade do ensino nas 

escolas públicas e fortalecimento da gestão democrática participativa, tanto nos estados citados como 

será apresentado a seguir no município de Cuiabá. 

 

1.3 Avaliação Institucional na rede pública municipal de educação de Cuiabá 

 

A gestão democrática e participativa é um aspecto que deve ser trabalhado nas escolas, a fim 

de que todos os agentes se tornem responsáveis pelo seu bom andamento, sempre buscando a melhoria 

da educação e preservando sua identidade e autonomia, visto que, a própria Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) nº 9.394/96, no artigo 14, propõe: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo como as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da 

escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. 

(BRASIL. LDB, 20 de dez. 1996) 

 

O coletivo da escola, na forma de Conselhos escolares e outras formas de atuação coletiva, se 

reúne ancorado no princípio da gestão democrática, sustentado pela Constituição Federal (CF) de 1988, 

no artigo 206: 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II -  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III -  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 

e privadas de ensino; 

IV -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V -  valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira 

para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos; 

VI -  gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 



25 

 

 

 

VII -  garantia de padrão de qualidade. 

VIII -  piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal. (BRASIL. Constituição Federal, 1988) 

 

A CF (1988) e a LDB (9394/96) apontam a importância do trabalho em equipe de toda a 

comunidade escolar nas esferas pedagógicas, administrativas e financeiras, para atuar no campo de 

controle e fiscalização dos recursos obrigatórios e, ao mesmo tempo, no campo de defesa dos direitos 

à educação e do compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e permanência na 

escola pública. 

A partir das Leis explicitadas, e da Lei de Gestão Democrática do Município de Cuiabá, desde 

a década de 90, a Secretaria Municipal de Educação (SME) vem efetivando ações com objetivo de 

melhorar a qualidade da educação através da participação dos envolvidos no processo educativo. Essa 

questão da qualidade, citada na CF (1988) e indicado na LDB (9394/96), em seu artigo 74: “a União, 

em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, estabelece padrão mínimo de 

oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, 

capaz de assegurar ensino de qualidade”. 

Seguindo esses pressupostos, em 2012, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Cuiabá 

e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) estabeleceu um 

convênio com a Fundação Carlos Chagas (FCC) para o desenvolvimento de metodologias e estratégias 

de Avaliação Institucional na rede de ensino, visando a melhoria da qualidade da educação pública. 

Essa parceria se propôs a contribuir para o esforço de aprimoramento do desempenho escolar, 

particularmente do Ensino Fundamental, e também a fornecer subsídios para o monitoramento e a 

gestão dos seus resultados, de forma a aperfeiçoar as práticas de gestão pedagógica e administrativa 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2013b). 

Para esse trabalho foram apresentadas duas demandas. A primeira foi a elaboração do 

referencial teórico-metodológico para a avaliação e revisão do Projeto Político Pedagógico, 

integrando, também, a análise da Matriz Curricular de Referência dos PPP’s das 24 (vinte e quatro) 

escolas participantes do Projeto Piloto. Os relatórios foram, além de analíticos, propositivos, 

principalmente no sentido de auxiliar a rede e as escolas a realizarem planejamento curricular. A 

segunda demanda apresentou o Guia para a realização da AVI (Avaliação Institucional), explicitando 

seus fundamentos, as dimensões a serem contempladas e as formas de operacionalização dos 

procedimentos avaliativos. 

Concomitantemente ao Programa de Avaliação Institucional, em abril de 2015, foi realizado 

o lançamento do Programa de Avaliação Institucional para sociedade cuiabana, numa solenidade, com 
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a presença do prefeito, secretário de educação e secretária adjunta. Nessa época, afirmaram que 

estavam sendo articuladas as avaliações do desempenho acadêmico, da gestão e de desempenho 

funcional e, como parte das ações da AVI, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação da 

Rede Pública Municipal de Cuiabá (IDEC).  

De acordo com a secretária adjunta da época, Marioneide Kliemaschewsk, em entrevista 

cedida à repórter Roseane Brandão em 2015 no referido evento, e publicada no site da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá no dia 06/04/2015, o IDEC tem o objetivo analisar a qualidade dos processos de 

gestão administrativa e pedagógica das unidades educacionais municipais, facilitando a proposição de 

metas para a melhoria do ensino. Para calcular o IDEC, segundo a secretária adjunta, foi considerada 

a avaliação de desempenho dos alunos, feita por meio da Prova Cuiabá1, que mede a proficiência em 

Língua Portuguesa e Matemática; o fluxo escolar; a avaliação da equipe gestora e dos profissionais 

(professores e técnicos). Explicou ainda que, para avaliar o IDEC e realizar o monitoramento dos 

processos de gestão administrativa e pedagógica, foi desenvolvido o Sistema para Gestão do Índice de 

Desenvolvimento da Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (SIG-IDEC). 

Com essa ferramenta tecnológica, de acordo com a secretária adjunta, os gestores das escolas 

poderão tomar decisões rápidas e planejar as ações a médio e longo prazo. O SIG-IDEC está 

organizado em cinco módulos: Administração de Recursos; Avaliação de Indicadores; Avaliação 

Acadêmica; Projeto Político Pedagógico (PPP); e Avaliação de Desempenho Funcional. E destacou 

ainda que a implementação do IDEC e a implantação do SIG-IDEC serão importantes mecanismos 

para o alcance das metas estabelecidas nos Planos Nacional e Municipal de Educação e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal de Educação, que visa garantir a qualidade na 

Educação Básica e a meta de elevar o IDEB de 4,8 para 7,0 (nos anos iniciais) e de 4,2 para 6,5 (nos 

anos finais) até 2023. 

A AVI da rede pública municipal de educação de Cuiabá começou a ser realizada, 

primeiramente com as 24 (vinte e quatro) escolas da rede com o Projeto Piloto e, atualmente, desde 

2015, foi estendida às unidades escolares municipais de Cuiabá, como: Creches, Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEI’s) e as demais Escolas do ensino fundamental.  

Enquanto a avaliação externa se propõe a identificar o grau em que estão sendo alcançados 

os resultados de aprendizagem, fixados em determinados padrões ou competências (FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS, 2013b), a Avaliação Institucional se orienta para o diagnóstico das necessidades 

da escola e dos elementos disfuncionais, buscando encaminhamentos conjuntos para enfrentá-los. A 

                                                 
1 A Prova Cuiabá foi uma avaliação criada pela SME em 2014, para avaliar o desempenho acadêmico dos estudantes em 

português e matemática nas turmas do 3º ano e atualmente está em fase de reformulação pela atual gestão.  
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autoavaliação da escola foi realizada pelos que estão diretamente envolvidos com o processo 

educativo: professores, direção, coordenadores pedagógicos, funcionários, pais e estudantes.  

Considerando os princípios orientadores das Diretrizes da Política Educacional da Secretaria 

Municipal de Educação de Cuiabá, referente à política de avaliação do Município, está apoiada em 

uma concepção de avaliação comprometida com a melhoria da qualidade e da relevância das atividades 

educativas e de formação nos diferentes níveis do conjunto das Unidades Escolares, bem como da 

Secretaria de Educação.  

Dessa forma, a SME de Cuiabá busca, como finalidades essenciais, ultrapassar a simples 

preocupação com desempenhos ou rendimentos escolares, visando os significados mais amplos da 

formação; explicitar a responsabilidade social da Educação, especialmente quanto à formação da 

cidadania e ao aprofundamento dos valores democráticos; superar meras verificações e mensurações, 

destacando os sentidos das atividades institucionais, seus impactos sociais, econômicos, culturais e 

políticos; e valorizar a solidariedade e a cooperação (CUIABÁ, 2008, p. 24). 

Como apontam os documentos oficiais, as dificuldades de diferentes ordens têm sido 

evidenciadas na rede para dar conta da melhoria da qualidade do ensino, tanto as institucionais como 

as de formação dos profissionais da educação. Em vista disso, o próprio Programa de Avaliação 

Institucional da SME, evocando autores desse campo, chama a atenção para o fato de que os resultados 

do IDEB podem ser úteis se forem associados à avaliação local, conduzida rotineiramente em cada 

escola e em cada sala de aula (CUIABÁ, 2009, p.21).  

Sem desconsiderar as metas fixadas com base no IDEB, a SME considera importante que as 

unidades escolares se envolvam em um processo mais sistemático e determinado em transformar o 

diagnóstico e as metas que são estabelecidas no seu Projeto Político Pedagógico (PPP) em 

instrumentos menos formais, que melhor retratem os avanços conseguidos, os entraves ao trabalho 

educativo e as ações formuladas para superá-los. Além do esforço de construção das matrizes 

curriculares, realizado com o objetivo de orientar o trabalho dos professores nas diferentes áreas de 

conhecimento, surge uma especial atenção ao desenvolvimento do currículo e ao acompanhamento 

dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, bem como aos processos de gestão da escola. Isso 

para que o PPP possa efetivamente auxiliar na formulação e reformulação, desenvolvimento e 

acompanhamento das ações e estratégias propostas e permitir uma atuação mais proveitosa de toda a 

comunidade escolar em benefício dos alunos.  

Para tanto, serão apresentados a seguir, itens que tratam do Projeto Político Pedagógico e suas 

etapas de reelaboração, e a operacionalização do Guia de Aplicação da Avaliação Institucional no 

município de Cuiabá. Embora a operacionalização do Guia de aplicação da AVI tenha ocorrido antes 
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do processo de reelaboração do PPP, os itens foram organizados de forma a facilitar a sequência 

temática do texto. 

 

1.3.1 O Projeto Político Pedagógico na rede de ensino público de Cuiabá 

 

Para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, de acordo com suas Diretrizes 

Educacionais, 

A consolidação do processo de democratização da gestão necessita de mobilização e ação 

coletiva de decisões com a comunidade escolar (alunos, pais e/ou responsáveis, professores, 

pessoal administrativo, de apoio e dirigentes escolares), abrindo espaço para um processo 

contínuo de reflexão sobre o Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar e de novas 

formas de organização do trabalho no interior das escolas. Para tanto são necessárias 

estratégias que concretizem as decisões, contribuindo com a autonomia, atendendo às 

necessidades da comunidade, rediscutindo as relações de poder e divulgando informações, 

criando, portanto, momentos para o acompanhamento e a reorganização necessária às decisões 

coletivas. (CUIABÁ, 2008, p. 29) 

 

Dessa forma, o fortalecimento da escola passa pela reflexão de como vai assumir o processo 

educativo e as condições necessárias para um ensino de qualidade, além da ênfase na reflexão da 

dimensão qualitativa, o que requer uma análise dos processos das condições reais, dos objetivos que 

se almeja e das expectativas sociais em torno do processo educativo. (CUIABÁ, 2008, p. 31) 

A Fundação Carlos Chagas, levando em consideração essas Diretrizes, realizou a elaboração 

de um referencial teórico para formulação, avaliação e atualização do PPP, que amparada e 

estabelecida na própria legislação vigente do país, conforme LDB (9394/96), em seu artigo 12, dá 

incumbência aos estabelecimentos de ensino elaborarem e executarem sua proposta pedagógica.  

No Plano Municipal de Educação, a legislação de Cuiabá também prevê diversas 

normatizações referentes ao PPP. Desde a Lei nº 3.201/1993 instituiu-se a gestão democrática de 

ensino na rede de escolas públicas, por meio de vários mecanismos e órgãos, dentre os quais o 

Conselho Escolar Comunitário (CEC). Este órgão deliberativo e consultivo, atualmente denominado 

Conselho Deliberativo da Unidade Educacional (CDUE) é constituído pelos profissionais da educação 

básica, pais e alunos, e tem como atribuições em seu artigo 8, parágrafo I: “Avaliar o projeto 

pedagógico da unidade de ensino, em consonância com os interesses da comunidade escolar e com as 

diretrizes da política educacional vigente; aprová-lo e encaminhá-lo à SME” (CUIABÁ, Lei 3.201, 

1993). 

Com isso, a gestão democrática deve alcançar todas as entidades integrantes do sistema 

municipal de ensino, abrangendo “a avaliação da aprendizagem dos educandos, do desempenho dos 

profissionais da educação e das Instituições de Ensino na forma do Projeto Político Pedagógico da 
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Unidade Escolar” (CUIABÁ, 2007a, Art. 2, parag. IV). E cada unidade escolar, por meio da 

Assembleia Geral Comunitária, deve “avaliar o desempenho da Unidade Escolar, com base no Projeto 

Político-Pedagógico” (CUIABÁ, 2007a, Art. 17, parágrafo. II).  

A elaboração, execução e avaliação do PPP aparecem explicitamente na Lei como uma das 

atribuições de diretores, coordenadores pedagógicos e secretários. Dessa forma, todos têm de trabalhar 

de forma cooperativa e articulada visando assegurar o compromisso e a vigência do Projeto Político 

Pedagógico. 

 

1.3.2 As etapas de reelaboração do Projeto Político Pedagógico 

 

Os Projetos Político Pedagógico (PPP’s) das 24 (vinte e quatro) escolas participantes do 

Projeto Piloto da AVI em Cuiabá foram encaminhados à Fundação Carlos Chagas (FCC), e, a partir 

das análises, fizeram a elaboração do referencial teórico-metodológico para sua reformulação, 

avaliação e atualização. 

De posse desse referencial, a SME convocou os gestores das escolas do Projeto Piloto, para 

apresentar-lhes o documento e orientar como deveriam realizar esse trabalho nas escolas. Cada gestor, 

ao chegar na Unidade, realizou reunião com os profissionais e explicou-lhes acerca da necessidade de 

adequar o PPP de acordo com as orientações do referencial.  

Para isso, foram organizados os grupos de trabalho (GT’s) participantes do processo de 

aplicação do Guia da AVI, que ficaram responsáveis pelos estudos do PPP, sendo que foram realizados 

em vários encontros.  

Na prática, os GT’s revisitaram os PPP’s e, no coletivo, refletiram acerca das decisões 

relativas à organização do trabalho da escola como um todo. O pressuposto que fundamenta e orienta 

a constituição de uma escola democrática, pública e gratuita, pressupõe, além dos princípios de 

necessidade de mudança, participação e gestão democrática, já mencionados, outros três princípios 

que mereceram destaque, foram: igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

liberdade associada à ideia de autonomia e a valorização do magistério na discussão do Projeto Político 

Pedagógico (VEIGA, 1998). 
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Categoria 1: Princípios orientadores do PPP 

 
         Fonte: Elaborada pela autora em dados oferecidos a partir de Veiga (1998, p. 4) 

 

A importância desses princípios, conforme Veiga (1998), está em garantir sua 

operacionalização nas estruturas escolares, já que, apesar de estarem explicitadas na legislação, no 

currículo e na proposta da escola, não significa que ocorram na dinâmica interna das instituições 

escolares, que sejam vividos e não apenas concebidos pela comunidade escolar.  

Destaca-se, então, a necessidade de se estabelecer nas escolas espaços legítimos de 

negociação no seu interior e sustentados nos PPP’s, bem como criar condições objetivas para que as 

escolas possam elaborar, implementar e avaliar o PPP. Como já destacado, apesar de ser uma tarefa da 

escola, a responsabilidade por esse processo deve ser partilhada com os sistemas de ensino, neste caso, 

com as unidades escolares e a SME. 

O PPP possui três grandes eixos do trabalho escolar que constituem, em última instância, o 

sucesso da aprendizagem dos alunos. São eles: pedagógico, administrativo e comunitário. Esses três 

eixos, apesar de possuírem aspectos específicos, devem ser percebidos e compreendidos de forma 

articulada, já que as ações de um eixo incidem diretamente nos outros dois. A articulação entre eles é 

análoga ao funcionamento de uma engrenagem. As engrenagens operam aos pares, os dentes de uma 

encaixando nos espaços entre os dentes de outra. Se uma peça da engrenagem está emperrada, dificulta 

o funcionamento das demais (Categoria 2). 
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Categoria 2: Articulação entre os eixos pedagógico, administrativo, e comunitário 

 

                          Fonte: Elaborada pela autora a partir de Fundação Carlos Chagas (2013a, p. 14) 

 

As etapas de reelaboração do PPP ocorreram levando em consideração os princípios, os eixos 

e solicitando ao coletivo responder quatro perguntas: Quem somos nós? O que queremos alcançar? O 

que nos falta para ser o que desejamos?  O que faremos concretamente para suprir tal falta?  

Foi sugerido pela FCC que o processo de reelaboração do PPP se organizasse a partir dessas 

quatro questões que podem ser desdobradas ou ampliadas. 

Os GT’s realizaram vários estudos de autores que pudessem proporcionar subsídios teóricos-

metodológicos e realizar diálogos entre a teoria e a prática da realidade escolar.  

A Categoria 3 apresenta uma sugestão de planejamento elaborado pela Fundação Carlos 

Chagas (2013a) a partir do esquema de Gandin (2012, p. 34).  
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Categoria 3: Etapas básicas do planejamento participativo 

 
          Fonte: Fundação Carlos Chagas (2013a, p. 16) 

 

Para melhor compreensão dessa etapa, Vasconcelos (2009, p. 170) compreende três 

momentos (Categoria 4), a saber: realidade desejada, diagnóstico e plano de ação.  

Na fase de diagnóstico do PPP, que é quando a escola se volta para si mesma, coincidiu com 

a própria Avaliação Institucional, pois os passos para que a escola faça seu diagnóstico foram 

explicitados no anteriormente no Guia de aplicação da Avaliação Institucional.  

 

Categoria 4: Etapas do planejamento do PPP 

 
           Fonte: Fundação Carlos Chagas (2013a, p. 16) 
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O terceiro momento de reelaboração do PPP, se referiu ao plano de ação, que consistiu no 

delineamento de propostas concretas, cujo objetivo foi encurtar, gradativamente a distância entre o 

ideal e o real. A programação partiu, assim, dos critérios de prioridade e relevância das necessidades 

apontadas no diagnóstico. 

Desse modo, o plano de ação agiu no sentido de determinar ações concretas e efetivas em 

termos de estratégias e atividades permanentes ou pontuais que promovessem a superação da realidade 

detectada na escola, com vistas aos objetivos traçados pela comunidade, refletindo sobre quais são as 

mudanças possíveis de serem realizadas e em que prazo.  

A escola precisou avaliar para estabelecer uma hierarquia de prioridade, considerando que 

não é possível, e nem desejável, desenvolver mudanças sem as condições mínimas para a sua 

realização. 

Vasconcellos (2009) lembra que, no processo de elaboração do plano de ação, há tensões 

entre a realidade e o desejo e são elas que permitirão verificar se a proposta de ação é exequível.  

As escolas criaram propostas de ação para cada um dos eixos pedagógico, comunitário e 

administrativo, envolvendo todos os atores da escola. Uma estratégia foi promover plenárias para 

desencadear um processo de decisão coletiva que, possivelmente, envolveu e comprometeu todos com 

as ações estabelecidas. As possibilidades de ação que buscaram atender às demandas da escola, 

envolvendo as ações pontuais e permanentes. As pontuais tiveram caráter de terminalidade, ou seja, 

foram ações que terminam ao serem executadas. Já as permanentes que dizem respeito às rotinas e às 

atividades periódicas, ou seja, são ações que se repetem, que ocorrem com frequência na escola. 

O último passo no processo de reelaboração do PPP, foi o da avaliação, visto que pode 

evidenciar as dificuldades surgidas na execução das ações, confrontando o que foi decidido e o que 

efetivamente está sendo feito.  

A avaliação do PPP como um todo pressupõe avaliar os eixos pedagógico, comunitário e 

administrativo por meio de informações concretas e objetivas. O processo avaliativo foi sendo 

desenvolvido ao término de cada período previsto, em que foi necessário verificar em que medida as 

necessidades foram supridas, quais permaneceram e quais precisaram ser melhor equacionadas, além 

de quais novas necessidades surgiram. Essas reflexões, que foram realizadas no coletivo, nesse 

processo puderam assumir “um papel importante, servindo como elemento de confronto com o 

efetivamente realizado e suas consequências” (VASCONCELLOS, 2009, p. 200).  

Dessa forma, ao término da avaliação das ações, a comunidade educativa, anualmente retorna 

ao PPP para ajustar o plano de ação de acordo com a realidade escolar, obtendo, assim, os elementos 

que indiquem as fragilidades encontradas no caminho, bem como os avanços obtidos em decorrência 
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da sua implementação. Esses dados serão melhor explicitados no capítulo 3 que trata dos resultados e 

discussões.  

O processo de reelaboração dos Projetos Político Pedagógico nas unidades escolares, dentro 

do orientativo da Fundação Carlos Chagas, durou de dois a três anos, até a sua aprovação pela 

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e, anualmente, antes do período letivo, na Semana 

Pedagógica, é revisitado pelas Unidades. 

No item a seguir será apresentada a descrição da operacionalização do Guia de aplicação da 

AVI nas escolas do Projeto Piloto em Cuiabá.  

 

1.3.3 A operacionalização do Guia de aplicação da AVI 

 

O Guia elaborado pela Fundação Carlos Chagas serviu para a operacionalização da Avaliação 

Institucional (AVI) em Cuiabá, visto, que foi aplicado antes do processo de reelaboração do Projeto 

Político Pedagógico nas escolas, oferecendo um conjunto de orientações a respeito de como as 

unidades escolares deveriam proceder para realizar a autoavaliação. 

A AVI foi realizada mediante a apreciação, pela comunidade escolar, das DIMENSÕES da 

escola (que se referem às suas características gerais ou traços institucionais), especificadas em 

INDICADORES (que se reportam a aspectos específicos das dimensões) e que, por sua vez, se 

desdobram em DESCRITORES (que detalham os indicadores). 

O instrumento proposto foi inicialmente submetido a uma validação por juízes, representados 

por técnicos da Secretaria Municipal de Cuiabá e pelas equipes diretivo-pedagógicas das escolas. O 

Guia da AVI foi testado também mediante indicações do próprio processo piloto de realização da 

Avaliação Institucional da escola, para permitir maior fidelidade na interpretação das dimensões da 

escola pelos diferentes segmentos escolares. Isso possibilitou superar incoerências e/ou dificuldades, 

contribuindo para a validação do instrumento. 

Sordi e Souza (2009) apontam alguns erros já bem conhecidos no país, sendo eles: ignorar 

que as escolas já contam com muitos dados coletados, embora eles não necessariamente tenham sido 

discutidos e analisados coletivamente; exigir da comunidade escolar um novo esforço, 

desconsiderando os anteriores e recomeçando do zero, como se nada tivesse sido feito em termos de 

avaliação, algo que só implica desprestígio à importância da avaliação; levar à ideia de que avaliar é 

simplesmente coletar dados numéricos, sem implicar esforço de interpretação ou intenção de aprimorar 

a escola e a qualidade da educação que ela oferecem. Para evitar esses erros, as unidades escolares 

incorporaram à AVI os dados já disponíveis e colheram, no próprio estabelecimento e junto à sua 
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comunidade, apenas as informações que não conhecem, que conhecem vagamente ou que não se 

encontram atualizadas. Com isso, buscou-se, sobretudo, evitar que as ações cotidianas da escola 

tenham seu fluxo inutilmente prejudicado.  

O Guia, de acordo com a FCC (2013b), teve um conjunto de orientações acerca de como as 

escolas deveriam proceder. E, como no momento da Avaliação Institucional, a situação de muitas das 

escolas da rede era desigual em termos de resultados de aprendizagem, elas precisaram realizar 

esforços distintos para, depois de refletirem sobre os dados de todas as dimensões analisadas, 

delinearem e implementarem um plano de ação capaz de aprimorar a sua qualidade. 

O objetivo principal do Guia (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2013b, p. 18) foi “auxiliar 

a comunidade escolar a avaliar - e a melhorar - a qualidade da escola e da educação que oferece aos 

seus alunos”. Para isso, o Guia trouxe os conceito de dimensões, indicadores e descritores que, no 

conjunto, são os aspectos constitutivos de toda avaliação, a saber: 

 

No caso da avaliação institucional, as DIMENSÕES constituem os aspectos fundamentais 

sobre os quais a escola deve refletir para chegar a um diagnóstico de sua qualidade. Retratam 

as suas características gerais ou traços institucionais. 

Uma dimensão, por sua vez, é formada por INDICADORES, os quais se referem a aspectos 

específicos da realidade escolar. 

Finalmente, os DESCRITORES representam um detalhamento dos indicadores, o que permite 

indicar com que gradação de qualidade eles aparecem na escola. Cada descritor pode ser 

apreciado por uma escala de três valores, a saber: situação muito boa, razoável ou precária. 

Há, ainda, a possibilidade de o descritor não existir na escola ou não se aplicar à sua realidade. 

As dimensões, os indicadores e os descritores compõem o INSTRUMENTO de avaliação da 

escola, que deve ser respondido coletivamente. As respostas obtidas possibilitarão que se 

avalie a qualidade da escola em relação a cada indicador e dimensão. (FUNDAÇÃO CARLOS 

CHAGAS, 2013b, p. 18) 

 

As cinco dimensões que constam no Guia de aplicação da AVI são: I – Condições físicas e 

materiais da escola; II – Gestão escolar democrática; III – Profissionais da escola; IV - Acesso, 

permanência e sucesso dos alunos na escola e V – Currículo e prática pedagógica (Categoria 5). 
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Categoria 5: Aspectos contemplados na AVI 

 
       Fonte: Adaptado pela autora, de Fundação Carlos Chagas (2013b) 

 

Após os gestores das escolas do Projeto Piloto participarem das formações, realizaram 

reuniões com as respectivas comunidades escolares. A partir daí, começou a organização para 

aplicação do Guia da AVI. Foram cumpridas três etapas para a realização da Avaliação Institucional 

na escola: a de preparação, a de implementação e a de síntese. 

Na fase de preparação, a escola precisou constituir a Comissão de Avaliação Escolar (CAE), 

formada por todos os segmentos da comunidade escolar, capaz de mobilizá-la e levar adiante o 

processo. Essa tarefa foi organizada, principalmente, pelo coordenador pedagógico da Unidade, em 

que consultou as pessoas de todos os segmentos e coordenou o trabalho para que a avaliação fosse 

cumprida adequadamente. Com a formação da CAE, foram escolhidos o Coordenador e o Relator, que 

ficaram responsáveis por registrar as sínteses de discussões dos grupos. Para a realização desse 

trabalho, foi organizado, em reunião com a comunidade escolar, um cronograma de reuniões no 

período noturno, de modo a não interferir no dia a dia da escola.  

A fase de implementação referiu-se à coleta de dados propriamente dita. Para isso, a CAE, 

ficou responsável em formar grupos de trabalho (GT’s) heterogêneos (constituídos por representantes 
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dos pais, professores, alunos2 e funcionários), ficando cada um desses grupos responsável por uma 

dimensão. Cada GT escolheu um coordenador, para conduzir os trabalhos e cuidar para que todos 

estivessem envolvidos; e um relator, para registrar as decisões do grupo em cada reunião.  

Para o preenchimento do instrumento da AVI, os GT’s seguiram os seguintes passos: 

1. Leram e refletiram sobre a dimensão e os indicadores que estavam sob sua 

responsabilidade;  

2. Verificaram os dados já disponíveis na escola sobre aquela dimensão e fizeram os registros 

necessários; 

3. Realizaram pesquisa de informações que precisaram ser completadas em diferentes fontes;  

4. Atribuíram aos indicadores que estavam sob sua responsabilidade uma cor, pensando qual 

delas melhor refletiu o aspecto investigado, percebendo a participação de todos nas discussões sem 

que houvesse a imposição de opiniões ao conjunto do grupo; 

5. Ao final de cada indicador, o relator preencheu o formulário com uma síntese explicativa 

da apreciação feita;  

6. Quando não houve consenso entre os membros da equipe, o relator registrou as diferentes 

posições, assim como registrou mais de uma cor;  

7. Ao final de cada dimensão, o relator elaborou uma síntese explicativa da apreciação feita 

(com base nas cores dos indicadores) e com sugestões de prioridades e estratégias para enfrentar os 

principais problemas detectados.  

As cores atribuídas aos descritores foram: verde, amarela, vermelha e roxa, significando, 

respectivamente:  

 
 Verde, quando o item está presente e se mostra sistematicamente satisfatório. Esses são 

aspectos com os quais a escola não precisa se preocupar, pelo menos no momento.  

Amarela, quando o aspecto mencionado pelo descritor existe, mas não atua de modo pleno. 

São aspectos que, certamente, pedem atenção por parte da escola.  

Vermelha, quando se julgar que o aspecto funciona precariamente. São aspectos urgentes, 

a exigir ação imediata.  

Roxa, quando o item não existe na escola ou não se aplica à sua realidade. Por exemplo, 

no descritor que se refere ao incentivo dado pela escola aos professores que ainda não têm 

nível superior, a cor roxa, será provavelmente a mais assinalada. (FUNDAÇÃO CARLOS 

CHAGAS, 2013b, p. 21) 

 

Após responder o instrumento, os GT’s, entraram na última fase da AVI, que foi a Síntese e, 

com os dados analisados, realizaram os seguintes passos:  

                                                 
2Como esse processo contou com a participação dos alunos, foi escolhido um representante de cada turma com as crianças 

a partir dos 10 anos de idade, para participarem dos grupos e da Plenária, visto que já têm condições para tanto. Para os 

alunos menores, foram realizadas conversas em sala de aula sobre o processo que estava acontecendo na Unidade Escolar.   
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1. Reuniram os Grupos de Trabalho e a comunidade escolar em Plenária, para, em conjunto, 

discutirem as questões colocadas em destaque nas diferentes dimensões;  

2. Discutiram os resultados e definiram as prioridades e estratégias, percebendo as 

dificuldades no curto, médio e longo prazos, bem como apontaram os responsáveis pela sua execução;  

3. Elaboraram um relatório conclusivo, no qual fizeram a exposição da atual situação da 

escola em relação às diferentes dimensões, e indicaram as prioridades, as estratégias, os prazos e os 

responsáveis;  

4. E, ao longo do processo, as divergências não solucionadas, foram registradas na síntese da 

dimensão, com a exposição das diferentes opiniões e dos grupos em desacordo.  

5. Da mesma forma, quando as posições foram unânimes, também ficaram registradas.  

Após esse processo, os resultados da AVI analisados e as decisões tomadas, foram 

estabelecidas as prioridades e as estratégias, para serem utilizadas na reformulação e alterações no 

projeto político pedagógico. 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo trata do percurso metodológico realizado durante a pesquisa. A metodologia 

utilizada foi abordagem qualitativa de caráter exploratório a partir de Minayo (2009), utilizando como 

método da pesquisa a análise de conteúdo, ancorado em Bauer (2003) e Bardin (2009). Os instrumentos 

de coleta utilizados foram o levantamento bibliográfico e pesquisa documental embasadas em Gil 

(2008) e as entrevistas semiestruturadas embasadas em Gaskell (2003). 

De acordo com Minayo (2009), entende-se a pesquisa como uma atividade básica da ciência 

na sua indagação e construção da realidade, pois é ela quem alimenta a atividade de ensino e atualiza 

frente à realidade do mundo. 

Minayo (2009, p. 21), afirma ainda que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, o que coadunou com a escolha do tipo de 

abordagem da pesquisa. 

 

2.1 Caminhos percorridos 

 

A partir do Projeto de Pesquisa, foi-se delimitando o tema, organizando as ideias, descartando 

umas e acrescentando outras a partir da colaboração dos docentes e discentes do Programa de Pós-

graduação durante as apresentações dos Seminários I e II.  

Esse pode ser considerado o primeiro passo na pesquisa, à medida que, depois de ficar confuso 

diante de tantos caminhos e opções, o pesquisador começa a definir o que pretende e seguir com maior 

segurança no percurso da pesquisa. 

O segundo passo foi definir o referencial bibliográfico tanto metodológico, quanto referente 

à temática da pesquisa, ao qual deram o suporte teórico. Gil (2008, p. 50) diz que “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” e a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. 

O terceiro passo do percurso, foi delimitar a quantidade de escolas a serem pesquisadas. A 

partir do universo de 24 (vinte e quatro) escolas que participaram do Projeto Piloto do Programa de 

Avaliação Institucional, foram selecionadas aleatoriamente 4 (quatro) escolas participantes, sendo uma 
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por região3 (norte, sul, leste e oeste), identificadas neste trabalho por letras: Escola A, Escola B, Escola 

C e Escola D. Com isso, as Unidades pesquisadas permaneceram e os sujeitos da pesquisa 

permaneceram anônimos, sendo esse critério aprovado pelo Comitê de Ética. 

Após a escolha das Unidades Escolares, no mês de setembro de 2017, foi realizada uma 

pesquisa via navegador da internet para anotar os respectivos telefones e endereços. O primeiro contato 

com as escolas foi via telefone para solicitar o nome completo das diretoras para elaboração da 

Declaração de Autorização da Pesquisa para ser levado pessoalmente nas Unidades. Na primeira 

tentativa de ligação, todas as unidades atenderam e informaram os nomes dos gestores.  

Com a Declaração e o Projeto de Pesquisa em mãos, no mês de outubro, a pesquisadora 

deslocou-se sendo possível visitar as quatro escolas no mesmo dia. 

Primeiro foi à Unidade da região oeste. Nessa Unidade, foi bem recepcionada pela gestora, 

que gostou da pesquisa, mostrando-se interessada pelo tema. Após assinar a autorização, foi solicitado 

que ela indicasse alguns profissionais da Unidade que estivessem dentro dos critérios de seleção da 

pesquisa. Ela colocou-se à disposição para participar, juntamente com a coordenadora e sugeriu uma 

professora que participou ativamente desde o início do Programa de Avaliação Institucional. A 

pesquisadora anotou os nomes e os telefones das indicações e explicou que as entrevistas só poderiam 

ser realizadas após a aprovação do Comitê de Ética, e que entraria em contato assim que o trabalho 

fosse aprovado. 

A segunda Unidade a ser visitada foi a Escola da região norte, também foi bem recebida pelos 

profissionais da escola e pela gestora. Após a compreensão da pesquisa e assinatura da autorização, a 

gestora, embora tenha ficado entusiasmada com a pesquisa, não poderia participar pois não atendia aos 

critérios de seleção. A gestora solicitou então que fosse até à sala dos professores, pois haviam alguns 

em hora-atividade4, e poderia verificar quem tinha interesse em participar das entrevistas.  

Chegando lá, alguns professores foram abordados e, ao explicar a pesquisa, dentre os que 

estavam dentro dos critérios de seleção, e aceitaram participar, foram anotados seus telefones. Antes 

de ir embora, o secretário escolar dessa Unidade se dispôs a participar da entrevista, visto que ele havia 

sido diretor no início da AVI, e, mesmo já tendo os três professores interessados, foi anotado também 

o seu contato. 

                                                 
3A Lei n.º 3.262/94, que cria as Administrações Regionais, regulamenta o artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, dividindo 

a área urbana de Cuiabá em quatro regiões administrativas: Região Norte, Região Sul, Região Leste e Região Oeste, como 

objetivo principal de maior aproximação do poder público e comunidade na busca de meios para facilitar a execução de 

obras e serviços nos bairros, envolvendo os moradores e lideranças comunitárias de forma mais direta no processo de 

discussão e encaminhamento de soluções para os seus próprios problemas. (CUIABÁ, 2007b, p. 21) 
4Momento em que os professores dedicam-se ao planejamento de suas ações em sala de aula. O tempo destinado à hora-

atividade é de 4 horas, sendo que, o professor do município de Cuiabá trabalha 20 horas durante a semana. Nesse dia, os 

estudantes têm aula de Artes e Educação Física com outros professores.  
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A terceira Unidade a ser visitada foi a da região sul. Como nas outras escolas, foi bem recebida 

pela gestora que também gostou da pesquisa, assinou a autorização e acompanhou a pesquisadora para 

fazer o convite aos interessados em participar. Foram anotados os contatos e explicado a situação de 

aguardo da aprovação pelo Comitê de Ética para entrevista.  

A quarta e última Unidade a ser visitada, foi a da região leste. Também foi bem recepcionada 

pela diretora, que gostou do projeto, mas não poderia participar como entrevistada por não estar na 

Unidade no período de 2013 a 2016, porém ainda tinha duas professoras que estavam na escola e 

participaram desse processo da AVI referido período. O secretário escolar dessa unidade escolar 

também estava habilitado a participar da entrevista e prontamente aceitou. Dessa forma, foi anotado 

os dados dos profissionais.  

No mês de novembro foram elaboradas as perguntas da entrevista semiestruturada, 

juntamente com a orientadora da pesquisa. Enquanto aguardava a aprovação do Comitê de Ética, foi 

sendo realizada a pesquisa documental. De acordo com Gil (2008), o desenvolvimento da pesquisa 

documental segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica, devendo-se considerar o passo que 

consiste a exploração das fontes documentais. O autor afirma que 

 
Essas fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e 

qualidade suficiente para evitar a perda de tempo e o constrangimento que caracterizam muitas 

das pesquisas em que os dados são obtidos diretamente das pessoas. Sem contar que em muitos 

casos só se torna possível realizar uma investigação social por meio de documentos. (GIL, 

2008, p. 147) 

 

Para a realização da pesquisa documental, os Projetos Político Pedagógico (PPP’s) das 

Unidades Escolares pesquisadas foram encontrados no Portal da Transparência no site5 da prefeitura 

municipal de Cuiabá. O site conta com a opção Escola Transparente, em que consta informações de 

todas as unidades escolares do município. Os PPP’s das Unidades Escolares pesquisadas foram 

reelaborados a partir do Programa de Avaliação Institucional, sendo esta uma das etapas do Programa. 

Os PPP’s foram selecionados para análises para perceber se houve semelhanças e/ou diferenças nos 

PPP’s das Unidades pesquisadas e ainda fazer correlações com as respostas dos entrevistados em 

relação a reelaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), apresentadas no capítulo 3 deste trabalho, 

que trata das análises dos dados. 

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética, conforme Parecer número 

2.441.329 em dezembro de 2017. Após a aprovação, a pesquisadora entrou em contato com 

profissionais que se dispuseram a participar da pesquisa, para confirmar a data das entrevistas. Não 

                                                 
5 www.cuiaba.mt.gov.br 
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houve nenhuma desistência na participação, visto que, os profissionais que haviam aceito concederam 

a entrevista.  

 

2.1.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa conforme explicitado anteriormente, são profissionais que trabalham 

nas Unidades Escolares pesquisadas. A princípio, no Projeto de Pesquisa, contava somente com os 

professores, porém, após a visita in loco, o perfil foi alterado devido ao aceite de membros da equipe 

gestora para participar das entrevistas. Outro dado refere-se à quantidade dos sujeitos, pois a princípio, 

pensou-se em 12 (doze) participantes, sendo 3 (três) de cada escola. No entanto, o fato de o secretário 

escolar demonstrar interesse no tema e se dispor a contribuir com suas experiências resultou na 

participação de 13 (treze) entrevistados.  

Os critérios de seleção para participarem da pesquisa foram: ser profissional da rede 

municipal de educação de Cuiabá, ter feito parte do Grupo de Trabalho do Programa de Avaliação 

Institucional e atuado na Escola no período de 2013 a 2016, visando coletar as informações acerca do 

processo de transição e implementação, identificando os avanços e desafios vivenciados. 

Dessa forma, a pesquisa contou com os seguintes participantes: uma diretora, uma 

coordenadora, dois secretários escolares, oito professoras e um professor. Todos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, ficando com uma cópia. Para garantia do anonimato dos 

entrevistados, todos foram identificados como Professor na pesquisa, sendo enumerados de 1 a 13, ou 

seja, P1, P2 e assim, sucessivamente. Embora tenha dois secretários escolares, todos os entrevistados 

têm formação em licenciatura, como: Pedagogia, História, Matemática e Educação Física.  

 

2.1.2 Preparação e realização das entrevistas 

 

Antes de ir a campo realizar as entrevistas, a pesquisadora revisitou o teórico Gaskell (2003), 

considerando a necessidade de preparação prévia para melhor aproveitamento dessa etapa na pesquisa. 

Esse autor considera o emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da vida 

dos respondentes e o ponto de entrada para o cientista social que introduz, então, esquemas 

interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos mais conceituais e abstratos, 

muitas vezes em relação a outras observações.  

Gaskell (2003) esclarece a importância do tópico guia, entendido aqui como as perguntas da 

entrevista semiestruturada. O autor ressalta que 
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O tópico guia é parte vital do processo de pesquisa e necessita atenção detalhada. Por detrás 

de uma conversação aparentemente natural e quase casual encontrada na entrevista bem-

sucedida, está um entrevistador muito bem preparado. Se forem feitas perguntas inadequadas, 

então não apenas foi desperdiçado o tempo do entrevistado, mas também o do entrevistador. 

(GASKELL, 2003, p. 66) 

 

 

Outro aspecto a considerar foi que Gaskell (2003) previu em seus estudos o fato de, no 

decorrer das entrevistas, algumas perguntas serem modificadas, ou até mesmo suprimidas, visto que, 

os entrevistados têm pouca coisa ou nada a dizer sabre elas, ou ainda é muito semelhante à anterior e 

dizem já ter respondido. 

No mês de dezembro de 2017, após a aprovação do Comitê de Ética, iniciou-se a etapa das 

entrevistas, sendo possível realizar todas nesse mesmo mês. A primeira Unidade a ser visitada foi a 

Escola A, no período matutino, por volta de 09:00h. A pesquisadora foi bem recepcionada pelos 

profissionais. Como era dia letivo, a equipe gestora solicitou a colaboração da professora que estava 

em hora-atividade, para ficar na sala de aula dos professores entrevistados. A sala de informática, que 

não estava sendo utilizada nesse dia, serviu como espaço para realização das entrevistas. 

Foi possível realizar no mesmo dia as entrevistas com os quatro participantes da Escola A, no 

período matutino. Houve novamente a explicação acerca dos objetivos e relevância do estudo para os 

participantes e solicitada a autorização da gravação em áudio para posterior transcrição da entrevista 

e posterior análise dos dados. Os treze entrevistados autorizaram a gravação em áudio, o que facilitou 

a transcrição das falas.  

Para o início da entrevista de todos os participantes, a primeira pergunta foi em relação à sua 

trajetória profissional e a motivação em ser professor, com o intuito de deixá-los à vontade. 

O Professor 1 estava bem tranquilo, aparentava segurança em suas respostas. Tem vasta 

experiência na educação e durante a entrevista descreveu com clareza o processo da AVI, e a sua 

importância para a escola em vários aspectos, que foram elencados nas análises deste estudo. A 

entrevista durou 25 minutos e 4 segundos.   

O Professor 2, no decorrer da entrevista, falava rápido, e se contradisse em algumas falas, no 

sentido de discordar e concordar no decorrer das perguntas em relação à Avaliação Institucional. A 

entrevista durou 24 minutos e 52 segundos.  

O Professor 3 falava com calma, e teve também opiniões favoráveis e desfavoráveis em 

relação à AVI, acreditando necessitar de alguns ajustes na condução do trabalho. Teve participação na 
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Comissão de Avaliação Escolar6 (CAE) por vários anos, o que lhe deu condições de ter uma visão 

mais ampla do processo. 

Apesar de já estar próximo do horário do almoço, mesmo assim, o Professor 4 concedeu a 

entrevista. Trouxe em suas mãos uma pasta com documentos. No decorrer, falou com propriedade em 

relação ao processo de organização da AVI. Relatou uma situação ocorrida no início da AVI e 

apresentou documentos para embasar seus argumentos. Emitiu também opiniões divergentes, ora 

sendo a favor e contra ao processo da AVI. A entrevista durou 26 minutos e 22 segundos, concluindo, 

assim, os participantes dessa Unidade Escolar.  

No mesmo dia, no período vespertino, por volta das 14:00 horas, foi visitada a Escola C, para 

realização da entrevista com o Professor 8, que estava no médico, mas chegou por volta das 15:00h. 

Ao chegar, a pesquisadora foi falar com o Professor 9, que estava ocupado e solicitou que aguardasse 

um momento. A coordenadora a convidou para aguardar em sua sala. Quando o Professor 8 chegou, 

aguardou um momento para que ele se organizasse. Nesse dia, a escola estava em período de avaliação 

da contagem de pontos dos profissionais. Dessa forma, o local utilizado para a entrevista foi a sala da 

coordenadora.  

No início da entrevista com o Professor 8, uma pessoa da CAE interrompeu a abordagem para 

que ele fosse ser avaliado. Ele disse que iria após o término da entrevista. Como a porta da sala estava 

encostada, algumas pessoas entravam e saíam, inclusive a coordenadora. Na última pergunta, em que 

se pede sugestões de melhorias ao Programa de Avaliação, a coordenadora, que estava na sala, 

perguntou se poderia emitir sua opinião e falou o que pensava. Sua resposta foi gravada, visto a 

entrevista ainda estava acontecendo. Apesar desse ambiente, o Professor 8 respondeu às perguntas com 

tranquilidade, parecia não estar incomodado com a presença da coordenadora na sala. A entrevista 

durou 37 minutos e 55 segundos. 

Ao retornar no Professor 9, que havia agendado a entrevista para esse dia, disse que não se 

lembrava, mas que poderia conceder a entrevista. Ele já estava há bastante tempo nessa Unidade 

Escolar e relatou de desde antes da AVI a Escola já havia mudado de gestores várias vezes, muitos 

deles designados, o que dificultou as etapas da AVI, pois quando entrava o novo gestor, o trabalho que 

já estava em andamento tinha que ser reorganizado. Num momento da entrevista, ele se emocionou, 

lembrando-se dos bons tempos do passado. Foi perguntado se gostaria de continuar a entrevista, 

afirmou que sim e que era emotivo. Houve também algumas interrupções, sendo necessário pausar o 

                                                 
6 Comissão responsável em organizar e realizar a Avaliação de Desempenho e Contagem de Pontos dos Profissionais e 

Avaliação da Equipe Gestora da Escola. A Comissão é composta por um representante de cada segmento, sendo 

professores, técnicos, equipe gestora e Conselho Deliberativo da Unidade Educacional (CDUE). Com CAE formada, são 

escolhidos o presidente e relator. 
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aparelho de gravação. Explanou também seus argumentos a favor e contra a AVI. A entrevista durou 

34 minutos e 23 segundos. 

A entrevista com o Professor 10 dessa unidade escolar foi remarcada para próxima semana, 

devido questões particulares.  

Após quatro dias, foi a vez da Escola B, para entrevista com os Professores 5 e 6. A 

pesquisadora chegou por volta das 12:00h e foi bem recepcionada pelos profissionais que estavam na 

Unidade. Logo depois o Professor 5 chegou e sugeriu que a entrevista fosse realizada na sala do 3º ano 

e assim se fez. Ele tem experiências de vários anos na educação, entre Estado e Município. Foi bem 

objetivo em suas respostas. A entrevista durou 15 minutos e 59 segundos.  

Em seguida, o Professor 6 estava em seu período de hora-atividade e a entrevista foi realizada 

na Sala do Professores. No decorrer das respostas, ele ficava pensativo antes de responder e, por 

algumas vezes, foi necessário continuar aprofundando nas perguntas. A entrevista durou 13 minutos e 

33 segundos. 

A entrevista com o Professor 7 foi remarcada para a semana seguinte por motivos particulares. 

No dia seguinte, por volta das 10:00h, iniciou-se o trabalho de entrevistas na Escola D. Foi 

bem recepcionada pela equipe gestora, que cedeu a sala da coordenação para realização das entrevistas. 

A primeira entrevista do dia foi com o Professor 11. Ele já trabalha na Unidade desde 2011 e 

acompanhou todo o processo da AVI. Ele foi bem claro e objetivo em suas respostas. Destacou também 

os avanços e desafios da AVI, mas ressaltou que na Unidade foi tranquilo. A entrevista durou 11 

minutos e 59 segundos. 

A pesquisadora ficou nessa Unidade até o período vespertino para aguardar os Professores 12 

e 13. Por volta de 12:20h chegou o Professor 13 e, na Sala da Coordenação, deu-se início à entrevista. 

Ele participou do processo da AVI desde o início. A entrevista durou 28 minutos e 22 segundos. 

Logo após, depois de participar da acolhida7 com os estudantes, foi entrevistado o Professor 

12, desta vez na sala da Direção, com a presença de uma técnica que trabalha na Unidade. O professor, 

que trabalha na Unidade desde 2011, relatou que todo o processo da AVI foi bem tranquilo, que a 

Unidade tem profissionais bem comprometidos, o que facilitou o processo. Afirmou ainda que a partir 

da AVI observou-se avanço no pedagógico e melhoria no trabalho coletivo. A entrevista durou 17 

minutos e 31 segundos, finalizando assim, a pesquisa nessa Unidade Escolar.  

Dois dias depois, retornou-se à Escola C para entrevistar o Professor 10, que havia remarcado 

anteriormente, que foi feita por volta das 16:00h, utilizando a Sala dos Professores. O professor 

                                                 
7 Termo utilizado na recepção dos estudantes, antes de entrarem para sala de aula, realizada na quadra da Unidade, em que 

são passados alguns informes, cantada uma música e feita uma oração pelos professores da Unidade.  
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trabalha na escola há alguns anos e explicou com clareza acerca das diferenças ocorridas antes e depois 

da AVI. A entrevista durou 20 minutos e 15 segundos.  

Após cinco dias, foi possível retornar à Escola B, para entrevistar o Professor 7, e assim 

concluir essa etapa da pesquisa. A pesquisadora chegou por volta das 14:00 horas e foi bem 

recepcionada pelos profissionais da Unidade. A entrevista ocorreu na Sala de Informática. O professor 

trabalha na Unidade há dez anos e relatou que também participou da CAE. A entrevista durou 28 

minutos e 48 segundos. 

 

2.1.3 Transcrição das entrevistas 

 

Com o término das entrevistas, veio a etapa das transcrições, que foram sendo feitas à medida 

que eram realizadas. Esse período foi considerado trabalhoso e cansativo, visto que por inúmeras vezes 

é necessário voltar o áudio para escrever exatamente o que foi narrado pelo entrevistado. Mesmo assim, 

é uma etapa proveitosa e relevante, ao passo que, a partir dela foram realizadas as análises dos dados.  

Para as análises das entrevistas, optou-se pela análise de conteúdo, com aporte teórico de 

Bauer (2003) e Bardin (2009), utilizando como critérios, as categorias de análises que foram 

construídas a partir dos objetivos específicos e as perguntas das entrevistas, analisando as respostas 

dos participantes. 

Bauer (2003) aborda a análise de conteúdo clássica, que para ele trata-se de textos atribuídos 

que contêm registros de eventos, valores, regras e normas, entretenimento e traços do conflito e do 

argumento. Segundo o autor,  

 

A análise de conteúdo nos permite reconstruir indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, 

opiniões, preconceitos e estereótipos e compará-los entre comunidades. Em outras palavras, a 

análise de conteúdo é uma pesquisa de opinião pública com outros meios. (BAUER, 2003, p. 

192) 

 

Tradicionalmente, segundo Bauer (2003) a análise de conteúdo trabalha com materiais 

textuais escritos, mas procedimento semelhante pode ser aplicado a imagens ou sons. Há dois tipos de 

textos: textos que são construídos no processo de pesquisa, tais como transcrições de entrevista e 

protocolos de observação; e textos que já foram produzidos para outras finalidades quaisquer, como 

jornais ou memorandos de corporações. 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo possui duas funções, que na prática, podem ou não 

se dissociar, são elas: 
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- Uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a 

propensão à descoberta. É a análise de conteúdo <<para ver o que dá>>. 

- Uma função de <<administração de prova>>: hipóteses sob a forma de questões ou de 

afirmações provisórias servindo de diretrizes, apelarão para o método de análise sistemática 

para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de informação. É uma análise de 

conteúdo <<para servir de prova>>. (BARDIN, 2009, p. 29-30) 

 

A presente pesquisa adotou o método de análise de conteúdo, e, para isso, realizaram-se as 

análises por categorias, que para Bardin (2009, p. 36), pode ser denominado análise categorial, que 

pretende levar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da classificação e do 

recenseamento, segundo a frequência de presença ou ausência de itens de sentido. A finalidade dessa 

classificação pode deduzir daí certos dados, que dizem, por exemplo, a respeito à situação sócio 

cultural de pessoas observadas em determinada hora e determinado local.  

Bardin (2009, p.42) define o termo análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações, com procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, que permitam a inferência de conhecimento às condições de produção destas mensagens. 

Essas inferências (ou deduções lógicas) podem responder a dois tipos de problemas. Primeiro: O que 

conduziu a um determinado enunciado? Este aspecto diz respeito às causas ou antecedentes da 

mensagem. Segundo: Quais as consequências que um determinado enunciado vai provavelmente 

provocar? Isto refere-se aso possíveis efeitos das mensagens. 

Utilizou-se quadros nas categorias analisadas para citar as falas dos entrevistados, objetivando 

facilitar a visualização e leitura, além da construção das categorias e subcategorias a partir da tabulação 

das respostas para melhor compreensão dos dados da pesquisa.  

Dessa forma, foram realizadas as análises dos documentos e das falas dos entrevistados 

utilizando as técnicas necessárias que o método análise de conteúdo exige, seguindo os passos 

requeridos e apresentados no capítulo três desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISES DOS DADOS: Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo apresentar-se-á a análise dos dados referentes à pesquisa documental e 

entrevistas realizadas com os profissionais das quatro Unidades Escolares, participantes do Projeto 

Piloto do Programa de Avaliação Institucional de Cuiabá. 

No decorrer do processo de análise, as respostas das entrevistas foram agrupadas a partir da 

entrevista semiestruturada e divididas por categorias, para facilitar discussões dialogadas, por meio 

das visões dos teóricos que investigam os assuntos relacionados, contribuindo para responder aos 

questionamentos levantados. 

 Para citar as falas dos entrevistados, objetivando facilitar a visualização e leitura, foram 

utilizados quadros e os agrupamentos por escola nas categorias analisadas, além da elaboração das 

subcategorias, a partir da tabulação das respostas para melhor compreensão e análise dos dados da 

pesquisa.  

 

3.1 Análise documental 

 

3.1.1 O Projeto Político pedagógico 

 

Os PPP’s das quatro Unidades pesquisadas passaram pelo processo de reelaboração no 

período de 2014 a 2016, até a sua aprovação, no final de 2016, após idas e vindas à Secretaria 

Municipal de Educação. A seguir, estão apresentados os itens constantes nos PPP’s das Unidades 

pesquisadas (Categoria 6), após a sua reelaboração, conforme roteiro apresentado pela Fundação 

Carlos Chagas (FCC) (2013a, p. 22-24). 

 

Categoria 6: Projeto Político Pedagógico das Escolas após a reelaboração  

1. 
Dados de 

identificação 

da escola  

 

- Nome, endereço, telefone, fax, e-mail.  

- Ciclos que oferece, modalidades e em quais turnos  

- Número de alunos por ciclos e modalidades  

- Data de aprovação do PPP pela SME e pelo Conselho Municipal; data da revisão 

mais recente; número de participantes envolvidos por segmento da comunidade 

escolar.  

2. 

 

Dados de 

organização e 

funcionamento 

da escola  

 

- Especificação do atendimento escolar: etapas e modalidades de ensino; turnos de 

funcionamento; número de alunos em cada etapa e modalidade de ensino; número de 

turmas;  

- Composição e características da equipe gestora, professores e funcionários: número, 

formação, vínculo e jornada de trabalho;  
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- Condições materiais e de recursos pedagógicos para atendimento à educação infantil 

e ao ensino fundamental;  

- Estratégias de acolhimento aos alunos na escola e de atendimento às famílias;  

- Procedimentos utilizados na entrada e saída dos alunos; alimentação e higiene dos 

alunos, de acordo com a faixa etária. 

 

3. 

 

Histórico da 

escola e perfil 

social da 

clientela  

 

 

- Data da criação e breve histórico da escola; contexto social da comunidade em que 

está inserida; perfil socioeconômico da população atendida nas diferentes etapas e 

modalidades de ensino.  

4. Missão e 

perspectiva  

 

- Objetivos de cada etapa e modalidade de ensino ofertados (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação especial).  

- Concepções de educação, ensino, currículo e avaliação que norteiam a organização 

do trabalho pedagógico na escola.  

- Proposta de mudanças que a escola almeja realizar.  

5. 

 

Organização 

do currículo e 

implementação 

das atividades 

educativas  

 

 

- Organização curricular e articulação com a Matriz Curricular de Referência; 

- Critérios para a elaboração de planos de ensino e sequência didática das aulas;  

- Critérios de escolha e uso de material didático;  

- Abordagem da diversidade;  

- Atividades interdisciplinares e uso de novas tecnologias;  

- Enturmação de alunos;  

- Inclusão e a aprendizagem dos alunos com deficiência;  

- Atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem (sala de apoio esala de 

aula);  

- Referenciais, critérios e formas de avaliação da aprendizagem;  

- Questões de comportamento e indisciplina.  

6. 
Diagnóstico da 

Realidade 

Escolar  

 

Eixo administrativo  

 

- Análise da qualidade e aproveitamento da infraestrutura e dos recursos materiais e 

pedagógicos;  

- Análise da demanda escolar e das condições de seu atendimento;  

- Análise do sistema de coleta e registro de dados/ Sigeduca;  

- Análise do fluxo de matrículas, frequência, evasão e repetência;  

- Análise das condições de trabalho na escola;  

- Análise das condições e oportunidades de desenvolvimento profissional, 

especialmente do corpo docente.  

 

Eixo comunitário  

 

- Análise da relação com a comunidade e acréscimos de demandas à função social da 

escola;  

- Análise da atuação dos órgãos colegiados e do Conselho Deliberativo daUnidade 

Educacional (CDUE);  

- Análise das normas de convivência e do clima organizacional;  

- Análise do trabalho coletivo e das relações interpessoais;  

- Análise da interação com órgãos oficiais e parceiros.  

 

Eixo pedagógico  

 

- Análise da proposta curricular e relação com a Matriz Curricular de Referência;  

- Análise dos planos de ensino e das práticas pedagógicas; abordagens diversificadas 

e interdisciplinares;  

- Análise do trabalho coletivo dos professores; funcionamento das horas-atividade e 

Roda de Conversa;  
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- Análise do trabalho e das dificuldades dos professores no domínio dos conteúdos e 

no manejo de classe.  

- Análise dos projetos da escola e melhoria do aproveitamento dos alunos;  

- Análise do rendimento dos alunos nos ciclos e áreas de conhecimento;  

- Análise das ações de acompanhamento dos alunos com dificuldades;  

- Análise dos processos de avaliação na escola;  

- Análise dos resultados obtidos pela escola nas avaliações externas de rendimento 

escolar e de sua integração;  

- Análise do impacto da formação continuada na mudança das práticas pedagógicas.  

7. Plano de ação 

 

Organização do trabalho administrativo  

 
- gerenciamento dos espaços escolares e dos recursos materiais e financeiros;  

- atendimento da demanda;  

- funcionamento da secretaria da escola;  

- provimento de formação de pessoal e de condições específicas para o desempenho 

das atividades educativas.  

 

Organização do trabalho comunitário  

 
- participação da comunidade e dos pais;  

- funcionamento dos colegiados;  

- adesão às normas de convivência e qualidade do clima organizacional;  

- relacionamento com órgãos oficiais e parceiros. 

 

Organização do trabalho pedagógico  

 
-diminuir a distância entre o currículo prescrito, o planejado e o desenvolvido;  

- expansão/reorientação dos projetos desenvolvidos pela escola;  

- formação continuada dos profissionais da escola (por área de conhecimento, ciclo, 

novas tecnologias etc.), seus resultados e implicações em sala de aula.  

8. 

 

Avaliação 

Institucional e 

atualização do 

Projeto Político 

Pedagógico  

 

 

 

- Avaliação do PPP considerando as dificuldades superadas e os novos desafios a 

serem enfrentados;  

- Periodicidade de acompanhamento do PPP ao longo do ano letivo.  

9. 

 

Referências 

Bibliográficas  

 

Documentos Consultados  

10. Anexos  

 

- Organização Curricular  

- Calendário Escolar  

-Programas e/ou Projetos Especiais  

 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir dos PPP’s analisados 

 

Como pode ser observado na Categoria 6, todas Unidades pesquisadas contemplaram os itens 

sugeridos pela FCC. Para Vasconcellos (2004), 

 

O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 

sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se 

aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que 
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se quer realizar. É um instrumento teórico - metodológico para a intervenção e mudança da 

realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste 

processo de transformação. (VASCONCELLOS, 2004, p. 169) 

 

Dessa forma, a reelaboração do PPP, a partir do roteiro elaborado pela FCC, ao ser construído 

coletivamente, com a participação da comunidade escolar, depois inúmeros encontros, ficou mais 

próximo da realidade escolar, com uma linguagem mais simples e acessível.  

Em relação às análises dos resultados obtidos pelas avaliações externas, referentes ao item 6 

- Diagnóstico da a realidade escolar, no eixo pedagógico, a Escola A, que atende à Educação Infantil 

e anos inicias do primeiro ciclo, apresentou os resultados da Provinha Brasil (2º ano) e Prova Cuiabá 

(3º ano).  

 

Quadro 1: Resultado Prova Cuiabá Escola A 

Ano 

2

2015 

Prova Cuiabá (3º ano) 

Número de alunos por média a partir dos direitos de aprendizagem 

Português Produção de Texto Matemática 

Acima Na média Abaixo Suficiente Insuficiente Acima Na média Abaixo 

48 5 55 45 63 46 12 54 

      Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PPP 

 

Quadro 2: Resultado Provinha Brasil Escola A 

Ano 

2

2016 

Teste 1 

Provinha Brasil (2º ano)  

Número de alunos por Nível de aprendizado 

Português / Nível Matemática / Nível 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 18 37 10 7 0 1 13 26 41 

                          Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PPP 

 

Observa-se, portanto, que os parâmetros de referência da Prova Cuiabá e Provinha Brasil não 

são as do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e sim os direitos de aprendizagem, 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica,  

 

No projeto nacional de educação, tanto a escola de tempo integral quanto a de tempo parcial, 

diante da sua responsabilidade educativa, social e legal, assumem a aprendizagem 

compreendendo-a como ação coletiva conectada com a vida, com as necessidades, 

possibilidades e interesses das crianças, dos jovens e dos adultos. O direito de aprender é, 

portanto, intrínseco ao direito à dignidade humana, à liberdade, à inserção social, ao acesso 

aos bens sociais, artísticos e culturais, significando direito à saúde em todas as suas 

implicações, ao lazer, ao esporte, ao respeito, à integração familiar e comunitária. (BRASIL, 

2013, p.26) 
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Observa-se que, a partir dos resultados da Provinha Brasil e Prova Cuiabá, os estudantes da 

Escola A estiveram com dificuldades na aprendizagem em português e matemática em 2015, tendo 

melhora em matemática em 2016. 

As Escolas B, C e D, não apresentaram dados referentes à Provinha Brasil e Prova Cuiabá no 

PPP, porém são apresentados os resultados e as metas do Ideb do Brasil, de Cuiabá, e das respectivas 

escolas (Quadro 3).  

 

Quadro 3: Ideb do Brasil, Cuiabá e das Escolas B, C e D 

ANO Brasil Cuiabá Escola B Escola C Escola D 

Meta IDEB Meta  IDEB Meta IDEB Meta IDEB Meta IDEB 

2005  3.8  3.7       

2007 3.9 4.2 3.7 4.1  3.3  5.2  3.4 

2009 4.2 4.6 4.1 4.5 3.5 3.5 5.4 4.8 3.6 4.4 

2011 4.6 5.0 4.5 4.8 3.9 4.7 5.7 5.1 4.0 4.6 

2013 4.9 5.2 4.8 5.1 4.1 4.7 5.9 5.5 4.2 4.6 

2015 5.2 5.5 5.0 5.5 4.4 5.1 6.2 5.8 4.5 5.2 

2017 5.5 5.8 5.3 5.7 4.7 5.6 6.4 6.0 4.8 5.4 

                       Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PPP e site do Inep 

 

O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), do Ministério de Educação (MEC), e operacionalizado em 2007 para medir a qualidade da 

educação básica no Brasil. Trata-se de uma escala de zero a dez para avaliar metas bianuais para os 

sistemas municipais, estaduais e escolas, até o ano de 2022.  

A intenção do Ideb, segundo o MEC, é reunir informações sobre o fluxo escolar e as médias 

de desempenho nas avaliações. Trata-se de um índice calculado com base em dados sobre aprovação 

escolar, obtidos no Censo Escolar, e nas médias de desempenho obtidas na Prova Brasil, realizada pelo 

Inep. São combinadas as informações de desempenho obtidas nesses exames padronizados, pelos 

estudantes ao final das etapas de ensino (quinto e nono anos do ensino fundamental e terceira série do 

ensino médio), com as informações sobre o rendimento escolar. (BRASIL, 2018). 

No entanto, Freitas, Dalben e Almeida (2013), questionam a avaliação externa no campo da 

avaliação educacional, em que a possibilidade da associação da eficácia escolar a diferentes resultados 

oriundos dos exames baseados em testes padronizados é um problema, pois à medida que diferentes 

formas de medir levam a resultados diferentes, evidencia-se a fragilidade da elaboração de listas de 
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ranqueamento e, consequentemente, o uso meritocrático desses resultados, não levando em 

consideração o nível socioeconômico dos alunos.  

Acerca desse aspecto, Soares (2011) descreve que, 

  

[...] o fato pouco apreciado é que o Ideb tem alta correlação com o nível socioeconômico do 

alunado. Assim, ao atribuir a esse indicador o status de síntese da qualidade da educação, 

assume-se que a escola pode superar toda a exclusão promovida pela sociedade. Há uma farta 

literatura que mostra que isso é impossível. Todos os alunos têm direito de aprender, e os 

conhecimentos e habilidades especificados para educação básica devem ser os mesmos para 

todos. No entanto, obter este aprendizado em escolas que atendem alunos que trazem menos 

de suas famílias é muito mais difícil, fato que deve ser considerado quando se usa o indicador 

de aprendizagem para comparar escolas e identificar sucessos. (SOARES, 2011, p. 1) 

 

No Quadro 3, pode-se perceber uma confusão acerca dos resultados e metas, principalmente 

em relação às metas por escola, como pode ser observado na Escola C, em que seu resultado do Ideb 

é maior que o do Brasil e de Cuiabá, porém, está abaixo de sua meta por escola e as Escolas B e D, 

que estão com o resultado menor, superaram suas respectivas metas. Mas, se olhar-se em relação a 

ascendência gradativa, todas as unidades vieram melhorando seus resultados no decorrer dos anos e 

no PPP reconhecem que os resultados podem ser melhorados e que estão trabalhando para avançar no 

aprendizado dos estudantes.   

Em relação ao item 7 – Plano de Ação, em que consta a organização dos trabalhos 

administrativo, comunitário e pedagógico, todas as escolas traçaram as metas, a ação para essa meta, 

o responsável; o recurso necessário e o prazo para seu cumprimento. Foi orientado às escolas que 

traçassem metas executáveis pelo período de um ano, visto que o documento deve ser revisitado todos 

os anos e suas metas avaliadas em suas execuções, destacando os pontos positivos e negativos de seu 

cumprimento. 

De forma resumida, estão apresentados na Categoria 7 os objetivos das metas dos Planos de 

Ação das Unidades pesquisadas, porém não estão elencadas as ações para o seu alcance, visto que, no 

momento, não se faz necessária para a presente análise. 

 

Categoria 7: Plano de Ação das Escolas pesquisadas 

Escolas 
Organização do trabalho 

Administrativo 

Organização do trabalho 

Comunitário 

Organização do trabalho 

Pedagógico 

Escola A 

Melhorar as condições físicas e 

materiais da escola a fim de assegurar 

o acesso, permanência e o sucesso de 

nossos educandos. 

Desenvolver ações de 

modo a ampliar a 

interação entre 

comunidade e escola. 

Aumentar proficiência dos 

estudantes. 

Escola B 

Melhorar as condições físicas e 

materiais da escola para o seu 

funcionamento, de modo a assegurar 

Promover a interação da 

escola com a 

comunidade onde está 

inserida. 

Elevar o nível de 

aprendizagem dos estudantes 

nas diferentes áreas do 

conhecimento. 
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o acesso, permanência e sucesso dos 

estudantes na unidade escolar. 

Escola C 

Reorganizar os espaços educativos 

adequando a infraestrutura e 

aquisição de materiais e 

equipamentos, o atendimento da 

demanda e o provimento de formação 

dos profissionais. 

Melhorar a participação 

da comunidade de pais, 

do funcionamento do 

CDUE e do clima 

organizacional da 

Unidade Educativa. 

Elaborar e desenvolver uma 

proposta de organização e 

realização do trabalho 

pedagógico que possibilite a 

efetivação do currículo e 

elaboração dos projetos 

conforme orientações 

contidas no PPP. 

Escola D 

Melhorar as condições físicas e 

materiais da escola, de modo a 

assegurar o acesso, permanência e 

sucesso dos estudantes na escola. 

Promover encontros 

entre a escola e a 

comunidade buscando 

melhoraria nas ações 

educativas para o 

estudante, com intuito de 

aumentar a participação 

da comunidade dentro do 

espaço escolar. 

Articular e intervir no 

acompanhamento da prática 

pedagógica, buscar trocas de 

experiências entre os 

profissionais visando 

melhoria na elaboração dos 

planos de ensino, 

assegurando o 

desenvolvimento e o avanço 

no processo de ensino e 

aprendizagem do estudante. 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PPP 

 

A etapa do Plano de Ação é realizada após o diagnóstico da realidade escolar, que 

Vasconcellos (2009) afirma que,  

 

A programação, é fruto da tensão realidade-desejo; surge como forma de superação da 

realidade (ainda que parcial, dados os limites) em direção ao desejado (dada a utopia, a força 

da vontade política). Esta tensão vai nos dar o horizonte do histórico-viável. [...] Deve estar 

marcada pelo compromisso de se atender as reais necessidades das pessoas (no sentido 

coletivo, não individualista) e da instituição. (VASCONCELLOS, 2009, p. 195) 

 

Observa-se na Categoria 7 que as Unidades pesquisadas têm objetivos parecidos em relação 

à organização dos trabalhos administrativo, comunitário e pedagógico, o que pode demonstrar uma 

compreensão acerca das orientações realizadas nas formações proporcionadas pela SME através do 

orientativo da FCC. 

O item 8, referente à Avaliação Institucional e atualização do Projeto Político Pedagógico, as 

Unidades pesquisadas escreveram no PPP que ocorre anualmente, no início do ano letivo, e que 

realizam reflexões acerca dos projetos e ações desenvolvidas, destacando os pontos positivos e 

desafios encontrados, de forma a serem superados no ano seguinte. 

 

3.2 As entrevistas a partir da análise de conteúdo 

 

As entrevistas realizadas com os participantes, denominados aqui como P1 (Professor 1) até 

P13 (Professor 13), foram categorizadas a partir dos objetivos específicos e as perguntas das 
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entrevistas, com aporte teórico de Bauer (2003) e Bardin (2009). Em algumas categorias, as respostas 

foram agrupadas em subcategorias e tabelas de acordo com as semelhanças e divergências das opiniões 

para facilitar as análises das falas dos sujeitos da pesquisa.  

 

3.2.1 O processo de avaliação utilizado antes da Avaliação Institucional 

 

Nesta categoria, os entrevistados apresentaram respostas diversificadas em relação ao 

processo de avaliação que era utilizado antes do Programa de Avaliação Institucional (Categoria 8). 

Alguns se remeteram à avaliação educacional, outros à avaliação de desempenho dos profissionais, e 

somente um entrevistado lembrou-se do Plano de Melhoria da Escola (PME) e Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE). 

 

Categoria 8: O processo de avaliação utilizado antes da AVI: as falas dos sujeitos 

Professor Respostas  

1 
Antes a gente realmente trabalhava mais é... números, né. A gente fazia as provas, não tinha 

aquele olhar do ser humano integral. Nós olhávamos aquela nota, e realmente aquela nota é que 

fazia passar ou não. [...] 

2 
Olha... Essa avaliação... Ela... O que acontecia antes... Era a avaliação de desempenho do 

profissional. Era de uma forma... Era o seu trabalho que você desempenhava. Sua assiduidade. 

[...] 

3 

Antes de 2000, tinha a avaliação dos alunos, né. Que era aquela avaliação mais tradicional, com 

nota, tal... [...] Um tipo de avaliação, que a gente fazia que era pra fazer a classificação. Era 

contagem... Aliás, a gente fazia a contagem de pontos, na verdade, só, antes. E com essa contagem 

de ponto, a gente fazia a classificação para fazer a atribuição de sala. [...] 

4 
Não. Antigamente não tinha uma avaliação nesse estilo. [...] Não tinha nada no papel. Era assim, 

uma avaliação verbal, que a gente fazia uma roda de conversa. E aí falava para a pessoa, você 

precisa melhorar nisso, naquilo e tal. Era mais ou menos isso. [...] 

5 

[...] Era feita só a avaliação de certificados. A contagem de pontos. Aí na época tinha... Valorizava 

o profissional que tinha mais tempo na Unidade Escolar. Então com essa avaliação mudou o 

sistema. Não tem mais contagem de pontos por tempo de escola. É contagem de certificados e 

pontuação por graduação. 

6 

Eu entrei aqui em 2013. E quando eu entrei, a avaliação já era uma avaliação contínua porque 

você já tem que ficar atenta. Você passa e conteúdo e você tem que ver se as crianças estão 

conseguindo aprender. E aí conforme for, você tem que voltar esse conteúdo para que eles possam 

assimilar aquilo que eles estão aprendendo. [....] 

7 
Ela era feita... Nós mesmos nos avaliávamos. Eles nos davam um papel, onde haviam vários itens 

e que você colocaria as notas. Que nota que você se daria no seu profissionalismo... No momento 

eu não lembro todos, mas era isso, nós nos avaliávamos. [...] 

8 

[...] Em 2011, a avaliação da escola, era feita... Não é como hoje, né. Tinha equipe, tudo. Mas 

não era como hoje. Mas a prova, como os professores preparavam, é a mesma prova de hoje. 

Mudou alguma coisa, na elaboração das capacidades desenvolvidas, dos direitos de 

aprendizagem. [...] 

9 

Olha, pelo que eu vivi antes da AVI, não tinha outro instrumento particular, pra isso. [...]Teve o 

PDE que surgiu em 98, que também tratava sobre que fazem nossas forças, as fraquezas, qual que 

é nossa qualidade... [...]E eles trabalhavam nesse diagnóstico do PDE. De 98 pra cá. E aí a gente 

conseguia fazer umas metas e ações. Tanto financiáveis que o PDE pleiteava pra gente, através 

do FNDE, e não financiáveis também. [...]Um Plano de Melhoria da Escola, que também teve, o 

nome PME, que nada mais era do que, a tal da AVI. Lembrei dele... PME. Era... Trabalhava 
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também pontos físicos, pedagógicos, o que a Escola tinha de jogos. E aí ser um suporte para o 

PDE. Que o PDE a gente tinha que entregar para ser aprovado pela Secretaria de Educação para 

poder a gente receber essa verba que iria dar suporte nas ações financiáveis. 

10 

Antes da AVI, era aquela ficha simples, tradicional, que não dizia muita coisa. Era só preencher 

aquela ficha e pronto. Era ali que era avaliado. Às vezes, nem com tanto critério, nem com tanta 

justiça. Porque sempre tendia assim, o diretor ou coordenador tem mais afinidade com o professor 

X, é claro que a nota seria melhor. [...] 

11 
Antes tinha uma avaliação, mas bem simplificada. Todo ano, acho que era uma folha só com 

algumas questões, eu não me lembro. Eu não me lembro, até porque eu ainda era professora, 

entrei em 2011, e em 2014 já foi a outra, outro tipo de avaliação. [...] 

12 
Não. Antes da AVI não tinha uma avaliação da infraestrutura, administrativa, só dos profissionais. 

[...] Aqui como que era feito. Entregava um formulário pra gente, cada profissional, e naqueles 

requisitos lá, pra... A gente que se dava nota. [...] 

13 
Eu entrei aqui e já era esse processo que eu conheço hoje, dessa avaliação. Tem a avaliação no 

período do probatório. Tem três anos do probatório. E essa avaliação quem faz, até hoje são os 

gestores. Eles fazem essa avaliação, uma ficha e a observação do nosso trabalho. [...] 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

Como pode ser observado na Categoria 8, as respostas dos participantes apresentam diferentes 

percepções. Para agrupar de forma resumida, a Categoria 8.1 apresenta as subcategorias referente às 

falas dos entrevistados acerca de como era o processo de avaliação utilizado antes da AVI.  

 

Categoria 8.1: Percepção da avaliação utilizada antes da AVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

Em relação à percepção dos sujeitos concernente à avaliação antes da AVI, mais da metade 

(61%), lembrou-se do processo de avaliação de desempenho funcional. Essa avaliação de desempenho 

a que os entrevistados se referem, está respaldada na Lei complementar 093/2003, que dispõe sobre o 

Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, em seus artigos 28 e 29. 

 

Art. 28 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual será objeto de avaliação 

Processo de 

Avaliação 

antes da 

Avaliação 

Institucional 

Avaliação Educacional (n = 4) 

Subcategorias 

Avaliação de Desempenho 

Profissional (n = 8) 

Avaliação Semelhante à 

Institucional (n = 1) 
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para o desempenho do cargo, e observados critérios como idoneidade moral, aptidão, 

disciplina, assiduidade, pontualidade, eficiência, capacidade de iniciativa, produtividade, 

responsabilidade e dedicação ao serviço. 

Art. 29 Como condição para aquisição da estabilidade bem como para avaliação de 

desempenho do servidor estável, deve ser constituída comissão especial de avaliação de 

desempenho composta por, no mínimo, 3 (três) servidores estáveis, sob a fiscalização da 

Corregedoria-Geral do Município, indicados pela autoridade pública responsável pelo órgão 

ou entidade, para a finalidade de aferir os critérios enumerados no artigo anterior. (CUIABÁ, 

2003, p. 8) 

 

Mesmo quando terminado o período de estágio probatório, os profissionais da educação 

realizam anualmente a avaliação de desempenho para a contagem de pontos e atribuição de classes e 

aulas, de acordo do a Instrução Normativa 024/2014, que dispõe sobre as normas e procedimentos a 

serem adotados para a avaliação periódica do servidor municipal, em seu Artigo 4º,  

 

Art. 4º Considera-se Avaliação Periódica de Desempenho, um processo anual e sistemático de 

aferição de desempenho do servidor estável, com a finalidade de aprimoramento dos métodos 

de gestão, valorização, melhoria da qualidade e eficiência do serviço público, e será utilizado 

juntamente com a programação de ações de capacitação e qualificação de cada carreira, como 

critério de evolução funcional [...] (CUIABÁ, 2014, p. 2) 

 

Desse modo, a partir da legislação vigente, a avaliação de desempenho tornou-se uma 

ferramenta indispensável para aferir os conhecimentos dos servidores do município, em se tratando de 

escola, dos profissionais da educação.  

Em relação às falas acerca da avaliação educacional, percebe-se que os Professores 1 e 3 

referem-se a avaliação somativa em que, para Freitas e Fernandes (2007, p. 20), as “experiências em 

avaliação são marcadas por uma concepção que classifica as aprendizagens em certas ou erradas e, 

dessa forma, termina por separar aqueles estudantes que aprenderam os conteúdos programados para 

a série em que se encontram daqueles que não aprenderam”. 

A perspectiva de avaliação classificatória e seletiva, muitas vezes, pode se tornar um fator de 

exclusão escolar. Atualmente, a partir das novas concepções de avaliação formativa, não deve ser 

usada com o objetivo de punir, de classificar ou excluir. E essa associação da avaliação somativa está 

relacionada a esses objetivos excludentes.  

Os Professores 6 e 8, em suas falas, remetem à avaliação formativa, que Perrenoud (1999, 

p.143) define como “um dos componentes de um dispositivo de individualização dos percursos de 

formação e de diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos”.  

Freitas e Fernandes (2007, p. 22), definem a avaliação formativa como “aquela em que o 

professor está atento aos processos e às aprendizagens de seus estudantes”. Partindo desse raciocínio, 

o professor entende que a avaliação é essencial para dar prosseguimento aos percursos de 
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aprendizagem, em que, continuamente, faz parte do cotidiano das tarefas propostas, das observações 

atentas do professor, das práticas de sala de aula.  

Os autores (FREITAS e FERNANDES, 2007, p. 22) afirmam ainda que a avaliação formativa 

“é aquela que orienta os estudantes para a realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, 

ajudando-os a localizar suas dificuldades e suas potencialidades, redirecionando-os em seus 

percursos”, podendo, assim, favorecer os processos de autoavaliação, que ainda não está incorporada 

de maneira formal nas escolas. 

Em relação ao PME e ao PDE citado apenas por um dos treze entrevistados, esses planos 

podem ser comparados com a Avaliação Institucional, por terem várias semelhanças, no sentido de 

diagnosticarem os pontos positivos e os desafios na Unidade Escolar. Levanta-se aqui a hipótese de 

que, talvez esses processos do PME e PDE não tiveram a participação e/ou não foram divulgados de 

forma eficaz para a comunidade escolar, de modo que fossem lembrados como uma forma semelhante 

de Avaliação Institucional.   

Dessa forma, vale salientar que, no PME as Escolas elaboravam esse documento com os dados 

da estrutura física, das estratégias de intervenções referentes às dificuldades apresentadas no 

pedagógico, dos materiais disponíveis e encaminhava à SME.  

O PDE é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e 

destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas participantes do 

programa, desde 1998, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de 

parte do seu planejamento através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo.  

O PDDE Interativo, segundo o site PDE Escola8 do MEC, está organizado em etapas que 

ajudam a equipe escolar a identificar seus principais problemas e a definir ações para alcançar os seus 

objetivos, aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem e melhorar os seus resultados. Estas 

ações estão reunidas num plano, dividido em quatro partes, em que, na primeira parte, 

a IDENTIFICAÇÃO, o sistema traz as informações gerais do(a) diretor(a), da escola, do seu ambiente 

e do Conselho Escolar, com espaços para inserir informações não respondidas no Educacenso; em 

seguida, a escola realiza os PRIMEIROS PASSOS, ou seja, organiza o ambiente institucional de 

maneira a democratizar, tornar participativo e legitimar seu processo de planejamento junto à 

comunidade escolar; a terceira etapa consiste na elaboração do DIAGNÓSTICO que possibilita à 

escola perceber onde se encontram as suas principais fragilidades; por fim, na quarta e última parte a 

escola elabora o PLANO INTEGRADO, contendo os problemas e ações que a escola definiu para 

                                                 
8 http://pdeescola.mec.gov.br 
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alcançar as melhorias desejadas. Portanto, a escola utiliza o PDDE Interativo como ferramenta de 

planejamento e gestão. Todas as escolas municipais de Cuiabá fazem parte do PDE e realizam as etapas 

elencadas acima no PDDE Interativo que é encaminhando à Assessoria da SME antes de enviar ao 

MEC. 

 

3.2.2 O processo de transição da AVI 

 

Referente ao processo de transição da Avaliação Institucional, os entrevistados tiveram 

algumas falas semelhantes. Com o intuito de tornar as respostas menos repetitivas nesta categoria, 

apresentar-se-á o processo de transição por escolas, a partir das falas dos professores na Categoria 9, 

de modo que se complementem. A identificação dos entrevistados estão abreviadas de P1 (Professor 

1) até P13 (Professor 13). 

 

Categoria 9: O processo de transição da AVI nas escolas pesquisadas 

Escola A 

Bom, o movimento da escola foi chamar a gente, informar o que estava vindo. [...] A equipe gestora 

foi lá pra gente, fez uma reunião, e foi, abriu lá o novo instrumento que eles falam. O instrumento. 

E foi lendo tudo junto. Só que ninguém tinha compreensão do que era, entendeu. [...] Foi na 

Assembleia Geral. Foi tudo documentado, com Ata e tudo. (P1) 

A Escola em si, a gente não teve rejeição. Lógico que teve questionamentos, né. Porque sempre o 

que é novo é questionado, é amedrontado. Só que, foi aceito numa boa... [...] Foi enviado pra 

comunidade, um formulário com alguns questionamentos... No que que a Escola... [...] Qual que 

era o ponto negativo e pontos positivos da Escola [...] (P3) 

Na verdade, assim, eles não gostaram. Porque quando você vai trabalhar com a avaliação, você vai 

avaliar uma pessoa, a pessoa geralmente não gosta. Então, não foi uma receptividade, assim, boa. 

Eles não gostaram, porque é para tirar o profissional do comodismo. [...] (P4) 

 

Escola B 

[...] Todo tipo de mudança gera de uma certa forma crise. E no começo não foi bem aceito porque 

a Secretaria não tem uma visão correta da Escola. [...] (P5) 

[...] A Escola se organizou por grupo. Cada grupo ficou responsável por uma parte, por um setor. 

Na época, o nosso grupo ficou responsável pelo espaço físico da Escola. E aí a gente foi lendo, foi 

pesquisando sobre essa questão do espaço físico. Teve questionário que a gente foi respondendo. 

(P6) 

Foi tranquila. A Secretaria mandou o cronograma. Fez as capacitações com quem ia trabalhar na 

avaliação para saber o que iria ser cobrado, para saber o que poderia ser considerado ou não. A 

princípio foi tranquilo. É como eu digo, foi depois da primeira avaliação que começou a ter esses 

conflitos. Porque a maioria das pessoas não aceitam que tem que avaliar. [...] (P7) 

 

Escola C 

Aqui na Escola em 2013 não foi muito bom. Em 2014 também não foi bom. Em 2015 começou a 

melhorar, mas também não foi bom. [...] E a avaliação em 2013, 2014 e 2015 aqui na escola teve 

muita turbulência. [...] Tinha resistência por parte dos funcionários mesmo. Ainda tem. Não deixou 

de ter. [...] Então, como se diz, foram se reeducando. [...] Melhorou. Posso dizer que melhorou. 

Está muito bom esse ano. (P8) 

[...] E no final, teve a culminância, em que uma pessoa foi relatora e relatou como foi a avaliação 

da Escola de cada diagnóstico, de cada dimensão. E assim que foi feito. Eu achei interessante 

demais. Primeira vez que eu vi um envolvimento muito grande dos pais junto à Escola. E com todos 

os profissionais também. E foi muito bonito. [...] (P9) 

Nossa. Foi terrível. Todo mundo perdido. Todo mundo desesperado. Nós não tínhamos o hábito de 

fazer registro. [...] A AVI veio para tirar todo mundo do lugar. No início da AVI aqui foi terrível, 

terrível, terrível. [...] Teve reuniões. Foi falado que a forma de avaliação ia ser diferente. [...] Mas 
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a gente só acordou no dia de ser avaliado. [...] Foi terrível nosso primeiro momento de avaliação 

institucional. (P10) 

Escola D 

É... Tudo que é novo, causa impacto. Hoje já está mais tranquilo. Mas foi, foi complicado. Foi 

complicado pra nós, que em 2014 eu peguei a coordenação, tive que exigir mais. E quando você 

exige, você também precisa estar na mesma linha. Mas hoje já está tranquilo. [...] (P11) 

Foi um trabalho interessante porque, às vezes o problema está ali, mas no dia a dia, você não 

consegue perceber. Mas quando você senta, e é provocado a olhar praquilo, dá uma mexida. Dá 

uma movimentação. Então, você sai da zona de conforto, e você consegue perceber um todo com 

mais clareza onde estão os pontos fortes, onde estão os desafios. [...] (P12) 

Essa avaliação dos profissionais não foi fácil no começo. Essa matriz que a gente utiliza, porque 

no começo foi bem complicado. [...] Então com essa nova avaliação dos profissionais, a gente teve 

que se organizar. [...] No começo a interpretação foi complicada. Na matriz que chegou para os 

profissionais, era complicado ser interpretada, tudo novo. [...] (P13) 

 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

A Categoria 9.1 apresenta o processo de transição da AVI e as respectivas subcategorias 

citadas pelos entrevistados. 

 

Categoria 9.1: O processo de transição da AVI 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das falas dos entrevistados 

 

Ao ler os relatos dos professores no aspecto da transição da AVI, percebe-se que a maioria 

das respostas, apontaram para a questão da mudança, em que tirou os profissionais da “zona de 

conforto”, e “o que é diferente, assusta à primeira vista”. Disseram também que a escola teve que 

organizar para essa nova realidade e que, ano a ano, gradualmente foi acontecendo e houve várias falas 

de que hoje está tranquilo. 

• Gerou crise tirando os 
profissionais da zona de 
conforto (n = 7)

Mudança

• A escola teve que se organizar à 
nova realidade (n = 9)Reorganização

• Hoje já está 
tranquilo. (n = 8)

Adaptação

Subcategorias 
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Nesse aspecto, Lück (2012, p. 33) aponta que a Avaliação Institucional na perspectiva 

transformadora, “é realizada não como instrumento de mera constatação, rotulação ou ação 

administrativa, mas como condição desenvolvimento do desempenho da gestão da escola, dos 

servidores, professores, alunos, e da própria instituição escolar como um todo”. A autora afirma ainda 

que a equipe gestora precisa superar gradualmente as resistências registradas às práticas de avaliação 

de desempenho, que são, na maioria das vezes, consideradas como ameaça, sendo rejeitadas por muitos 

profissionais nas escolas.  

De modo a superar as resistências, Lück (2012) sugere que a equipe gestora precisa 

desenvolver práticas participativas de avaliação, em que os membros da comunidade escolar percebam 

a importância e os benefícios do processo de sua atuação na Unidade escolar.  

 

3.2.3 O processo de reelaboração do Projeto Político Pedagógico 

 

A partir das falas dos entrevistados, foram realizados os agrupamentos por Escola, conforme 

a categoria anterior acerca do processo de reelaboração dos PPP’s. Na Categoria 10 constam as 

respostas dos professores entrevistados.  

 

Categoria 10: O processo de reelaboração do PPP nas escolas pesquisadas 

Escola A 

No coletivo. Do mesmo jeito. [...] À noite. Vários encontros. Parece-me que foi 6 ou 7 encontros. 

[...] Na AVI já tinha um, aí através dela, mudou de novo. Porque teve um período de mudança. Aí 

sempre está observando isso. (P1) 

A gente fez reunido na Escola, né. Foi feito... Foi escalado os dias. A gente reuniu todos os 

professores de todos os anos, né... E... Pra estudar... O que já tínhamos aqui na escola, e o que 

poderia melhorar... Aquilo que não foi feito, não deu pra fazer, aquilo que foi feito e não deu certo... 

Incluir, né. [...] Ampliamos ele.  (P2) 

Sim, foi feita a reelaboração do PPP, foi... Fizemos. E os estudos ajudaram nisso, ajudaram. 

Principalmente nessa parte da reelaboração. Então, os mesmos grupos de trabalhos que aproveitou 

para fazer a reelaboração do PPP. (P3) 

Ah, modificou bastante. [...] Depois da AVI, a Fundação Carlos Chagas, eles vieram com um certo 

padrão, para a gente elaborar esse PPP. E do meu ponto de vista, ficou melhor. [...](P4) 

 

Escola B 

Nós fizemos. [...] Cada grupo pegou um tema em que tinha que fazer as revisões e fazer sugestões 

de modificação. E depois, no final, foi reunido o grande grupo, colocado essas modificações e aí 

aprovadas pelo plenário, se ia continuar com as mesmas questões de mudança, ou iria aceitar as 

mudanças feitas pelo grupo que estava responsável por aquela área. [...] (P5) 

Assim, reuniu todos os funcionários, e fomos reelaborando. [...] Gostei. Gostei sim. Eu já li ele. Já 

li várias vezes. Sempre estou lendo para estar relembrando as coisas. (P6) 

 

Escola C 

Teve bastante mudança. [...] Teve mudança porque o PPP daqui já estava muito parado. [...] Então 

nós reformulamos o PPP. Sentamos. Foram vários sábados de trabalho. [...](P8) 

[...] Eu acredito que ficou muito boa a disposição. [...] E ficou muito bom. Está de fácil compreensão 

e fácil encontrar as coisas nele. Ficou muito interessante. Eu gostei muito. Eu posso dizer que está 

sendo realmente executável. (P9) 
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[...] Então veio, aí começou sim, começou a reelaborar, fazer tudo... [...] Aí veio a Diretora e a 

Coordenadora e começou a reelaborar o PPP, construir o PPP junto com a gente. [...] Desde a 

acolhida até o encerramento, todas as atividades, está tudo contemplado dentro do PPP. (P10) 

Escola D 

Esse foi bem trabalhoso. Porque até então o PPP, se mexia pouco. Tanto que tinha profissional que 

não conhecia o PPP. [...] Construímos ele juntos. Então todo mundo conhece. Sabe o que tem dentro 

do PPP. [...] Então eles sabem, hoje eles já têm essa consciência de que todas as nossas ações estão 

ali, tem que estar ali. (P11) 

Foi árduo. Nós começamos em 2014 e o PPP só foi aprovado, só foi homologado ano passado. No 

final do ano de 2016. E esse tempo todo, a gente sentando pra mexer nele. Pra fazer ele de acordo 

com o que estava ali na AVI. [...] Foi toda a comunidade que participou efetivamente da elaboração 

dele. (P12) 

Todo ano a gente passa pela revisão do PPP. Toda semana pedagógica, a gente vê os pontos que 

precisam ser... Que foram positivos, que foram negativos no ano anterior e o que a gente pretende 

mudar no ano que se inicia. [...] (P13) 

 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

Ao realizar o cruzamento de dados entre a fundamentação teórica referente às etapas de 

reelaboração, a análise dos PPP’s das escolas pesquisadas e as falas dos entrevistados, percebe-se uma 

coerência, visto que a maioria dos professores relatam que foi “muito trabalhoso” (P12), “Foi realizado 

no coletivo. Vário encontros” (P1), “Teve bastante mudança. O PPP daqui estava parado” (P8), “Tanto 

que tinha profissional que não conhecia o PPP” (P11). 

Na Categoria 10.1 estão apresentadas o processo de reelaboração do PPP a partir das falas 

dos entrevistados. 

 

Categoria 10.1: Processo de reelaboração do PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

Para Veiga (2010), pensar o projeto político pedagógico,  

Processo de 

reelaboração 

do Projeto 

Político 

Pedagógico 

Teve o trabalho coletivo (n = 13) 

Subcategorias 

Vários encontros para estudo (n = 13) 

Foi árduo. Trabalhoso (n = 3)  

Modificou bastante (n = 10) 

Ficou muito melhor. Realmente 

executável (n = 7) 
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É um movimento institucional que extrapola o interpessoal, visa atingir a organização do 

trabalho pedagógico e as funções precípuas da escola. Se essa reflexão for realizada de forma 

participativa, certamente será possível construir um projeto consistente e viável. O projeto é 

um instrumento norteador das trilhas da escola e conta com sujeitos protagonistas, tempos e 

espaços articulados com vistas à construção do futuro ou daquilo que virá a ser. (VEIGA, 

2010, p. 2) 

 

Na reelaboração do PPP, sendo uma das etapas do processo da AVI, puderam ser constatadas 

também as mudanças ocorridas nas Unidades Escolares no sentido da atuação e participação dos 

profissionais no trabalho coletivo. Conforme Vasconcellos (2000), a necessidade de estabelecer, nas 

escolas, espaços legítimos de negociação em seu interior que são sustentados nos PPP’s, proporciona 

condições objetivas para que as escolas possam elaborar, implementar e avaliar o PPP, à medida que 

os profissionais se sentem parte desse processo.  

 

3.2.4 Desafios apontados pelos entrevistados 

 

Na Categoria 11 estão elencados os desafios apontados a partir das entrevistas realizadas.  

 

Categoria 11: Os desafios apontados na AVI pelos entrevistados 

Escola A 

[...] Rejeição. [...](P1) 

A dificuldade maior é pra você se organizar. [...] O maior desafio mesmo, é o tempo... É o tempo. 

[...] (P2) 

Teve bastante dificuldade de entendimento dos grupos. [...] Em relação principalmente à ficha... O 

instrumento de avaliação. [...] (P3) 

[...] Essa avaliação, ao invés do professor ficar preocupado em estar elaborando um plano de aula, 

que seria a praticidade dele dentro da sala, ele fica muito preocupado em estar registrando, perdendo 

muito tempo com registro [...] (P4) 

 

Escola B 

[...] Nós temos gente com um grau de estudo um pouco menor e eles têm dificuldades de escrever, 

de ficar anotando.  [...] E essa questão de registro, às vezes eles não tem. [...] (P5) 

[...] Tem profissionais que tem que anotar muita coisa durante o ano e que rejeita fazer porque diz 

que acaba perdendo tempo do seu trabalho e acaba não fazendo. [...] (P6) 

[...] Na avaliação pede isso. Tem, você pontua, não tem evidência, registro, foto, mesmo que o 

colega saiba que você fez, não pontua. Tem que ter o registro. [...] (P7) 

 

Escola C 

[...]A Escola quando fala em avaliação, a Escola muda. Os profissionais mudam. As pessoas 

parecem que se transformam. [...] (P8) 

[...] Foi uma mudança muito grande. E essa mudança nós sentimos. Eu senti. No sentido assim, de 

relações. Em relação humana. Foi muito grande. [...] Fugiu muito a parte do cooperativismo. Sumiu. 

Praticamente sumiu. [...] (P9) 

[...] Muitos desafios. Principalmente essa juntada de documentos que a gente tem que fazer ao longo 

do ano. [...](P10)  

 

Escola D 
Nós precisamos melhorar, assim, a nossa comunicação interna. E a questão da participação dos 

pais. Ainda está precária. Foi um item que ficou vermelho e que a gente ainda precisa... Ainda é o 

nosso desafio. [...] (P11) 
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Foram as formações, a gente percebe que precisamos, que necessitamos investir mais na nossa 

formação. E aí, a partir disso, delimitar um estudo sobre um tema. [...] (P12) 

A questão da pontuação é bem complicada, de ser pontuado pelo seu trabalho. Cada evidência tem 

uma pontuação. E no começo, havia interpretação diferente. [...](P13) 

 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

A partir da Categoria 11, constam os desafios citados pelos entrevistados na Categoria 11.1.   

 

Categoria 11.1: Desafios da AVI apontados pelos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados 

 

Ao observar a Categoria 11.1, os profissionais entrevistados apontaram vários desafios 

referentes ao processo da AVI, porém na maioria das falas, eles se remeteram à avaliação de 

desempenho funcional, que é realizado anualmente na própria escola pela Comissão de Avaliação 

Escolar (CAE), com representantes dos segmentos de professores, técnicos, equipe gestora e dois 

membros do Conselho Deliberativo da Unidade Educacional (CDUE).  

Referente aos desafios apontados, Lück (2012) enfatiza que  

 

[...] as resistências são diminuídas e a avaliação se torna mais efetiva, quando as limitações 

são conhecidas como oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento, e não como 

aspectos que devam ser denunciados, recriminados ou eliminados sem consideração às 

questões que os criam e os mantêm. (LÜCK, 2012, p. 35)  

 

Nas quatro unidades escolares pesquisadas, foram citados desafios referentes à avaliação de 

desempenho funcional, especificamente ao instrumento de avaliação, e à organização do tempo para 

Desafios 

apontados 

na 

Avaliação 

Institucional 

Rejeição ao desconhecido (n = 4) 

Subcategorias 

Necessidade de organização para 

realização dos registros (n = 9) 

Falta de tempo para se organizar (n = 3) 

Falta de compreensão e 

comunicação (n = 4) 

Conflito interpessoal entre os 

profissionais (n = 1) 
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organização dos documentos, que serão apresentados como evidências no dia da avaliação. Como 

citado anteriormente, no processo de avaliação utilizado antes da AVI, os profissionais realizavam 

uma autoavaliação do seu trabalho, não precisando, portanto, apresentar evidências. A equipe gestora 

é quem validava ou não o resultado dessa autoavaliação. À medida que mudou a forma de avaliação 

do desempenho profissional, acabou gerando conflitos, principalmente no aspecto de serem avaliados 

pelos seus pares que fazem parte da Comissão de Avaliação Escolar, conforme relatado pelos 

entrevistados P5, P7, P8 e P13. 

Ao se fazer uma correlação com as experiências anteriores no Brasil, citadas no capítulo 1, 

por exemplo, a experiência da Ação Educativa citada por Ribeiro, Ribeiro e Gusmão (2007), no aspecto 

da gestão escolar, houve conflitos ao lidar com as relações de poder dentro da escola, o não-

compartilhamento de informações e a falta de comunicação foram amplamente citados.  

Nesse aspecto Lück (2012, p. 54) diz que devemos reconhecer que não somos bons 

observadores de nós mesmos, e que, via de regra, o desempenho é melhor observado pelos colegas e 

deve ser utilizado como um excelente e precioso reforço para essa avaliação, desde que tenha um 

feedback que possa contribuir para o desenvolvimento de suas práticas, mediante interação marcada 

pelo diálogo e reflexão sobre os significados das ações, comportamentos, desempenhos e seus 

resultados.  

 

3.2.5 Avanços percebidos pelos entrevistados 

 

Na Categoria 12 estão elencados avanços percebidos pelos entrevistados. 

 

Categoria 12: Os avanços percebidos na AVI pelos entrevistados 

Escola A 

[...] Todos ficaram mais preocupados com a sua prática. Porque antes se praticava, a mesma coisa, 

só não sistematizava. [...] Aí houve também uma organização... [...] (P1) 

[...] É... Associar... Pensar mais... Buscar mais... É... Um consenso um com o outro, né... Que ainda 

tá pouco, mas a gente tá tentando se adequar... [...] (P2) 

[...] É, assim, que dá pra dizer que foi muito bom, é a questão de anotações, né. É anotar, de 

anotações mesmo. [...] Então eu vejo um dos maiores avanços é este, né. Aí outro, é, quando o 

professor anota mais, eu penso que ele tem que ler mais, né. E, num segundo plano, eu acredito que 

o professor foi obrigado a ler um pouco mais. (P3) 

[...] Depois dessa avaliação, que ela começa a enxergar, que ela, talvez, precise melhorar em alguns 

quesitos. [...] Porque você que está fazendo o trabalho, você pensa: “Deu tudo certo”. Mas depois 

que você verifica, assim, numa avaliação, onde que você pecou, o que é que precisa melhorar. [...] 

(P4) 

 

Escola B 

[...] Quando tem eventos, é dividido os eventos, são feitos grupos que vão liderar esses tipos evento 

na escola. [...] Nesse aspecto eu vejo um avanço. [...] E a questão dos registros também, é árduo, 

mas é importante ter que registrar.  [...] (P5) 

[...]Teve, teve sim. Porque na parte pedagógica, teve mais materiais pra gente estar podendo 

trabalhar melhor na sala de aula. [...] (P6) 
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[...] O índice nosso de aprendizagem teve um aumento e o índice de retenção, teve poucos alunos 

retidos. [...] (P7) 

Escola C 

[...] Melhorou bastante porque eles começaram a se organizar. [...] Porque se já é uma nova 

avaliação, ela tem que ser construída. E a Escola, nós estamos num processo de construção. [...] 

Melhorou bastante. (P8) 

[...] O lado positivo que realmente foi muito grande é a parte, vamos dizer assim, burocrática. Tem 

muito mais registros de tudo. [...] Simplificou muito e muita coisa ficou muito boa. [...] Teve um 

ganho muito grande. Teve a parte boa. (P9) 

[...] O avanço é esse, é a organização do nosso trabalho. Ficou bem mais organizado, mais 

estruturado. [...] Porque antes, a gente fazia tudo isso, mas sem ter de forma organizada. Sem ter o 

registro, das partes, das etapas. Gostei. [...] (P10)  

 

Escola D 

Nós tivemos avanços bem significativos na aprendizagem, nosso IDEB melhorou, deu uma 

“subidona”. Deu uma melhorada. [...] Nós passamos a trabalhar com projetos, que tem dado muito 

certo. [...] E isso fez com que melhorassem na aprendizagem também. [...] Aí teve uma motivação 

geral. [...] (P11) 

[...] Então, assim, é até positivo, porque se está com algum problema, alguma falha, somos nós que 

temos que corrigir. Nós temos que olhar onde que nós estamos falhando pra tentar fazer uma 

intervenção. E isso tem dado um bom resultado. (P12) 

[...] O trabalho participativo, coletivo. [...] Então o coletivo passou a se mobilizar mais 

uniformemente, ao invés de fazer o trabalho de formiguinha, cada um faz o seu bem feito, mas 

individual. Então o coletivo avançou mais nisso. [...] (P13) 

 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados. 

 

Conforme a Categoria 12, estão elencados na Categoria 12.1 os avanços percebidos pelos 

entrevistados.  

 

Categoria 12.1: Avanços da AVI percebidos pelos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos entrevistados 

 

Como pode ser observado nos relatos e na Categoria 12.1, os profissionais entrevistados 

perceberam a importância de realizar os registros, de se organizarem, e, como consequência, passaram 

Avanços 

percebidos 

na 

Avaliação 

Institucional 

Aperfeiçoamento Profissional (n = 3) 

Subcategorias 

Necessidade de organização para 

realização dos registros (n = 6) 

Reflexão da prática (n = 4) 

Trabalho coletivo (n = 4) 

Melhora na aprendizagem dos alunos (n = 4)  
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a refletir mais acerca de suas práticas, buscando o aperfeiçoamento profissional e o trabalho coletivo, 

que pode possivelmente resultar na melhora da aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto, Melchior 

(2015) ressalta que a, 

 

Análise conjunta feita de forma contínua e sistemática, do desenvolvimento das ações que 

ocorrem na instituição educacional, além de servir para criar hábito de reflexão, ainda auxilia 

o indivíduo a identificar o que deve ser mudado e a desenvolver a iniciativa na 

autoqualificação. (MELCHIOR, 2015, p. 95) 

 

Melchior (2015) destaca ainda que, em qualquer processo avaliativo, o mais importante não 

é o processo em si, mas as reflexões e ações desenvolvidas a partir dos resultados obtidos, o que pode 

ser observado nas Unidades pesquisadas, à medida que promoveu mudanças positivas na comunidade 

escolar.   

 

3.2.6 Sugestões de melhorias para o Programa de Avaliação Institucional 

 

De modo a facilitar a visualização das sugestões de melhorias na AVI, foram agrupadas as 

respostas por semelhança de conteúdo e construídas duas Categorias, uma no aspecto pedagógico 

(Categoria 13) e outra no aspecto operacional (Categoria 14) da AVI, a partir das falas dos 

entrevistados. 

 

Categoria 13: Sugestões de melhorias no aspecto pedagógico 

Entrevistados Sugestões 

P1, P4 Avaliar o professor por meta de alfabetização da turma, pela proficiência do aprendizado. 

P5 A atribuição de turma ser feita por afinidade e competência e não pela contagem de pontos. 

P7 Considerar as formações realizadas fora da SME no instrumento de avaliação. 

P7, P13 Não tirar o professor da sala de aula para participar da Comissão de Avaliação Escolar (CAE). 

P2, P8 Promover mais reuniões, discussões, diálogos, seminário com os profissionais. 

P10 
Realizar formação dentro do horário de trabalho, ampliando o calendário escolar para não 

prejudicar os profissionais que não podem participar das formações fora do horário de trabalho. 

P11, P12 
Elaborar um instrumento de avaliação específico para os professores de Artes, Educação Física 

e Educação Infantil. 

P6, P8 Melhorar a parceria em escola-comunidade. 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas. 

 

Categoria 14: Sugestões de melhorias no aspecto operacional 

Entrevistados Sugestões 

P3, P4, P5, P9 Enxugar os critérios do instrumento de avaliação. 

P5, P7 Vir uma equipe da SME avaliar os profissionais da escola. 

P7 A avaliação deveria ser em dezembro. 

P8, P9, P13 
A realidade não condiz com a prática. Papel aceita tudo. Deveria diminuir a nota no individual, 

não no coletivo. 

P8 
A avaliação de desempenho deveria contar 50 pontos pela apresentação das evidências e 50 

pontos da equipe gestora. 
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P9 Diminuir a quantidade de papel impresso. 

P10 Ter critérios de avaliação mais justos 

P11, P12 
Ter um feedback da SME em pontos que precisam ser melhorados e não está ao alcance da 

Unidade Escolar. 

P13 

A avaliação deveria ser online para preservação do meio ambiente.  

O próprio profissional deveria inserir suas evidências online gradativamente. 

O sistema Sig-Idec precisa melhorar. 

Os gestores deveriam ser avaliados depois dos profissionais. 

       Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas. 

 

A partir das sugestões de melhorias, observa-se que os profissionais tiveram falas similares, 

o que supõe percepções e experiências análogas em relação ao processo de AVI. Para Melchior (2015), 

a Avaliação Institucional pode ser referenciada na construção de uma avaliação formativa orientada 

pelos princípios da responsabilização participativa, visto que, quanto maior a participação e o 

envolvimento, mais fortalecida a atuação permitindo a real expressão do coletivo.  

Ao realizar a busca de superação das dificuldades e/ou desafios, o coletivo é mobilizado a 

analisar os pontos que precisam ser retomados, criando um momento oportuno de conscientização 

sobre a importância de cada um fazer a reflexão sobre a sua prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para conclusão deste estudo, faz-se necessário retomar o problema de pesquisa: Como ocorreu 

a transição bem como o processo de implementação do Programa de Avaliação Institucional em 

Cuiabá? Quais possíveis avanços e/ou desafios a AVI trouxe para as Unidades que fizeram parte do 

Projeto Piloto na Rede? 

A partir desses questionamentos foi possível realizar o percurso de pesquisa de forma a 

compreender o processo de Avaliação Institucional na rede pública municipal de Cuiabá. Percebe-se 

que a Avaliação Institucional na escola pode promover um processo de mudança cultural, que devolve 

o protagonismo aos profissionais da educação, tendo como propósito a melhoria da capacidade de 

organização, aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento da qualidade da 

aprendizagem dos alunos e o seu processo de formação, contribuindo para o desenvolvimento 

profissional dos docentes e sua atuação no exercício do ensino. 

No ensino superior, pode-se dizer que a Universidade intensificou suas relações sociais e 

pedagógicas, através de uma Avaliação Institucional contínua, global e formativa, revitalizando, assim, 

o exercício da democracia. Com isso, os envolvidos nos processos científicos-tecnológico e 

pedagógicos contribuem para a formação do cidadão para a sociedade e o exercício da cidadania.  

A partir das experiências da Avaliação Institucional na educação básica, em diversos 

municípios brasileiros, em que a apreciação conjunta das dimensões da instituição, a negociação e a 

busca de acordos sobre as melhorias desejadas e a qualidade que se quer produzir às ações educativas, 

investiu-se em um processo mais amplo de mudança cultural e nos modos de trabalhar dos 

profissionais da escola. 

A Prefeitura de Cuiabá, embasada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, na 

LDB nº 9694/96, em seu artigo 14, e na Lei de Gestão Democrática do Município, desde a década de 

90, a Secretaria Municipal de Educação veio efetivando ações com objetivo de melhorar a qualidade 

da educação através da participação dos envolvidos no processo educativo. 

Dessa forma, 24 (vinte e quatro) escolas participaram do Projeto Piloto, e, dentre elas, 4 

fizeram parte desta pesquisa para compreensão de como ocorreu esse processo de transição e 

implementação do Programa de Avaliação Institucional.  

Os gestores dessas unidades participaram de formações na SME e se organizaram com a 

comunidade escolar para implementação do programa nas escolas. Através da descrição dos passos 

realizados na fundamentação teórica deste estudo, tanto do Guia de Aplicação da AVI, como das etapas 
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de reelaboração do PPP das unidades, percebeu-se uma mobilização considerável de toda comunidade 

escolar, à medida que tiveram inúmeros encontros de estudos, geralmente à noite e/ou aos sábados.  

Na análise documental, referente aos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas pesquisadas, 

observou-se uma expressiva modificação no documento, visto que foi reformulado a partir do 

referencial teórico-metodológico elaborado pela Fundação Carlos Chagas. A comunidade escolar 

participou de todas as etapas de reelaboração, e foi construindo, através dos Grupos de Trabalho, o 

documento para que tivesse uma linguagem acessível e contemplasse as ações desenvolvidas no 

ambiente escolar.  

Nos PPP’s, os itens que foram acrescentados na reelaboração, foram: o diagnóstico da 

realidade escolar, em que o coletivo escreveu acerca de diversas análises dos eixos administrativo, 

comunitário e pedagógico; e o plano de ação, que trata da organização dos trabalhos administrativo, 

comunitário e pedagógico, em que as unidades traçaram metas que consideraram serem as prioridades 

evidenciadas nas análises. Considerando esses diagnósticos da realidade escolar e as diversas análises 

realizadas pelo coletivo para elaboração do plano de ação, percebe-se naturalmente um movimento 

reflexivo nessas unidades, após essas etapas de reelaboração do projeto político pedagógico em que se 

faz necessário contemplar as ações desenvolvidas de acordo com a realidade escolar. 

Nas entrevistas realizadas com os profissionais dessas unidades educacionais, foi possível 

realizar as análises das respostas por categorias. Ao analisar a categoria de como era o processo de 

avaliação antes da AVI, observou-se que os entrevistados lembraram, em sua maioria, da avaliação de 

desempenho profissional, que era feito através de autoavaliação, em que se davam uma nota e a equipe 

gestora poderia validar ou não. Pelo fato de a avaliação após a AVI ser de forma diferente, em que o 

profissional tenha que apresentar as evidências do seu trabalho, gerou uma certa crise, como relatado 

pelos entrevistados. Outros quatro professores citaram a avaliação educacional, em que dois 

professores falaram na perspectiva da avaliação somativa e outros dois, à avaliação formativa. 

Atualmente a rede municipal de educação avalia os estudantes na perspectiva da avaliação formativa, 

em que os orienta para a realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, ajudando-os a localizar 

suas dificuldades e suas potencialidades, redirecionando-os em seus percursos.  

A categoria que trata do processo de transição da AVI, como descrito na Categoria 4.1, a 

partir das falas dos entrevistados, pode ser definido por três palavras: mudança, reorganização e 

adaptação. A princípio, os profissionais tiveram rejeição, principalmente em relação à avaliação de 

desempenho profissional, disseram que gerou uma certa crise, e que tiveram que se organizar à nova 

realidade frente às mudanças, e com o tempo foram se adaptando.  
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Nas categorias relacionadas aos desafios e avanços da AVI, se for feita uma comparação entre 

as Categorias 11.1 e 12.1, pode-se observar que os desafios e avanços citados se complementam, pois 

como desafios foram citados: rejeição ao desconhecido, falta de tempo, necessidade de organização 

para realização dos registros, falta de compreensão e comunicação, conflito interpessoal. Os avanços 

citados foram: aperfeiçoamento profissional, reflexão da prática, necessidade de organização para 

realização dos registros, trabalho coletivo e melhora na aprendizagem dos alunos. 

Ao se realizar a comparação das subcategorias, percebeu-se que, ao mesmo tempo em que a 

necessidade de organização para a realização dos registros é um desafio, passa a ser também um 

avanço. Mesmo sendo trabalhoso e cansativo, os profissionais reconhecem a sua importância, pois a 

partir dos registros, passam a ter uma maior reflexão sobre a prática, e, em havendo necessidade, 

buscam o aperfeiçoamento profissional, realizando trabalhos coletivos e, consequentemente, podem 

proporcionar a melhora na aprendizagem dos estudantes.  

As últimas categorias que trataram das sugestões de melhoria para o processo da AVI, que 

trouxeram os aspectos pedagógicos na Categoria 13 e os aspectos operacionais na Categoria 14, estão 

agrupados de acordo com as respostas dos entrevistados. Muitas dessas sugestões podem vir a melhorar 

o processo da AVI, desde que a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que a normatiza, venha 

acatar. O fato de os profissionais terem sugerido melhorias pode ser visto como positivo, pois ao 

processo de Avaliação Institucional ser considerado pertinente para a melhoria da qualidade tanto do 

ensino, como das suas práticas profissionais, pode resultar em práticas de transformação da realidade.  

Por tudo isso, considera-se a Avaliação Institucional na educação básica um tema complexo, 

podendo ser aprofundado em pesquisas futuras. No entanto, a presente pesquisa pode trazer elementos 

de reflexões tanto para as escolas participantes do Projeto Piloto, como para as unidades que estão no 

percurso da Avaliação Institucional, ou ainda, as que nem começaram, mas percebem a necessidade e 

vislumbram a melhoria da qualidade do ensino através do exercício da gestão democrática.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Roteiro de entrevista 

 

 

1. Fale um pouco sobre a sua trajetória profissional. O que te motivou a ser professor? 

 

2. Como acontecia o processo de avaliação da escola antes do Programa de Avaliação Institucional? 

 

3. Quais foram as principais diferenças percebidas? 

 

4. Como ocorreu o processo de transição da avaliação da escola de como era antes para o Programa 

de Avaliação Institucional em 2013? Como foi o processo de formação do GT’s (Grupos de 

trabalho)?  

 

5. Como foi o processo de reelaboração do PPP? 

 

6. Quais foram os principais desafios enfrentados pelos profissionais da escola na sua percepção? 

 

7. Quais foram os principais avanços percebidos pela Unidade Escolar durante o processo de 

implementação nos anos de 2014 a 2016? 

 

8. Quais sugestões de melhoria para o Programa de Avaliação Institucional você poderia citar? 
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UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

Nível Mestrado Edital Nº 016/2016 

 

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

Título da Pesquisa: PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: o processo de transição e 

implementação nas escolas públicas municipais de Cuiabá 

Nome da Pesquisadora: Amanda Laura Siqueira Alt 

1. Natureza da Pesquisa: O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) para participar da investigação 

científica intitulada “PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: o processo de transição e 

implementação nas escolas públicas municipais de Cuiabá”, que pretende identificar quais foram as melhorias, 

os avanços e os desafios vivenciados no processo de transição e implementação da Avaliação Institucional nas 

Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Cuiabá participantes do Projeto Piloto. 

2. Envolvimento na Pesquisa: ao participar deste estudo o Sr.(a) permitirá que a pesquisadora Amanda Laura 

Siqueira Alt, realize os procedimentos necessários para a realização da entrevista, sendo ainda que o Sr.(a) tem 

liberdade de recusar a participar, ou caso aceite e esteja participando, se recusar a continuar em qualquer fase 

da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que necessitar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone (65) 9 9285-0109 ou pelo e-mail: amadasiqueira@gmail.com. 

3. Riscos: a participação nesta pesquisa poderá ocasionar talvez desconforto oportunizando o direito de retirar-

se a qualquer momento do processo.   

4. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

pesquisadora terão acessos e conhecimentos dos dados. 

5. Benefícios: Contribuir de maneira significativa para as pesquisas no campo da Avaliação Institucional, 

através do diálogo e a reflexão sobre o processo de transição implementação do Programa de Avaliação 

Institucional, para melhor aproveitamento dos resultados nas Unidades de Ensino. 

6. Pagamento: o Sr.(a) não pagará e nem receberá nenhum pró-labore por participar desta pesquisa. 

Estando ciente deste esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 

pesquisa. Desta forma preencha os itens que seguem abaixo: 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Declaro ainda que recebi cópia deste termo de 

consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados da pesquisadora: 

Nome: Amanda Laura Siqueira Alt  

E-mail: amadasiqueira@gmail.com/ Telefone: (65) 9 9285-0109 / Endereço: Rua Professor Rafael Rueda, 37, Ed. Monte 

Carlo Ap. 42. Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá – MT. CEP: 78050-170. 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UNIC (CEP) 

Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação de Mestrado 

Bairro Jardim Europa.  CEP: 78.065-900. UF: MT. Município de Cuiabá.  Fone: (65)3363-1271  

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 

  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

RG/CPF _____________________________________________, abaixo assinado, aceito em participar do estudo 

como sujeito. Fui informado(a) sobre a pesquisa e seus procedimentos e, todos os dados ameu respeito não deverão 

ser identificados por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. Ficarei com uma cópia do presente 

termo. 

Cuiabá-MT,______ de _____________________ de 20___. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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