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Dedico este trabalho aos profissionais da Rede Municipal de Ensino 

do município de Itabuna-BA que atuam na gestão escolar e vêm 

lutando pela qualidade social da educação numa perspectiva de uma 

gestão democrática. 

Aos alunos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) que, em sua rotina 

diária, assumem a responsabilidade pelo processo de aprendizagem, 

vencem os desafios que esse cenário apresenta, tecendo o saber e o 

fazer na/para construção do seu próprio conhecimento, pois como há 

muito concluiu António Sérgio (1984, p. 41), “quanto maior for a 

responsabilidade compartida ao estudante, maior o valor educativo da 

autonomia que se lhe dá”. 
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Não sei 

 
 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não 

tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que 

promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem 

curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 
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Apenas aqueles que sentem 

a alegria de viver 

e têm o prazer da existência 

podem fazer da vida 

Um espaço de aprendizagem. 

 
 

(Gutiérrez e Cruz Prad)



 

GESTÃO ESCOLAR E AVALIAÇÕES EXTERNAS: desafios no contexto educacional 

em duas escolas do município de Itabuna-Bahia 

 

RESUMO 

  

O presente trabalho é resultado de  uma  pesquisa  no  Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, cujo objetivo foi analisar a articulação da 

gestão escolar com os resultados da política das avaliações externas – Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) e Avaliação Externa Municipal para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), no 

município de Itabuna-BA, procurando identificar o papel da gestão escolar frente à política das 

avaliações externas no que tange à consolidação e a qualidade social da educação. Os sujeitos 

participantes foram: diretor, coordenador pedagógico e professor referência e centrou-se na seguinte 

questão: Como a gestão escolar tem se articulado com os resultados da política das avaliações 

externas, no Ensino Fundamental (Anos Iniciais)? Dentre os autores que serviram de subsídios, 

destacam-se: Paro (2012), Ravitch (2011), Fonseca (2018), Dias Sobrinho (2002), dentre outros. E 

para explicar a base metodológica buscamos aporte em Triviños (2008), Ginzburg (1989), Lüdke e 

André (1986) e Gil (1999). O caminho metodológico adotado na pesquisa apresenta-se com uma 

abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com referência no método paradigma indiciário, 

buscando compreender as questões e os desafios enfrentados pela gestão escolar, no contexto 

educacional, com os resultados das avaliações externas nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017. Para 

atingir tais objetivos utilizou-se de três instrumentos para coleta de dados, a saber: estudo dos 

documentos, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. Após a análise dos dados, os 

resultados evidenciaram que a gestão das escolas pesquisadas tem integrando a equipe, professor 

referência, professor do Grupo de Estudo e Incentivo à Alfabetização (GEIA) e da Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), na efetivação do planejamento, a luz dos Direitos de Aprendizagem, para o 

alcance das metas propostas e à consolidação da aprendizagem dos alunos em cada ano 

escolar, numa perspectiva de uma educação democrática, emancipadora e humanizadora. O 

resultado da pesquisa foi um produto educacional, obtido da participação na Semana Pedagógica nas 

duas escolas, que tem por objetivo a elaboração do plano de ação da gestão escolar em relação aos 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática com vias a ajudar no avanço da aprendizagem dos 

alunos. 

 

Palavras-chave: Avaliação Externa. Gestão Escolar. Políticas Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHOOL MANAGEMENT AND EXTERNAL EVALUATIONS: challenges in the 

educational context in two schools in Itabuna-Bahia 

  

ABSTRACT 

 

The present work is the result of a research in the Professional Master in Education of the 

Santa Cruz State University, whose objective was to analyze the articulation of school management 

with the results of the policy of external evaluations - National Literacy Assessment (ANA) and 

Municipal External Evaluation (Initial Years), in the city of Itabuna- BA, seeking to identify the role 

of school management in relation to the policy of external evaluations regarding the consolidation 

and social quality of education. The subjects involved were: director, pedagogical coordinator and 

reference teacher and focused on the following question: How has school management been 

articulated with the results of the policy of external evaluations in elementary school? Among the 

authors that served as subsidies, the following stand out: Paro (2012), Ravitch (2011), Fonseca 

(2018), Dias Sobrinho (2002), among others. In order to explain the methodological basis, we seek 

contributions in Triviños (2008), Ginzburg (1989), Lüdke and André (1986) and Gil (1999). The 

methodological approach adopted in the research presents a qualitative approach, with an 

exploratory nature, with reference in the indicative paradigm method, seeking to understand the 

issues and challenges faced by school management, in the educational context, with the 

results of external evaluations in the years of 2011, 2013, 2015 and 2017. To reach these objectives, 

three instruments were used to collect data: document study, questionnaire application and semi-

structured interview. After the analysis of the data, the results showed that the management of the 

studied schools have integrated the team, teacher reference, teacher of the Group of Study and 

Encouragement to Literacy (GEIA) and the Multifunctional Resources Room (SRM), in the 

planning and in the light of the Rights of Learning, to reach the goals proposed and to consolidate 

the students' learning in each school year, with a view to a democratic education, emancipating and 

humanizing. The result of the research was an educational product. It was obtained from the 

participation in the Pedagogical Week in both schools, which aims to elaborate the action plan of the 

school management in relation to Portuguese Language and Mathematics contents to help advance 

the student learning. 

  

Keywords: External Evaluation. School management. Educational Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O interesse em estudar a gestão escolar, no município de Itabuna, Bahia, teve origem 

na minha prática social, na trajetória profissional e acadêmica. Todas elas conectadas às 

experiências vivenciadas em momentos ligados à minha atuação como gestora, em sala de 

aula e na formação de professores. 

Nesse contexto, apresento as experiências: a primeira refere-se a minha atuação na 

rede municipal de educação em Itabuna, onde desempenhei a função de professora 

orientadora de estudos no Programa do Governo Federal, Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC)1, atuando diretamente com professores e coordenadores pedagógicos 

do Ensino Fundamental (Anos Iniciais). 

Nessa experiência, tive a oportunidade de contribuir na elaboração, aplicação e 

tratamento dos dados do primeiro instrumento de Avaliação Externa Municipal2 do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais), no município de Itabuna. Tal instrumento teve como objetivo 

compreender as facilidades e/ou dificuldades de aprendizagem da criança quanto aos 

conhecimentos ensinados na escola; em outro momento, colaborei, também, na aplicação e na 

utilização dos dados das avaliações em larga escala (Provinha Brasil3 e ANA4), 

diagnosticando os avanços e dificuldades daqueles estudantes. 

Outro momento de igual importância em minha formação profissional se deu na 

graduação em Pedagogia, quando realizei o Estágio Supervisionado III, na gestão escolar, e  

ao cursar a especialização em Gestão Educacional, em que obtive a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos sobre a atuação da gestão escolar nas organizações educacionais. 

Está também relacionado em minha profissiografia5 a participação nos cursos de 

 
1 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário assumido pelos 

governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano 

Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 

o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

Fonte: http://www.se.df.gov.br/pnaic-pacto-nacional-pela-alfabetizacao-na-idade-certa/. 
2 A avaliação externa municipal tem como finalidade monitorar a aprendizagem inicial dos alunos do 1º ao 3º 

ano, vislumbrando a realidade do ensino e da aprendizagem; traçando metas e desenvolvendo ações direcionadas 

para qualificar as práticas de ensino melhorando a aprendizagem dos alunos. A prova é elaborada pela equipe de 

formação da rede municipal juntamente com a Assessoria do Ensino Fundamental. É esta equipe que elabora, 

realiza e corrige. O resultado é socializado com a gestão escolar e com os professores da rede de ensino. 
3 Avaliação externa aplicada aos alunos matriculados no 2° ano, do Ensino Fundamental, da rede pública. Ela 

verifica a qualidade da alfabetização e o letramento dos estudantes. 
4Instrumento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) avalia os níveis de alfabetização e letramento 

em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas. 
5 Conjunto de conceituações teóricas e regras práticas que definem os parâmetros do psico-tipo e biotipo que 

definem as características essenciais de um perfil adequado ao exercício de uma profissão ou ocupação de um 

cargo. Registro de tudo o que é relativo à atividade profissional. 
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formação continuada: Programa de Capacitação de Gestores (Progestão)6 e Gestão das 

Tecnologias. 

O ingresso no Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), conscientizou-me da importância 

do papel do gestor escolar e o desenvolvimento da escola e, consequentemente, essa 

consciência despertou-me para o estudo mais amiúde sobre a Gestão da Escola. Dessa forma, 

ingressei como participante do Grupo de Pesquisa Educação e Gestão (GPEG). Esse Grupo é 

parte da linha de Pesquisa em Educação e Ciências Humanas (CEPECH) da UESC e 

desenvolve o Projeto de Pesquisa sobre Gestão da Escola e os resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica7 (Ideb): qual a relação? Tem como objetivo investigar 

as principais razões que influenciam os resultados das escolas no Ideb. 

Assim, demonstro, em minha caminhada profissional, a coerência entre os meus 

percursos e a pesquisa que ora desenvolvo, envolvendo diálogos com a gestão escolar e 

propiciando momentos de estudos e trocas de experiências na referida área a ser pesquisada, 

consolidando aprendizagens, como também, desenvolvendo uma série de inquietações como a 

que motivou a presente questão de pesquisa: Como a gestão escolar tem se articulado com 

os resultados da política das avaliações externas no Ensino Fundamental (Anos  

Iniciais)? 

Para responder à questão de pesquisa, elencamos como objetivo geral: analisar a 

articulação da gestão escolar com os resultados da política das avaliações externas – 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Avaliação Externa Municipal para o Ensino 

Fundamental (AEM -Anos Iniciais), no município de Itabuna-BA. 

Quanto aos objetivos específicos: 

• Identificar o papel da gestão escolar frente à política das avaliações externas no 

que tange à consolidação e à qualidade social da educação8; 

• Apresentar as ações da gestão escolar com relação aos resultados das avaliações 

externas; 

 

 
6 Programa de formação continuada, organizado na modalidade EaD, para atender em serviço, gestores das 

escolas públicas do país. Este programa é uma promoção do CONSED e de um grupo de secretarias  da 

educação, com o apoio e cooperação da UNED, Fundação Roberto Marinho e da Fundação Ford. 
7 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
8 Conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver, e as 

expectativas das famílias e dos estudantes em relação à educação, e buscam compreender as políticas 

governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum. 
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• Analisar a necessidade da política de formação para os gestores, por meio dos 

resultados encontrados no município de Itabuna-BA; 

• Participar da Semana Pedagógica nas duas escolas para elaboração do plano de 

ação da gestão escolar em relação aos conteúdos de Língua Portuguesa e 

Matemática para ajudar no avanço da aprendizagem dos alunos. 

O universo desta pesquisa foi, especificamente, duas escolas públicas municipais do 

município de Itabuna, sendo selecionadas: uma com o melhor índice no Ideb e outra com o 

menor índice no Ideb, levando-se em consideração seus quatro últimos resultados (2011, 

2013, 2015 e 2017). 

Para elucidar essas questões, buscamos sustentação teórica em Paro (2012), Ravitch 

(2011), Fonseca (2018), Dias Sobrinho (2000), dentre outros que discutem o tema estudado. 

A pesquisa está aduzida por capítulos teóricos de relevância por proporcionar 

embasamento e argumentação sobre os temas tratados como também dos resultados que 

encontraremos na pesquisa e a proposta de intervenção como forma de produto. Assim, a 

estrutura da pesquisa está arquitetada em cinco capítulos a citar: 

No Capítulo I - abordamos um olhar sobre a introdução da Administração como 

instrumento de gestão pública no Brasil e sua influência na gestão da escola e as mudanças 

ocorridas nos últimos 25 anos, em que a gestão pública brasileira protagonizou mudanças 

substanciais na esfera econômica, social e educacional. 

No Capítulo II – destacamos aspectos relacionados com a gestão escolar e a política 

das avaliações externas, com enfoque nos resultados dos indicadores de qualidade, tais como: 

ANA e o Ideb, relacionando-os com as experiências adotadas no município de Itabuna. Nessa 

relação, pretende-se mostrar a abordagem da gestão como estímulo do coletivo e as ações 

sobre os resultados da escola indicando as possibilidades que ela terá para revertê-los em 

elementos impulsionadores de novas formas de organização pedagógica, consolidando a 

qualidade social da educação. 

O Capítulo III – aqui descrevemos o passo a passo para a construção do estudo. A 

concepção de pesquisa, natureza, tipo e técnica de análise; os procedimentos e instrumentos 

para a construção de dados primários; lócus do estudo; a inserção da pesquisadora no campo 

empírico; e o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

No Capítulo IV – tratamos, especificamente, da pesquisa de campo onde serão 

apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação de questionário (ANEXO E), 

entrevista (ANEXO D), como também dados secundários sobre a avaliação, Prova Brasil, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (Inep), além da experiência da 
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avaliação externa aplicada no município de Itabuna. Além disso, buscaremos refletir sobre 

ações futuras que poderão fortalecer a atuação da gestão escolar, com os resultados das 

avaliações externas frente aos desafios, no contexto educacional. 

Por fim, como proposição de produto final desta pesquisa, participamos da Semana 

Pedagógica nas duas escolas para elaboração do plano de ação da gestão escolar em relação 

aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática para ajudar no avanço da aprendizagem 

dos alunos. 

E esperamos com este trabalho contribuir com a gestão escolar na/para articulação 

com os resultados da política das avaliações externas, com finalidades e objetivos de 

promover mudanças nos processos utilizados para a construção de conhecimentos ou nas 

atividades desenvolvidas, buscando assim, com o plano de ação da gestão, alternativas 

diversificadas para atingir os níveis de concretização da intencionalidade educativa no 

contexto educacional. 
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CAPÍTULO I – PERCURSO DA GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL: um olhar sobre o 

processo e implementação 

 
 

Ao pesquisar a articulação sobre a gestão da escola e os resultados das avaliações 

externas é imprescindível fazermos uma breve retrospectiva sobre como, historicamente, a 

avaliação externa se inseriu no sistema educacional brasileiro. Segundo Azevedo (2000), o 

interesse pela avaliação sistêmica nas organizações educacionais começou a surgir nos anos 

1930, quando várias leis dão à educação brasileira organização e publicização, como, por 

exemplo, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Como fato relevante, 

podemos lembrar também a Promulgação da Constituição de 1934, em seu art. 149: 

 
A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 

Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana (BRASIL, 1935, art. 149). 

 

Essas consideradas inovações para a época representaram um marco importante na 

construção da organização da educação brasileira, pois, nesse espaço temporal, os cursos, 

primário e secundário tinham apenas caráter propedêutico. 

Somente a partir dos anos 1990, a avaliação externa da educação básica foi implantada 

e vem se consolidando por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o 

objetivo de aferir quantitativamente os resultados da aprendizagem dos alunos, conforme 

indicado pelo Inep, (BRASIL, 2018): 

 
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de 

avaliações externas em larga escala. Seu objetivo é realizar um diagnóstico do 

sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que possam interferir no 

desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino 

ofertado. As informações produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação e  

o monitoramento das políticas educacionais em esfera municipal, estadual e federal, 

contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

 

É evidente que a democratização do ensino, enunciado a partir da Constituição de 

1934 e confirmado na Constituição de 1988, garante a educação como “direito de todos”, a 

avaliação externa precisa tomar relevo no contexto do ajuste da qualidade da educação 

brasileira e, consequentemente, o gestor da escola deverá ser responsável por um conjunto de 

ações implementadoras, que possam melhorar ou reestruturar a qualidade da Educação 

Básica. 
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Assim, a avaliação externa considerada como um importante instrumento de regulação 

do “Estado-avaliador” tem a finalidade de garantir o direito à educação, a organização da 

educação se apresentou no texto constitucional sob a forma de regime de colaboração entre os 

entes federados, os quais têm autonomia para organizar os seus sistemas de educação. A 

responsabilidade primeira dos sistemas é a de garantir o direito de acesso à educação, 

respeitando, entre outros, os princípios de “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”; e “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988, art.  206, 

Incisos I e VII). 

Sendo assim, a Constituição de 1988 apontou a necessidade de elaboração de um 

Plano Nacional de Educação (PNE) como elemento de articulação e desenvolvimento do 

ensino, assim como de integração das ações do poder público (BRASIL, 1988, art. 214). 

Com isso, o que se tem é a ampliação de sistemas de educação constituindo uma 

dinâmica de gestão sob o regime colaborativo entre os entes federados9. A configuração desse 

modo de gestão se desenvolve de forma gradativa, envolvendo uma relação de negociação 

constante entre os entes federados, trabalhadores em educação, associações educacionais, 

entre outros. 

Após compromisso firmado internacionalmente, o Brasil instituiu o Plano Decenal de 

Educação (PDE), em atendimento à necessidade de desenvolver uma política nacional de 

educação. O ponto crítico da agenda desse Plano foi constituído pelo lema “nenhuma criança 

sem escola”, assinalando para 

 
[...] uma escola de qualidade, uma escola que efetivamente se transforme em agência 

promotora da cidadania, assegurando a cada criança a aquisição organizada de 

conhecimentos básicos necessários ao mundo de hoje, cada vez mais condicionado 

pelo progresso científico e tecnológico. (BRASIL, 1993, p. 4) 

 
Ainda no período de vigência desse Plano, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394 de 1996, que nos termos da Constituição de 1988, (BRASIL, 

1996, art. 4º, IX), proclamou que o 

 
[...] dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: [...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 

variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

9 A União, os Estados-membros e o DF, e os Municípios. 
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Isso significa que a qualidade do ensino foi confirmada como um direito, o que aponta, 

necessariamente, para elementos democráticos na organização política e pedagógica da 

educação nacional, que aduz formas para a sua realização. Com a universalização do Ensino 

Fundamental no Brasil, nos anos 1990, a responsabilidade da escola passou a ser com a 

qualidade do ensino ofertado, de modo a promover a aprendizagem dos alunos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 divulgou a 

avaliação como um dos focos da qualidade do ensino e estabeleceu em seu art. 6º, Inciso VI, 

como incumbência da União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 

no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. Nesse cenário, 

foi criado o Saeb que, atualmente, é composto pelos seguintes processos de avaliação: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Anresc). 

Os dados do Saeb potencializam a discussão sobre a relação entre democratização e 

qualidade da Educação Básica no Brasil, haja vista que os dados do sistema têm revelado um 

déficit em termos de aprendizagem dos alunos brasileiros, a cada ano consecutivo. 

Assim, através desta pesquisa, foi possível contribuir de forma significativa com a 

gestão escolar acerca do papel político da avaliação para a melhoria das relações sociais e 

educacionais, numa perspectiva de gestão democrática emancipadora e elaboração de 

propostas inovadoras de trabalho. 

 

1.1 Uma Retrospectiva Histórica das Teorias da Administração 

 
 

Nesta seção, abordaremos um breve percurso sobre a história da Administração, a 

partir do momento em que se transformou em Ciência Social Aplicada, suas colaborações 

como ferramentas de Planejamento e Controle no setor público e, consequentemente, na 

Gestão da Escola. Aqui, o intento é aprofundar estudos sobre a história da Administração, 

contextualizando suas contribuições para o que conhecemos hoje como ferramentas na 

Administração da Escola e, principalmente, verificar os possíveis aportes do gestor escolar na 

melhoria da qualidade da educação, por meio da avaliação externa. Também, necessário se 

faz, contextualizar a Administração e os modelos de Estado. 

Apesar de a Administração ter sido considerada Ciência apenas no início do século 

XX, há registro de sua aplicação no ano 5000 a.C, exatamente com os povos da Suméria. 

Entretanto, o advento da Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, no século XVIII, foi o 
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movimento que auxiliou o desenvolvimento de teorias que aperfeiçoaram as experiências de 

administração, trazendo mudanças no que concerne ao modelo de produção e, por 

consequência, na obtenção de resultados. Esse movimento inaugura a inserção da 

Administração seja inserida na área das Ciências. 

O engenheiro americano Frederick Winslow Taylor (1856-1917) entendia ser 

necessária a aplicação da Ciência na Administração e passou a estudar a importância do 

método, dos “tempos e movimentos” dos operários nas empresas. Seu objetivo era o de 

maximizar resultados, eliminando o desperdício e aumentando a produção dos operários, 

assim, produziria mais em menos tempo. Sua teoria mostrava também que o administrador 

não podia desconhecer o trabalho dos operários e que a padronização dos métodos traria 

melhores resultados para a empresa. 

Outros protagonistas da escola da Administração Científica também contribuíram para 

o desenvolvimento das Teorias da Administração, como, por exemplo: Henry Ford (1863- 

1947) introduziu conceitos modernos de produção em série e de linhas de montagem, 

concebendo um ritmo de trabalho em cadeia, para poupar tempo e custos. Ford foi um dos 

responsáveis pelo grande salto qualitativo no desenvolvimento da atual organização 

empresarial e, também, conhecido como o “pai” do carro popular. Fayol (1841-1925), ênfase 

na estrutura das organizações, funções do administrador e princípios gerais da Administração; 

Max Weber (1864-1920), com ênfase na Teoria da Burocracia e Meritocracia; 

Apesar das críticas que Taylor recebeu em todo o seu trabalho, “não se pode negar que 

suas ideias tenham servido de alicerce ao desenvolvimento da profissionalização do 

administrador” (FONSECA, 2018, p. 22). A partir das pesquisas de Taylor, criando a 

Administração Científica, muitas outras escolas teóricas da Administração surgiram com o 

intuito de conciliar a humanização do trabalho e a melhor distribuição dos resultados. Cada 

teoria a seu tempo, significa a busca constante da melhora da qualidade de vida do homem. 

Cada teoria transformou e transforma a rotina das organizações e das pessoas. A globalização, 

as tecnologias, a inteligência artificial, robótica, outros, requerem novos modelos de gestão 

que acompanhem a nova mentalidade das organizações. 

Neste capítulo sobre as teorias da administração, é imprescindível apontar as 

contribuições da gestão pública na gestão da escola em que a forma de Estado é definidora 

dos parâmetros na gestão da educação. Assim, a próxima seção tratará de enfocar  as 

principais mudanças em nível nacional na gestão da educação brasileira, a partir do primeiro 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945) em que se apresentou o marco maior de 

transformações na estrutura social, política e econômica do país, por meio da Constituição de 
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1934, que preconizava a ampliação dos direitos sobre educação, cultura, trabalho e saúde à 

grande parte da população que, até então, era marginalizada. 

Dessa forma, no tópico seguinte, refletiremos sobre a evolução da Administração 

Pública e suas possíveis colaborações na gestão da escola. 

 
1.2 As Teorias da Administração e das Organizações na Administração Pública 

 
 

A evolução das teorias da Administração Pública vem da explosão dos referenciais 

disciplinares de outras áreas do conhecimento, que, no início, estiveram associados à 

Administração de Empresas e às Ciências Jurídicas, mas posteriormente incorporaram 

conceitos e referenciais da Ciência Política, Sociologia, Antropologia e Economia. 

A Administração Pública, além de receber contribuições da Administração 

Empresarial, está intimamente ligada ao modelo de Estado. Assim, em um Estado absolutista, 

em que o poder é centralizado, não há possibilidade de discussão e de aprimoramento de 

modelo algum de administração. Segundo Hobbes (1979, p. 88), o Estado absolutista é o 

resultado de um acordo político entre a burguesia e o monarca. A influência de Hobbes 

confunde, ainda hoje, a Administração Pública, priorizando os acordos políticos em lugar das 

técnicas de administração. 

No Brasil, a Administração Pública, como área de estudo, tem seu início apenas a 

partir da década de 1930. A Constituição de 1934 é o instrumento que delineia a estrutura 

administrativa do setor público que, até então, era guiada pelo Direito Administrativo, 

limitado por leis e regulamentos influenciados ainda pela colonização portuguesa. 

A ordem jurídica imputava à prática da Administração Pública, do clientelismo e do 

patrimonialismo e, para combater essas práticas, a reforma do Estado Novo10 tinha o 

propósito de seguir o modelo da burocracia weberiana baseado na meritocracia e na 

impessoalidade. 

O contexto de férteis movimentos dos anos 1930, como, por exemplo, a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, a 

industrialização do país, dentre outros, demanda a organização do sistema educativo que 

possa atender à nova estrutura de Estado, que atenda àqueles movimentos e, 

consequentemente essa conjuntura necessitava também que a Administração Pública 

 
10Regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou em Portugal durante 41 anos sem 

interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu derrube pela Revolução de 25 de abril de 

1974. 
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possuísse instrumentos que acompanhassem aqueles movimentos. Assim, a Administração 

Pública que hoje conhecemos, passou, inicialmente pelo modelo de administração 

patrimonialista, depois burocrática e, contemporaneamente o modelo gerencial como uma 

introdução do neoliberalismo11. 

Aqui, situaremos o leitor o que é cada modelo de gestão adotado pelo Brasil e sua 

influência na gestão da educação. Comecemos então, pelo modelo de administração 

patrimonialista que, segundo Bresser Pereira (2001), vigorou no Brasil durante o Império 

(1822-1889) até o final da República Velha em 1930. Assim,o modelo de administração 

patrimonialista era pessoal e familiar. Havia um desalinhamento por parte de seus dirigentes 

no uso do bem público, que estava a serviço desses dirigentes. 

A educação desse período estava orientada pelos padres jesuítas e objetivava a 

catequização, baseando-se no método do Trivum (ensino de gramática e retórica) e 

Quadrivium (ensino da aritmética, geometria, música e astronomia). A administração das 

escolas era desenvolvida pelos padres jesuítas e se confundia com a administração da igreja 

católica. 

Consequentemente, não existia ainda um modelo de administração que corroborasse 

com a administração da educação que não fosse a replicação do patrimonialismo nos assuntos 

da educação. Como define Faoro (1989, p. 733): 

 
A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios 

privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se 

demarcam gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um 

aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa 

realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de poder institucionalizada 

num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no 

tradicionalismo – assim é porque sempre foi. 

 

Nessa circunstância, o regime político dos anos 1930, final da velha República, 

entendia que o Estado teria que assumir o papel de realizador do desenvolvimento econômico 

e social do país. Para evitar o clientelismo e o nepotismo adota o modelo de Estado 

patrimonialista, a teoria burocrática de Max Weber (2002), disseminada por meio de seu livro, 

A ética protestante e o espírito do capitalismo passaria a ser adotada no Estado brasileiro 

como forma de coibir a identidade entre Estado e seus dirigentes. 

 

 

 
11 Doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, na primeira metade do sXX, 

voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e 

assistencialista, que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado 
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A teoria burocrática estabelecia três características fundamentais para os serviços da 

administração do Estado, a saber: a impessoalidade, a formalidade e o profissionalismo. Ou 

seja, medidas cujo objetivo era o de defender a “coisa pública” por meio do controle dos 

processos de decisão e hierarquia rígida. Para tanto, havia necessidade da profissionalização 

do funcionário burocrático de forma a tornar a Administração Pública impessoal. 

A influência dos instrumentos da Administração burocrática no Brasil tem início por 

meio das empresas multinacionais que estavam aqui se instalando na década de 1930, e suas 

técnicas organizacionais eram conhecidas como tecnoburocracia que consistia na 

formalização das normas. Entretanto, todo o invólucro de impessoalidade que revestia a teoria 

da administração burocrática serviu como pano de fundo para a instalação das disfunções da 

burocracia, que não são foco nesta pesquisa. 

Do modelo de administração burocrática, a escola, em especial a pública, foi a 

organização que mais se adaptou na sociedade com seu trabalho continuado de conservação e 

perpetuação de uma ordem estabelecida e não acompanhou as atuais e modernas teorias de 

Administração. Segundo Motta (2004, p. 232), “a compulsão burocrática transparece 

claramente no meio acadêmico”. 

A concepção do Estado burocrático perpassa vários períodos da história política e 

administrativa do Brasil e, por não estar orientada para os cidadãos, dá sinais de sua 

ineficiência e, em 1967, ainda no Governo Militar, por meio do Decreto-Lei nº 200, há a 

primeira tentativa de implantação da Administração gerencial por meio da descentralização da 

Administração Pública, instalação da racionalidade administrativa. Segundo Moreira (1998, p. 

43): 

 
A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, à Constituição de 1988, [...] 

modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, 

servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas, deixou o 

marco da transformação da administração pública burocrática para a gerencial. 

 

A partir daí a Administração Gerencial procurava assemelhar-se a gestão das empresas 

privadas, priorizava a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, tendo seu delineamento 

principal traçado pelo Plano Diretor da Reforma do Estado, idealizado pelo professor Bresser 

Pereira, ex-ministro da Administração e Reforma do Estado (1996, p. 6) que a caracterizava 

como: 
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a) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições 

para os níveis políticos regionais e locais; 

b) descentralização administrativa, por meio da delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes autônomos; 

c) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal; 

d) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 

e) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo 

dos processos administrativos e, por último; 

f) administração voltada para o atendimento do cidadão. 

 

O que não se pode perder de vista em todas as reformas do Estado na busca de sua 

eficiência é a sua peculiaridade na prestação de seus serviços e o respeito às características 

específicas dos serviços educacionais, em especial, a administração da educação, pois as 

práticas de administração da educação acabam refletindo as inadequações características da 

Administração Pública no decorrer de todos os períodos da história brasileira. Entretanto, de 

acordo com Sander (2005), a história contemporânea da educação, ao longo dos anos, tem 

sido uma verdadeira arena de lutas que, até os nossos dias, não venceram o taylorismo e muito 

menos a burocracia weberiana. 

Na década de 1990 a estrutura socioeconômica brasileira passou por fortes 

transformações, superando o modelo primário exportador que vigorou no Brasil por quase 50 

anos e abriu-se para o mercado externo. As importações de alguns produtos, como os da 

informática, antes proibidos, passaram a ser permitidos e o país dava um salto para a 

globalização e posteriormente para as políticas neoliberais. O modelo de gerenciamento do 

país precisava vir travestido de eficiência em todas as suas áreas. A classe média alta 

brasileira foi a importante aliada do projeto neoliberal, entendendo, inicialmente que os seus 

benefícios seriam voltados para elas, concordavam com as privatizações, redução dos gastos 

excessivos do Estado e os largos privilégios dos funcionários públicos e toda essa ideologia 

traria de volta o domínio das classes privilegiadas, o que costumeiramente chamamos de 

burgueses brasileiros. Entretanto, posteriormente, perceberam que eles ajudariam a financiá-la 

por meio dos aumentos dos impostos toda a onda neoliberal. 

A administração pública no Brasil foi marcada por três momentos distintos: 

patrimonialismo, burocratização e gerencialismo. A administração patrimolialista, também 

marcada pelo clientelismo, perdurou até a reforma de 1936, quando o Decreto-Lei nº 200 

instituiu o modelo administrativo burocrático. Tal reforma também criou os alicerces para 

uma futura modernização administrativa. Posteriormente, teríamos a pseudo-reforma de 1967, 

que pretendia instalar um modelo gerencial para máquina administrativa estatal. Contudo, 

essa reforma não logrou êxito, principalmente por conta da exarcebada desburocratização e da 

contratação de funcionários públicos sem qualquer controle (concursos públicos). 
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Para Harvey (2005, p.13). 

 
 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria de práticas econômico-políticas 

que propõe que o bem-estar humano pode ser promovido liberando-se as liberdades 

e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 

caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre 

comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional 

apropriada a essas práticas. 

 

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar o projeto neoliberal e tal 

fato deveu-se pela dificuldade de romper os interesses das diversas partes do capital até então 

presentes no modelo econômico anteriormente adotado, o de Substituição de Importações. 

Sob a ótica dos governos dessa década, mais precisamente, Fernando Collor de 

Mello/Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo sustentaria a 

competitividade e a administração pública gerencial orientaria a eficiência e a qualidade dos 

serviços públicos. O Estado mínimo traria: 1) o ajuste fiscal consistente; 2) reformas 

econômicas orientadas para o mercado, que acompanhadas de uma política industrial e 

tecnológica, garantiriam a concorrência interna e criaria as condições para o enfrentamento da 

competição internacional e, por último, 3) a reforma da previdência social (BRASIL, 1995b, 

p11). 

Aquela ótica, no entanto, não correspondeu à realidade dos acontecimentos. O Brasil 

continuou com um custo-Brasil que não estimulou à competitividade, o ajuste fiscal  

continuou deixando as contas públicas no vermelho e da mesma forma a política industrial. O 

fato é que a “mão invisível”12 não tem sido tão invisível assim e as funções básicas do 

Estado13, Alocativa, Distributiva e Estabilizadora, no neoliberalismo deixam de ser cumpridas 

dando lugar à iniciativa privada que não tem o menor interesse em alocar recursos onde o 

retorno não tem garantia no curto prazo. 

No caso de nosso estudo, a educação, o neoliberalismo faz com que a iniciativa 

privada expanda suas bases de matrículas a cada ano, substituindo dessa forma a função 

distributiva do Estado. 

Na seção seguinte, analisaremos, mais amiúde, a trajetória da administração da 

educação no Brasil e suas contribuições, se é que houve, na avaliação da educação como 

conhecemos hoje. 

 

12 Termo cunhado por Adam Smith (1723-1790) que dizia que se a economia fosse livre, sem intervenção do 

governo, se regularia de modo automático como se houvesse uma mão invisível por trás de toda dinâmica do 

mercado. 
13 Arrecadação por meio de tributos, taxas, etc. para prover à sociedade de infraestrutura suficiente para o seu 

desenvolvimento. 
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1.3 A Administração Educacional no Brasil 

 
 

Para possibilitar a análise das raízes conceituais e os processos de construção de 

teorias de organização e administração escolar no Brasil, utilizamos a definição do modelo 

teórico apresentado por Lima (1996, p. 17), cuja revisão de literatura abrange parte das teorias 

produzidas no Brasil: 

 
Um entendimento possível da designação “modelos de gestão escolar” passa por 

considerá-los como modelos teóricos, como corpos de grandes princípios, de 

orientações genéricas e de perspectivas em torno da administração do  sistema 

escolar e da organização e gestão das escolas. Enquanto modelos teóricos eles 

assumem um caráter geral e potencial, não necessariamente dependente da ação e 

das práticas organizacionais efetivamente realizadas e abrindo, de resto, um leque 

mais ou menos vasto de opções concretas e congruentes em referência às 

perspectivas e orientações que encerram. 

 

Nesse mesmo contexto de elaboração conceitual e com propriedade analítica, ligadas à 

pluralidade de abordagens, apresenta-se o “modo de funcionamento da escola como 

organização”. Esse modo de análise da organização escolar leva em consideração dois 

modelos utilizados por Lima (2001): o racional-burocrático e o anárquico ou de anarquia 

organizada. A pluralidade de seus elementos permite fazer uma interpretação 

multidimensional das realidades organizacionais, (p. 46-47), já que: 

 
[...] a ação organizacional ora apresentará um modo de funcionamento [...] 

conjuntivo, ora apresentará um modo de funcionamento disjuntivo. [...] não escolar 

[...] ora se ligam objetivos, estruturas, recursos e atividades e se é fiel às normas 

burocráticas, ora se promove a sua separação e se produzem regras alternativas; ora 

se respeita a conexão normativa, ora se rompe com ela e se promove a desconexão 

de facto. 

 

Nessa perspectiva, esse caminho vai lidando com a matéria educação e sua gestão, 

atrelada a partir das contradições que fomentam a razão ilustrada da modernidade e da 

contemporaneidade e refletem uma orientação epistemológica elaborada a partir do aspecto 

político e cultural do país, no contexto de suas relações de interdependência internacional. 

Dessa forma, novos modelos científicos para materialização da Administração, ou seja, do 

sucesso dessa prática “dependerá da sensibilidade do administrador no sentido de alinhar os 

interesses individuais em comuns” (FONSECA, 2018, p. 73). 

Sendo assim, a partir das conquistas na organização e na administração do ensino, o 

aumento da responsabilidade da escola se deve, em parte, aos avanços científicos na Biologia, 

Psicologia e Sociologia. Infere-se de suas afirmações que um dos fundamentos do modelo 
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racional-burocrático adotado no Brasil está a utilização de uma determinada concepção de 

ciência, associada à amplitude e à complexidade, que assumia, naquele momento, o 

empreendimento educacional. 

Nesse contexto, foram surgindo as primeiras obras específicas, com destaque às 

publicações de Anísio Teixeira (1935), Quirino Ribeiro (1938), Carneiro Leão (1939) e 

Lourenço Filho (1941). Todos adotaram a denominação de administração escolar em seus 

trabalhos. No entanto, Lourenço Filho e Anísio Teixeira também falam em administração do 

ensino e administração educacional, no contexto da Administração Pública, já sinalizando 

uma tendência mais sociológica no estudo das políticas educacionais e da administração do 

ensino. 

Destacamos que uma das perspectivas de análise das organizações escolares que 

modificam as percepções sobre a administração da escola foi elaborada por Sander (2002). 

Afirma o referido autor que a análise das instituições educacionais se constitui a partir de três 

dimensões: analítico-pedagógico, organizacional e político. Nesse sentido, a administração 

também deve ser entendida como prática pedagógica, organizacional e política, conforme 

veremos: 

A administração como prática pedagógica está inserida na primeira dimensão. Na 

formulação de Sander (2002), o administrador escolar é o “líder intelectual responsável pela 

coordenação do projeto pedagógico da   escola, facilitando o processo coletivo de 

aprendizagem” seria a função desejada para o administrador escolar. Dessa forma, rompe com 

a imagem propalada de “profissional preocupado com a ordem, a disciplina, os horários, os 

formulários e as exigências burocráticas” (SANDER, 2002, p. 64), em cumprir os regimentos. 

Assim, surge a Teoria da Organização da Aprendizagem, visando transformações advindas 

de teorias diversas, nas áreas distintas, como a Sociologia, a Economia, a Psicologia e a 

Educação. Compreendendo o conceito de Aprendizagem Organizacional, apresentamos na 

matriz, o que dizem dois estudiosos, Argyris e Shon: “A aprendizagem organizacional é a 

capacidade que tem uma organização para a transformação consciente de sua teoria da ação e 

a habilidade dos indivíduos para examinar e transformar os sistemas de aprendizagem em que 

vivem” (1978, apud FONSECA, 2018, p. 45). 

Mesmo havendo certa aproximação no pensamento  dos autores supracitados, acerca 

do processo de aprendizagem em uma organização, cada uma das organizações, em prol da 

consolidação da aprendizagem, traça certa hierarquia de aprendizagem, atendendo aos 

processos estabelecidos na resolução dos referidos problemas, pois não se ver mudanças com 
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modelos antigos de pensar a organização da aprendizagem, sendo primordial nova forma de 

saber e fazer. 

Compondo ainda a esta segunda dimensão da administração, a dimensão 

organizacional, tem como característica a administração burocrática. Para Sander (2002, p. 

64-65), “nessa dimensão, a função da administração é atender às necessidades estruturais e 

burocráticas das instituições educacionais”, como, por exemplo, seguir os regimentos. O autor 

chama a atenção também para a circulação da ideia “que a rotina e a monotonia da atividade 

educacional produzem uma espécie de paralisia organizacional [...] Em consequência, o atual 

sistema de organização e gestão é incapaz de buscar soluções efetivas para os problemas da 

educação” (SANDER, 2002, p. 65). 

Com relação à dimensão de natureza organizacional e burocrática, o autor supracitado 

acrescenta que “a rigidez da burocracia escolar inibe a participação dos pais e membros da 

comunidade na definição dos destinos da escola e na sua organização e gestão” (SANDER, 

2002, p. 65 e 66) considera que: 

 
O dirigente não age isoladamente; ao contrário, para ser efetivo, necessita 

desenvolver parcerias e trabalhar cooperativamente. Como líder intelectual, a função 

principal do dirigente educacional é desenvolver um clima organizacional propício 

para a aprendizagem e a construção do conhecimento. 

 

Diante do que foi apresentado na citação acima, vale ressaltar que administrar a 

educação e gerir escolas, tal como ensinar, são tarefas político-pedagógicas, implicando um 

trabalho educativo; como Paulo Freire (2010) deixou muito claro, o fazer nos espaços 

educativos não pode existir sem opção política, mas dialógica, orientada para a discussão e a 

decisão democrática, comprometida com o ensino e a aprendizagem. A participação coletiva 

dependerá da interação e da concepção do gestor. Essa atuação é que levará o coletivo à 

qualidade da educação nos aspectos político e pedagógico. 

Sander (2002) também afirma que os analistas do nível político-institucional 

argumentam que o enfoque organizacional e pedagógico de administração separou as escolas 

da comunidade e da sociedade. Isso significa que os pais e os membros da comunidade pouco 

têm atuado no processo decisório relacionado com a administração das escolas. 

É importante observar que o papel da escola na divulgação da nova visão de mundo 

não precisa restringir-se apenas ao âmbito das atividades de ensino-aprendizagem. Essa 

concepção deve permear todas as atividades da escola e é de particular importância na 

atividade administrativa. A administração escolar, portanto, estará, por sua vez, tanto mais 
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concorrendo para a transformação social quanto mais os fins que ela busca realizar estiverem 

comprometidos com tal transformação e quanto mais ela deixar impregnar, em sua forma, 

pela natureza e pelos propósitos transformadores desses fins. 

Foi na década de 1980, no final do Regime Militar, que a sociedade civil organizada 

reivindicou uma redemocratização social, política e educacional, e daí, nasceram as bases 

legais para a legitimação de uma gestão embasada nos princípios da participação e da 

autonomia. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, legitima tais reinvindicações, definindo 

a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” por meio de seu (art. 2006, Inciso 

VI), como um dos princípios das ações educativas, numa perspectiva de comprometimento, 

por parte de todos os segmentos sociais e dos sujeitos da comunidade escolar, indicando que 

essa ação melhoraria a qualidade da educação pública. 

Inspirado na Constituição, a LDBEN, nº 9.394 de 1996, vem reforçar esse princípio, 

acrescentando apenas “a legislação do sistema de ensino” (art. 3º, Inciso VIII), Lei que 

regulamentou a gestão da educação na forma democrática, como estabelecido a seguir 

(BRASIL, 1996): 

 
Art. 3º – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino. 

Art. 14º – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes [...]. 

Art. 15º – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia. 

 

Apesar de estarmos há 25 anos da promulgação da LDBEN, até hoje, as bases 

normativas para a gestão democrática do sistema de ensino público da educação básica não 

foram elaboradas como se institui no art. 14, da LDBEN, demonstrando uma fragilidade em 

que cada gestor escolar faz a sua gestão segundo seu entendimento de gestão democrática, 

pela ausência de princípios normativos que conduza a gestão democrática. Sem dúvida, esse é 

um dos mecanismos recebidos e traduzidos pelos sujeitos sociais enquanto lugares ou 

ferramentas de participação e decisão, constituindo formas de enfrentamento de padrões 

centralistas e de aperfeiçoamento do processo democrático, no âmbito dos sistemas 

municipais de ensino. 
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Assim, para propor metas de superação e de transformação do âmbito educacional se 

torna necessária a participação de todos e, principalmente, da formação real do gestor e a 

capacidade de liderança, para garantir que o processo democrático seja realizado. Desse 

modo, o planejamento deve ser de caráter participativo a fim de que novos olhares sejam 

ampliados, tomando uma decisão de forma conjunta e, consequentemente, visar a melhoria da 

escola. 

Com a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN/1996 aprovada, é implementado o 

Plano Nacional de Educação – Lei no 10.172, de 09 de janeiro de 2001, cuja finalidade é o 

trabalho coletivo, criando, para esse fim, estratégias fortalecedoras da participação de todos da 

comunidade escolar, em prol de impactos significativos na melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. 

Esse Plano Nacional de Educação surgiu a partir do período de redemocratização, 

com a nova Constituição de 1988. A Constituição, em seu art. 214, faz referência a um Plano 

Nacional de Educação, plurianual, a ser transformado em lei, “visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder 

Público” (BRASIL, 1988). 

Em sintonia com essas premissas, a LDBEN, em seu art. 87, determinou que a União 

encaminhasse “ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas 

para os dez anos seguintes” (BRASIL, 1996). Os dispositivos constitucionais e legais que 

definiriam a natureza de um Plano Nacional de Educação estavam, assim, postos à mesa. A 

ação integrada do Poder Público (BRASIL, 1988, art. 214) deveria convergir para: 

 
I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

 

É, pois, a partir do Projeto de Lei nº 4.155 de 1998, que “aprova o Plano Nacional de 

Educação”. A construção desse plano atendeu aos compromissos assumidos pelo Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública de 1988, desde sua participação nos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte, consolidou os trabalhos do I e do II Congresso Nacional 

de Educação (Coned) e sistematizou contribuições advindas de diferentes segmentos da 

sociedade civil, contemplando com a importância desse documento-referência a formação 

humana, embasado nas lutas e proposições de uma sociedade justa e igualitária. 
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Com a Constituição Federal e a LDBEN é implementado o primeiro Plano Nacional  

de Educação que trata da gestão democrática, por meio da Lei n. 10.172 de 9 de janeiro de 

2001, para 10 anos, com os objetivos a seguir (BRASIL, 2001): 

 
a)a elevação global do nível de escolaridade da população; 

b) a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

c) a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública e 

d) democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Por acreditar na importância do trabalho coletivo, envolvendo os segmentos sociais, 

com o objetivo de conquistar a autonomia da escola, foram substituídas, para esse fim, 

estratégias fortalecedoras da participação dos atores da comunidade escolar, visando a 

consecução de impactos significativos na melhoria da qualidade do processo ensino- 

aprendizagem nos espaços escolares. 

Após os 10 anos do Plano Nacional de Educação, que demarcou o processo de gestão 

escolar democrática nos anos de 1980, com uma marcante luta pela sua instauração, citaremos 

abaixo os fatores que influenciaram na/para sua efetivação, a citar: 

Primeiramente, a mudança amplamente sofrida pelo contexto sócio-político da 

sociedade brasileira durante o período da ditadura militar (1964-1985), em que a ideia de 

práticas democráticas de gestão foi abafada, com isso a escola sofreu com uma gestão 

centralizadora, sem maior envolvimento da comunidade local. A partir dos anos 1980 que, de 

maneira marcante, certos segmentos da sociedade passam a contestar essas características da 

gestão pública e a lutar por uma prática democrática e inclusiva. Assim, a escola começa a 

estruturar uma abertura à participação da sociedade em sua administração. 

Em segundo lugar, houve a consolidação da abertura política, pelos segmentos da 

comunidade escolar, como: professores, funcionários, responsáveis e alunos, de uma 

modificação nas relações sociais e políticas tecidas no interior da escola. Argumentava-se, 

para tanto, que a instituição seria o local privilegiado da diversidade de opiniões e 

pensamentos e, assim sendo, não seria coerente que a gestão ocorresse de modo a valorizar 

apenas uma concepção de mundo. Dessa maneira, colocava-se a necessidade de criar meios 

para que outras vozes pudessem participar da execução e das decisões a serem desenvolvidas 

no espaço escolar, surgindo, destarte, a demanda por uma gestão escolar compartilhada 

(PARO, 2008). 
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E, um terceiro e último fator refere a adoção da gestão democrática, principalmente 

nos anos 1990, foi à disseminação das ideias de cunho neoliberal com ênfase na diminuição 

do tamanho e das atribuições do Estado. 

Com a Constituição Federal do Brasil (1988), a gestão democrática passa a ser 

consolidada nos sistemas públicos de ensino, estabelecendo, nos seus artigos 205 e 206, que a 

educação brasileira, direito de todos e dever do Estado e da família, seria promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho sendo assim 

explicitado nos seus arts. 205 e 206 que: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 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 da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; 

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

VII - garantia de padrão de qualidade. 

 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamentou o contido na 

Constituição Federal, acima citada, e ampliou o rumo da democratização, prescrevendo, em 

seu art. 13, inciso I, a participação dos profissionais e da comunidade na elaboração da 

proposta pedagógica da escola e acenando, no artigo 15, para uma progressiva conquista da 

autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. 

Os sistemas educacionais e os estabelecimentos de ensino, como unidades sociais, são 

organismos vivos e dinâmicos, e como tal devem ser entendidos. Assim, ao  caracterizar-se 

por uma rede de relações entre os elementos que nelas interferem, direta ou indiretamente, à 

sua direção demanda um novo enfoque de organização. 

Nesse contexto, surge o plano instituído pela Lei nº 13.005/2014, por meio da Meta  

19, instituindo critérios que apontam a meritocracia como elemento definidor para a 

efetividade da gestão democrática, conforme expressa a seguir (BRASIL, 2014, p. 83): 

 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de méritos e desempenho e à 
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consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União. 

 

Todavia, mesmo com esse aparato legal, percebemos que a concepção de uma gestão 

escolar democrática perpassa, por um entendimento de democracia14, mesmo ainda que 

moldada, atualmente, sob a égide do neoliberalismo15, representada por meio da participação 

do povo no governo. Logo, quando se aborda gestão escolar democrática, compreende-se que 

é uma gestão que conta com a participação de todos os envolvidos no processo educativo para 

a melhoria do ambiente de ensino, que seja um ato político e corrobore com a transformação 

social e com a emancipação dos sujeitos “uma educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política” (FREIRE, 1997). 

Na esteira da teoria da democracia como participação, a atuação, a discussão e o 

diálogo são peças imprescindíveis apontadas como métodos da construção democrática. Por 

isso, a organização democrática necessita de ser discutida, vivida e afirmada na ação, tal como 

as regras do jogo democrático e o gosto pelas práticas democráticas e participativas na escola. 

Ainda segundo Freire, a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, 

nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras com que os 

homens transformam o mundo. O autor considera o diálogo como instrumento transformador 

do mundo porque promove um pensar verdadeiro e crítico. Freire (1997) afirma que, por meio 

da conscientização, as pessoas atingem uma profunda compreensão da sua realidade 

sociocultural e da sua capacidade de transformá-la. Através da conscientização, homens e 

mulheres passam a comprometer-se com a realidade e assumem o seu compromisso histórico 

de fazer e refazer o mundo. 

Não se trata, portanto, de estabelecer a democratização da gestão, nos seus diferentes 

níveis, em face da construção de uma escola democrática e autônoma; mas apresentando valor 

em si mesmo, que só pela sua afirmação e sua atualização continuadas podem permitir e 

reforçar a democratização das estruturas e dos modos de gestão escolares. Dessa forma, 

considerando legítimas, a discussão e a negociação, os interesses e os projetos, as tensões e os 

conflitos, entre a organização escolar em seu contexto local e comunitário e os distintos níveis 

político-administrativos que configuram o sistema educativo. 

Numa perspectiva democrática, a gestão da educação se caracteriza pelo processo 

dinâmico de responsabilização e de partilha de decisões e ações. Trata-se de entender o papel 

 

14 É o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. 
15 Doutrina político-econômica que corresponde a uma experiência de adaptar aos princípios do liberalismo 

econômico as condições do capitalismo moderno. 
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do gestor como o de um líder cooperativo que articula a adesão e a participação de todos os 

segmentos nas áreas de atuação da escola: pedagógica, administrativa e financeira. 

Sendo que a autonomia pedagógica garantida na possibilidade de cada unidade 

formular e programar sua Proposta Político Pedagógica, em conformidade com as políticas 

vigentes e as normas do sistema de ensino aplicava. A autonomia administrativa assegurada 

pela eleição dos Gestores Escolares, constituição dos Conselhos Escolares, organizações 

associativas de pais e de alunos, e pela formulação, aprovação e implementação do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), do Regimento Escolar, do Plano de Gestão da Escola e 

Avaliação de Desempenho dos Servidores, nos termos da legislação em vigor. E a autonomia 

financeira afirmada pela administração dos recursos financeiros nela alocados, em 

consonância com a legislação vigente, tais como o Programa Dinheiro Direto na Escola ( 

PDDE). 

Como afirma Luck (2009b, p.121), 

 
 

O grande desafio do diretor escolar constitui-se, portanto, em atuar de modo a 

conhecer os valores, mitos e crenças que orientam as ações  das pessoas que atuam 

na escola e como se reforçam reciprocamente e, em que medida esses aspectos 

desassociam ou distanciam dos objetivos, princípios e diretrizes educacionais. E 

ainda, em compreender como sua própria postura intere nesse processo, para então, 

atuar de modo a promover a superação do distanciamento por ventura existente entre 

os valores vigentes e os objetivos educacionais. 

 

A escola é, então, uma construção social que depende das pessoas, da forma como se 

inter-relacionam e como geram o processo comunicacional, no que o gestor tem um papel 

decisivo, claro que não se pode negar a influência de outros fatores, nomeadamente externos. 

Logo, diferencia as organizações, sobretudo, pelo fato de ser uma construção subjetiva, 

tradutora das interpretações que os sujeitos fazem das condições objetivas da sua práxis16. 

Uma escola que visa ter uma gestão democrática deve promover mecanismos para que 

a participação efetiva aconteça. A educação para e pela cidadania democrática não é algo que 

possa ser restringido à escola, aos atores escolares, ou somente aos alunos, trata-se de “uma 

invenção social que exige um saber político gestando-se na prática de por ela lutar a que se 

junta a prática de sobre ela refletir” (FREIRE, 1994, p. 146) e, portanto, é algo que não se 

adquire nem chega por acaso. Demanda engajamento, clareza política, coerência, decisão. Por 

 

 

 

16 Palavra com origem no termo em grego praxis que significa conduta ou ação. Corresponde a uma atividade 

prática em oposição à teoria. 
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isso mesmo é que uma educação democrática não se pode realizar à parte de uma educação da 

cidadania e para ela (FREIRE, 1997, p.119). 

Para que a gestão escolar democrática aconteça verdadeiramente, Paro (2008, p. 130) 

contribui dizendo ser necessário: 

O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele, sozinho, não pode administrar 

todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização, isto é, o 

compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais, professores  e 

funcionários. Isso na maioria das vezes, decorre do fato de o gestor centralizar tudo, 

não compartilhar as responsabilidades com os diversos atores da comunidade 

escolar. Na prática, entretanto, o que se dá é a mera rotinização e burocratização das 

atividades no interior da escola, e que nada contribui para a busca de maior 

eficiência na realização de seu fim educativo. 

 

Assim, o estabelecimento de práticas democráticas na escola precisa de uma 

mobilização de toda comunidade escolar. Compreendida por todos os membros, para além do 

acompanhamento em reuniões para a aplicação de recursos, ela precisa ser vivida, inclusive 

nos saberes escolares, com o estímulo à participação dos alunos e a sua formação crítica, com 

participação dos pais, dos funcionários e da comunidade em geral. Dourado (2003, p. 78) que 

 
a gestão democrática é entendida como processo de aprendizado e de luta política 

que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra, nas 

especificidades dessa prática social de sua relativa autonomia, a possibilidade de 

criação de canais de efetiva participação e de aprendizado do ‘jogo democrático’ e, 

consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que permeia as 

relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas. 

 

A gestão democrática surge de inúmeras discussões ao longo da história da educação. 

“Os primeiros movimentos de participação na gestão da escola pública que se tem notícia 

foram dos estudantes secundaristas no antigo Distrito Federal, durante a gestão de Anísio 

Teixeira como secretário de educação, nos anos de 1931-1935” (BASTOS, 2000, p. 19), 

contudo a gestão democrática passa a ter força de lei a partir da Constituição Federal de 1988. 

No movimento de democratização da gestão no Brasil, sobretudo, a partir de 1988, 

ocorre o processo de descentralização político-administrativa do órgão central (governo 

federal) rumo aos Estado e Municípios. Os principais mecanismos que estabelecem a gestão 

democrática do ensino constituem-se na 

 
[...] Descentralização administrativa e pedagógica; gestão participativa dos negócios 

educacionais; eleição direta e secreta para dirigentes de instituições de ensino; 

constituição de comissões municipais e estaduais de educação autônomas e 

amplamente compostas para acompanhamento e atuação nas políticas educativas; a 

supressão do Conselho Federal de Educação em razão do seu caráter marcadamente 

privatista; os colegiados escolares que, eleitos pela comunidade escolar, 
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deveriam frear arbitrariedades perpetradas pela administração do sistema e  da  

escola (EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA, 2004, p.41). 

 

E posterior com a LDBEN, em seus artigos 14 e 15, apresentando as seguintes 

determinações, no tocante à gestão democrática: 

 
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro 

público (BRASIL, 1996). 

 

Os gestores são profissionais da educação, em geral professores, que por meio de 

eleição, ou outro método como indicação, passam a exercer a função de gestor escolar. Logo, 

a sua formação está pautada na área de conhecimento em que o mesmo leciona, não havendo 

nas licenciaturas, com raras exceções, o preparo para formar um gestor escolar. Esses 

conhecimentos são trabalhados nos cursos de Pedagogia ou em pós-graduação (art. 64, da Lei 

nº 9.394/96). Dessa forma, são os sistemas escolares os órgãos responsáveis pela  formação 

em serviço dos gestores escolares. 

A respeito do conceito “formação”, Freire (1996) a caracteriza como um fazer 

permanente que se refaz constantemente na ação por meio da interação entre teoria e prática,  

o que é denominado de práxis. O conceito está associado ao desenvolvimento pessoal e 

profissional dos sujeitos. 

Assim, o Estado deveria desenvolver práticas de formação de gestores, como uma 

ação contínua, considerando ser necessário, pois, entende que por meio dela, será possível 

identificar as necessidades do seu contexto. Com isso, é importante que o Estado assuma sua 

finalidade e suas competências na formação dos gestores, qualificando os gestores escolares 

para o exercício, nas dimensões, política, pedagógica e administrativa. 

Em se tratando da gestão democrática e da qualidade de educação, a construção e 

ressignificação do conhecimento na educação e na gestão educacional implicam esforços, 

conhecimentos científicos e tecnológicos para poder participar ativamente e beneficiar-se, 

equitativamente, da transformação política e econômica, sem precedentes do mundo moderno. 
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Na organização e na gestão das políticas públicas, permanece o embate relacionado à 

democratização social, que passa necessariamente pelo acesso à escolarização e ao direito de 

uma educação de qualidade, desta forma “o desafio é promover a mudança no modelo 

cognitivo dos colaboradores, fazendo com que estes se sintam parte importante e decisória da 

mudança” (FONSECA, 2018, p. 43). 

No âmbito do Estado Democrático de Direito17 torna-se necessário pensar as novas 

demandas que se apresentam à educação a partir da ampliação dos direitos sociais, e, logo, do 

direito à educação. É, pois, importante refletir que inserir grupos historicamente excluídos da 

educação em razão de condições sociais, culturais e econômicas deficitárias em um modelo 

institucional, que não é democrático, contribui em não atender uma parcela desses alunos, que 

não têm suas demandas atendidas, a nova urgência se faz em relação às novas demandas que 

surgem e precisam ser atendidas, assegurado o direito a uma escolarização plena, 

contemplando acesso, permanência e ensino de qualidade. 

No capítulo seguinte, focaremos acerca das avaliações externas, a regulamentação, a 

implementação de práticas que garantam o exercício das propostas curriculares e a 

consolidação dos Direitos de Aprendizagem, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, (1º ao 

5º ano), a saber: ANA e Avaliação Externa Municipal (AEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias 

fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. 
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CAPÍTULO II – A GESTÃO ESCOLAR E AS POLÍTICAS DAS AVALIAÇÕES 

EXTERNAS: do global ao local 

 
 

Este capítulo busca compreender o surgimento das políticas e das reformas educativas, 

que emergiram em quase todos os países da América Latina, inclusive no Brasil, com o 

propósito de melhorar a educação pública, com a política de avaliação para a regulação, 

subsidiando seu planejamento desde o diagnóstico até seus resultados, com intenção de 

orientar as tomadas de decisões e garantir permanentemente a materialização dos objetivos e 

metas da avaliação. 

 
2.1 Avaliação e sua Contextualização 

 

A avaliação enquanto prática está interligada aos conceitos históricos e sociais e à 

medida que as sociedades mudam o exercício da sua prática sofre alterações. Com as 

pesquisas e estudos contemporâneos, a avaliação tem ocupado espaço no  contexto 

educacional e possibilitado a consolidação de saberes em suas variações enquanto que 

instrumento emancipatório, visto como ciência e campo de produção de conhecimento numa 

perspectiva sociológica. Desta forma, a avaliação tem ocupado relevância social, seja pelos 

efeitos que produz ou pelo papel fundamental que exerce, servindo de base para decisão que 

influenciam a vida das pessoas. 

Para Dias Sobrinho (2003b), a avaliação é parte fundamental dos contextos humanos e 

sociais, mergulhados em ideologias, valores, jogos de interesses e disputas de poder. Segundo 

o autor, “a avaliação é fundamentalmente política porque pertence ao interesse social e produz 

efeitos públicos de grande importância para as sociedades” (DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 

93). Assim, a avaliação tem enorme relevância social, seja pelos efeitos que produz ou pelo 

papel fundamental que exerce, servindo de base para decisões que influenciam a vida das 

pessoas. Gadotti (2005), alerta que a avaliação faz parte da reflexão humana e constitui um 

processo intencional, sendo auxiliado por outras ciências, uma vez que “refletir é também 

avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc.” (p. 9). 

Assim, mostra a necessidade de que sejam estabelecidos critérios claros para o ato 

avaliativo, pois estes condicionam os resultados e devem sempre estar condicionados aos 

objetivos iniciais da avaliação, esteja ela voltada para a aprendizagem, para instituições, para 

políticas ou outros objetos avaliados. 
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Desta forma, considera-se impossível realizar um ato avaliativo sem atender aos 

pressupostos de ordem filosófica e às concepções de homem, de mundo e de sociedade que 

acompanham este ato, pois a complexidade do fenômeno avaliativo está permeada por 

valores, bem como por aspectos culturais, éticos, políticos e ideológicos e todos esses 

intervenientes influenciam a dinâmica social da avaliação. Frente a essas afirmações, 

destacamos que a avaliação se constitui como um termo histórico e social, desde sua origem 

até suas diversas aplicações, pois toda postura avaliativa adotada, cada enfoque, representa o 

tipo de sociedade que ela quer servir. 

Nesse viés é preciso considerar o importante papel da avaliação enquanto instrumento 

político, uma vez que este deve ser compreendido em todas as suas dimensões. Para Dias 

Sobrinho (2004, p. 706), “tão importante é o papel da avaliação do ponto de vista político e 

tão eficiente é ela para modelar sistemas e garantir determinadas práticas e ideologias que 

nenhum Estado moderno deixa de praticá-la de modo amplo, consistente e organizado”. 

Os efeitos políticos da avaliação ultrapassam as dimensões individuais e estão 

alicerçados em metas sociais e econômicas, demandando aspectos do Estado, do mercado e de 

outros setores da sociedade. “Trata-se, no fundo, da ideia de sociedade que os diversos grupos 

em contradição querem consolidar ou construir” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 95). 

Portanto, é difícil pensar numa avaliação de qualidade sem a participação política 

efetiva que oriente projetos e anseios sociais, que mobiliza a participação da sociedade da 

Administração Pública. 

No âmbito da educação, a temática da avaliação reveste-se de contextos e significados 

distintos. Assim, apresenta-se como avaliação: das estratégias de ensino e aprendizagem do 

aluno, institucional, de desempenho docente, do currículo, do sistema educativo. Aqui, 

interessa-nos esta última, denominada de avaliação externa ou em larga escala. 

Consideramos como avaliação externa aquela realizada ou idealizada por órgãos 

externos à escola. É pensada e elaborada fora da escola, mesmo que seja realizada pelos 

professores da própria instituição de ensino, podendo ser de larga escala ou não. Recebe o 

nome de avaliação de larga escala se for desenvolvida num sistema de ensino em que todos os 

componentes curriculares, podendo ser da esfera municipal, estadual ou federal. Ainda pode 

ser chamada de amostral – caso avalie somente alguns alunos deste sistema – ou censitária – 

caso avalie todos os alunos matriculados num mesmo ano de determinado sistema de ensino. 

A criação de um novo sistema avaliativo fez com que a legislação brasileira precisasse 

de uma atualização. Em vista disso, todo um aparato legal foi construído, de modo a legitimar 

o poder das avaliações em larga escala. Este respaldo legal foi anunciado pela Constituição 
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Federal de 1988 e reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 

9.394/1996), que explicitou a função do Estado para avaliar a educação básica: 

Art. 9º A União incumbir-se-á 

[...] 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI- assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 

nível de ensino (BRASIL, 1996) 

 

Isso justifica que a partir da promulgação da LDBEN (1996), os sistemas de ensino 

passaram a ser alvo de vários processos externos de avaliação, tais como: Provinha Brasil, 

ANA, Prova Brasil, Enem e a AME com a finalidade de reforçar o controle dos resultados e 

assegurar a qualidade. As discussões sobre a temática da qualidade e da criação dos sistemas 

avaliativos não envolveram os profissionais da educação, sobretudo os da educação básica, e 

também não levaram em conta as diferentes concepções de educação, tampouco as finalidades 

desta: apenas enfatizaram a relação custo-benefício e a necessidade de divulgação dos 

resultados – por isso a valorização dos índices de evasão, repetência e exclusão. A educação 

passou a ser vista como um serviço, não como um direito, e a escola como uma organização, 

não como uma instituição. 

A avaliação no âmbito legal, no qual, desde 1988, a Constituição Federal assegura a 

“garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988) a ser atestada por meio de sistemas de 

avaliações externas foram criadas em regime de colaboração com Estados e municípios. Com 

isso, reafirma a importância da avaliação em todos os seus segmentos. 

Alavarse e Machado (2012) acrescentam que o final na década de 1980 foi instituído o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação (SINAES), criado pelo Ministério de Educação e 

Cultura (MEC) e executado pelo Inep. A formação do Sistema de Avaliação do Ensino 

Público de 1º Grau (SAEP), em 1987, teve o intuito de avaliar o Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste Brasileiro (Edrural/NE), denominado de 

Edrural/NE, firmado por meio de acordo entre o MEC e o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Para Gatti (1993), o Edrural/NE foi uma experiência que contribuiu à implementação 

do Sistema de Avaliação Brasileiro, visto que o mencionado programa aplicou avaliação 

externa em escolas de áreas rurais nos estados do Piauí, de Pernambuco e do Ceará e abrangeu 

um universo de aproximadamente 600 escolas, onde os alunos foram submetidos a avaliações 
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nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, nos anos de 1981 a 1985, com o intento de 

identificar os fatores que intervinham no seu desempenho, além de averiguar o custo eficácia 

do capital educacional, visto que o financiamento do programa era oriundo do Banco 

Mundial. 

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 18 realizado pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), no contexto de 

programas voltados para a avaliação da educação, neste caso, em âmbito internacional, 

também evidencia progresso em termos de qualidade da educação no Brasil. 

Abordar a política de avaliação externa é evidenciar as reformas ocorridas no Estado 

brasileiro a partir do final da década de 1980 e na década de 1990, período em que a prática 

dessa política tornou-se hegemônica nos sistemas de ensino e, em particular, na escola. A 

centralidade da avaliação externa não ocorreu de um momento para outro, ela é resultante da 

mudança promovida pelo Estado, que teve seu papel redefinido de paradigma racional 

burocrático19 para Estado gerencial, cujos interesses recaem para o mercado. 

Nessa perspectiva, a intenção era melhorar o currículo, a instrução e as condições nas 

quais os professores trabalham, e os alunos aprendem, ao invés de discutir infinitamente sobre 

como os sistemas escolares deveriam ser organizados, administrados e controlados. Ter um 

currículo não é a condição mágica. Isso não resolve todos os problemas educacionais, mas  

não tê-lo indica indisposição e incapacidade para definir o percurso para chegar aos objetivos. 

Ele informa aos professores, estudantes, pais, desenvolvedores de avaliações, editores de 

livros didáticos, desenvolvedores de tecnologias e outros sobre os objetivos do ensino, 

proporcionando fins importantes, em relação ao sobre e como ensinar. 

Em vista disso, percebe-se que as avaliações externas ganharam força e se tornaram 

arautos da qualidade educacional brasileira, tendo como consequência direta o 

estabelecimento de rankings com os melhores e os piores resultados, tanto de sistemas de 

ensino como de escolas públicas e particulares. 

Assim como o todo, os alunos precisam de uma fundamentação coerente do 

conhecimento e de habilidades para avançar nos indicadores de aprendizagem para cada ano. 

 

 
 

18 Rede mundial de avaliação de desempenho escolar, realizado pela primeira vez em 2000 e repetido a cada três 

anos. É coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com vista a 

melhorar as políticas e os resultados educacionais. 
19 O modelo burocrático proposto por Weber (1963) definia, portanto, os atributos da organização racional-legal, 

estando esses voltados para garantir a divisão do trabalho entre os participantes, a hierarquia, a existência de 

regras gerais de funcionamento, a separação entre a propriedade pessoal e organizacional, a seleção de pessoal 

com base em qualificações técnicas (MEDEIROS, 2004, p. 4). 
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O conhecimento e as habilidades são importantes, como também aprender a pensar, a debater 

e a questionar, nas escolas, criar capital social e humano. 

Ravitch (2011), considera que, 

Os estudantes precisam de uma fundamentação coerente do conhecimento e de 

habilidades que cresçam mais fortes a cada ano. O conhecimento e as habilidades 

são ambos importantes, assim como é aprender a pensar, debater e questionar. Uma 

pessoa bem-educada tem uma mente bem esculpida, moldada pela leitura e 

pensamento sobre história, ciências, literatura, artes e política. A pessoa bem- 

educada aprendeu como explicar ideias e ouvir respeitosamente os outros (, p, 32). 

 

Sendo assim, boas escolas são importantes para o futuro desenvolvimento econômico, 

civil, social e cultural de uma nação ressaltando a importância de um currículo coerente. 

Partindo dessa premissa, Souza (1997, p. 264) esclarece que “[...] a educação precisa alcançar 

qualidade capaz de responder às demandas decorrentes das transformações globais nas 

estruturas produtivas e do desenvolvimento tecnológico”. 

Ainda as avaliações legitimam a qualidade nos processos educativos e nas escolas, 

pois funcionam como instrumentos de medida, adequação e controle dos sistemas educativos, 

passando a orientar políticas públicas na área da educação. Além disso, é importante registrar, 

conforme os aportes de Sousa e Oliveira (2010, p. 796), que a “discussão da avaliação de 

sistemas abrange um amplo leque de questões de natureza técnica e, para além delas, 

implicações de ordem política, pois que está intimamente vinculada às políticas públicas de 

educação”. 

Portanto, as escolas, certamente, preparam os estudantes para responder questões de 

múltipla escolha, a opção correta dentre quatro afirmativas, mas não estiverem preparados 

para viver vidas plenas, ser cidadãos responsáveis e realizar boas escolhas para si, suas 

famílias e para a sociedade, poderá concorrer ao seu fracasso. 

Segundo Alvarez Mendez (1993, p. 66): 

 
 

[...] avaliar é conhecer, é contrastar, é dialogar, é indagar, é argumentar, é deliberar, 

é raciocinar, é aprender. Em termos gerais, realmente comprometido com a 

racionalidade20 prática e crítica, quem avalia quer conhecer, discernir, discriminar, 

contrastar o valor de uma ação humana, de uma atividade, de um processo, de um 

resultado. Avaliar é construir o caminho por vias heurísticas de descobrimentos. 

 

Dessa forma, vale apresentar dois tipos de avaliação presentes no contexto educacional 

do município de Itabuna - BA, a seguir: a avaliação interna, realizada pelos próprios membros 

da equipe de uma unidade escolar, ou seja, acontece na sala de aula com os professores e 

 
20 É a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos ou razões. 
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alunos. Seu objetivo é avaliar a aprendizagem dos alunos; e a avaliação externa, que recebe 

esse nome, porque é efetivada por uma instituição externa à escola. Nesse momento  é 

avaliada a rede de ensino formada por um grande número de alunos, também chamada de 

avaliação em larga escala. 

As avaliações externas não substituem as avaliações da aprendizagem elaboradas pelos 

professores no contexto de sua ação pedagógica e, tampouco, representam todo o processo 

pedagógico. Contudo, nem uma nem outra pode ser desmerecida. A análise comparada das 

informações fornecidas por ambas pode produzir elementos para subsidiar o trabalho 

desenvolvido no interior das escolas, seja para o aperfeiçoamento dos instrumentos  

elaborados de avaliação internamente, seja para oferecer elementos de contexto para as 

avaliações externas. 

Luckesi (2002) ressalta que a prática escolar usualmente denominada avaliação da 

aprendizagem pouco tem a ver com avaliação. Ela se constitui muito de mais de 

provas/exames do que de avaliação. A prática de aplicação de provas e exames, com 

atribuição de notas ou conceitos, tem sua origem na escola moderna século XVI e XVII com a 

cristalização da sociedade burguesa. A prática conhecida hoje é herdeira da referida época, 

que se constitui pela exclusão e marginalização de grande parte dos indivíduos da sociedade. 

Atualmente, segundo Luckesi (2002), usa-se a denominação de avaliação, mas a 

prática de aplicação dos instrumentos de avaliação tem se resumido à aplicação de provas e 

exames, uma vez que estas são mais fáceis e costumeiras de serem executadas. 

A avaliação representa um dos pontos vitais para o alcance de uma prática pedagógica 

competente. Muito pouco se conhece sobre processo de avaliação que acontece nas escolas, 

devido à má utilização que se faz dela. Por essa razão, que esta pesquisa se justifica como 

fundamento necessário para um satisfatório desenvolvimento da gestão escolar com os 

resultados das avaliações externas no contexto educacional. 

Desse modo, a avaliação não se constitui apenas como um instrumento para aprovação 

ou reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de uma situação, tendo em 

vista a definição de encaminhamentos adequados para participar da reprodução ou 

transformação da sociedade podendo formar, ou não, sujeitos críticos e emancipados para que 

possam conviver com equidade. Segundo Couto e Fonseca (2017), o diagnóstico é um 

instrumento que possibilita visualizar todos os aspectos (pontos fortes e fracos; oportunidades 

e ameaças), sendo assim, necessária a realização periodicamente na organização escolar. 

Quando elaborada com ênfase em sua função reguladora, ou seja, como instrumento 

de gestão, de orientação e de promoção de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade 
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do ensino, a avaliação externa possibilita aos gestores e às escolas confrontarem o que “seu 

ensino” é e como que ele “deveria ser”, em relação às expectativas de aprendizagens. A 

obtenção e a análise dos dados de desempenho permitem ao sistema, às instituições e aos 

professores confirmar o que fazem, ou redirecionar metas e fundamentar ações de 

enfrentamento dos problemas identificados. Conforme Dias Sobrinho (2000, p. 20), as 

políticas de avaliações “justificam admissões e demissões, ascensões [...] liberações e cortes 

de financiamentos”. 

A avaliação, por sua vez, é um processo que tenta determinar sistematicamente a 

possível relevância, eficácia, eficiência e impacto das atividades de um programa à luz dos 

seus objetivos. É, portanto, uma ferramenta de aprendizagem e de gestão orientada para  a 

ação e processo organizacional, com o intuito de melhorar as atividades atuais e futuros 

planejamentos, programação e tomada de decisão (UNICEF21, 1990, p. 2). 

Dentre as políticas de grande repercussão nos aspectos organizacionais e pedagógicos 

do Ensino Fundamental destacam-se a restruturação do Saeb, em 2005, e a criação do Ideb, 

em 2007, ambas destinadas a instituir políticas de regulação da qualidade por meio de 

avaliações de largo espectro. 

O Saeb foi criado com o objetivo de monitorar os resultados cognitivos dos alunos da 

Educação Básica brasileira. A presença das avaliações externas ganhou proeminência após o 

desdobramento, em 2005, do Saeb em duas avaliações complementares: a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc)22 – mais conhecida pelo nome de Prova Brasil – e a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb)23. Ambas tendo como objeto a avaliação de 

Língua Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas), mediante provas com 

itens de múltipla escolha, aplicadas em alunos de 3º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3o ano 

do Ensino Médio. Adicionalmente, aos resultados dessas avaliações, foram incorporadas as 

taxas de aprovação para o cálculo do Ideb. 

O Ideb surgiu oficialmente com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, por meio do Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007. Como indicador, o Ideb 

 

21 O Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas é um órgão das Nações Unidas que 

tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades e 

contribuir para o seu desenvolvimento. 
 

22 Avaliação censitária bianual envolvendo os alunos do 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino 

Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados. 
23 Utiliza os mesmos instrumentos da Prova Brasil / Anresc e é aplicado com a mesma periodicidade. Diferencia- 

se por abranger, de forma amostral, escolas e alunos das redes públicas e privadas do País que não atendem aos 

critérios de participação da Anresc/Prova Brasil, e que pertencem as etapas finais dos três últimos ciclos da 

Educação Básica: em áreas urbanas e rurais 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 3ª série 

do Ensino Médio regular. 
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acorda os resultados de desempenho nas provas do Saeb com taxas de aprovação de cada uma 

das unidades – escolas e redes – para as quais é calculado. Desde sua criação, esse Índice tem 

sido utilizado como um dos critérios de prioridade de atendimento da União aos Municípios, 

Distrito Federal e Estados, indicando aos sistemas de ensino, as metas de qualidade a atingir. 

Foi elaborado pelo Inep e deverá mostrar as condições de ensino do Brasil. 

Um dos aspectos que chama atenção reside no fato desse Índice considerar 

separadamente os resultados dos Anos Iniciais e anos finais do Ensino Fundamental. À conta 

desse critério, as projeções para alcance nacional da meta 6,0 (seis) de qualidade educacional, 

perspectivada pelo Inep para o Ideb de 2021, levam em consideração apenas os resultados 

obtidos pelos Anos Iniciais. A expectativa é que os anos finais cheguem a 5,5 pontos em 

2021, o que significa que o segmento não alcançará a meta mínima de qualidade aferida pelo 

Ideb no prazo estipulado. 

Ainda que a LDBEN/96 não indique separação dos dois segmentos na concepção e 

organização do Ensino Fundamental, os problemas de descontinuidade nas políticas 

educacionais são evidentes e permitem constatar a existência de um abismo entre Anos 

Iniciais (AI) e Anos Finais (AF) confirmado pela dificuldade de os AF continuarem 

progredindo nas metas de qualidade delineadas por resultados de avaliações externas e de 

reduzir seus índices de reprovação a níveis compatíveis aos desafios atuais. Textualmente, no 

Decreto no 6.094, de 2007, a formulação do Ideb apresenta uma visão extremamente 

objetivista sobre o seu potencial para indicar a qualidade da escola: 

 
Art. 3 – A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil) (BRASIL, 2007). 

 

Apesar das visões reducionistas de qualidade que o cercam, é possível considerar 

algumas potencialidades no Ideb por conta de duas características: por facilitar uma 

apreensão, mesmo que parcial, da realidade educacional brasileira e, sobretudo, por articular 

dois elementos que há muito tempo parecem ser antagônicos: o aumento da aprovação e o 

aumento do desempenho. Se qualidade não se confunde com desempenho em leitura e 

resolução de problemas, por outro lado, esses tópicos não são, de forma alguma, estranhos ao 

processo escolar que se pretende de qualidade. Com efeito, o incremento do Ideb, a médio e a 

longo prazos, se dará pelo incremento desses dois fatores. 
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Outra característica é dada pelo fato de o Ideb estar associado ao PDE e, em 

decorrência, ensejar o Plano de Ações Articuladas (PAR)24, que compreende várias iniciativas 

pactuadas entre a União e outros entes federados para a execução de programas com suporte 

técnico e financeiro, visando à melhoria dos indicadores educacionais, notadamente o próprio 

Ideb. Paralelamente ao PAR, foram desencadeadas ações do Governo Federal, expressamente, 

destinadas à educação. A este respeito, Saviani (2007, p. 1242), apesar de ponderar que não se 

trata exatamente de um plano, destaca que “a singularidade do PDE se manifesta naquilo que 

ele traz de novo, [...] da preocupação em atacar o problema qualitativo da educação básica 

brasileira”. E, provavelmente, a grande medida, mesmo que formalmente anterior ao 

lançamento, se constitui no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)25. 

No entanto, enquanto indicador, a questão consiste em dimensionar o seu potencial 

para contribuir no equacionamento e no enfrentamento de tarefas de planejamento 

educacional, uma vez que existem projeções do Ideb até 2021 para cada escola e rede, 

levando em conta, de alguma forma, as particularidades dessas unidades. 

A superação dessa cultura de avaliação escolar em direção a uma cultura de 

compartilhamento de responsabilidades e gestão democrática requer algo além da mera 

divulgação dos resultados a toda a sociedade, deixando os alunos e seus pais ou responsáveis 

na condição de meros expectadores e quando muito, coadjuvantes do processo. 

Como um país, precisamos de um sistema público de educação forte e vibrante. Tendo 

como metas: garantir que as nossas escolas tenham um currículo forte, coerente e explícito, 

que seja enraizado nas artes e nas ciências, com muitas oportunidades para as crianças se 

engajarem em atividades e projetos que tornem o aprendizado vívido; garantindo o 

conhecimento que precisam para compreender debates políticos, fenômenos científicos e o 

mundo em que vivem; certificando de que estão preparadas para as responsabilidades da 

cidadania democrática em uma sociedade complexa; cuidando para que os professores sejam 

bem educados, não apenas bem treinados; por fim, e a certeza de que as escolas tenham a 

autoridade de manter tanto os padrões de aprendizado quanto os padrões de comportamento. 

Portanto, as avaliações externas precisam se operacionalizar em ações que busque a 

emancipação, contribuindo, para consolidação permanente do currículo, como a seguir: o 

24 Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007, é 

um programa estratégico do PDE. Ele busca colocar à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, instrumentos eficazes de avaliação e de implementação de políticas de melhoria da qualidade da 

educação, sobretudo da Educação Básica. 
25 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da  

Educação (Fundeb) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007  

e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006. 
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Saeb, o Enade, o Enem, a Prova Brasil, a ANA e a Avaliação Externa Municipal. Dessa 

forma, no tópico seguinte, refletiremos sobre as últimas avaliações supracitadas, motivo da 

sua materialização no contexto das escolas pesquisadas no município de Itabuna-Bahia. 

 
2.1.1 Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica (SAEB) 

 

A avaliação externa tem sido objeto de discussão entre pesquisadores e professores 

principalmente a partir da década de 1990, momento em que essa prática conquista espaço 

hegemônico no interior da escola como proposição e condução de políticas públicas do Estado 

para a educação. Para Franco, Alves e Bonamino (2007, p. 990) a partir desse período “o 

Brasil passou a contar com a avaliação nacional para acompanhar a qualidade da educação”. 

Todavia, Bonamino e Franco (1999, p.102) também afirmam que “desde 1988 vêm 

sendo tomadas iniciativas voltadas à implantação e desenvolvimento do Sistema Nacional de 

Avaliação da Escola Básica SAEB”. Para os autores (1999, p.110), a origem do Saeb está 

relacionada com demandas do Banco Mundial e com os interesses do MEC. 

Relaciona-se com demandas do Banco Mundial referentes à necessidade de 

desenvolvimento de um sistema de avaliação do impacto do Projeto Nordeste, segmento 

Educação, no âmbito do VI Acordo MEC/Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD): 

 
Tal demanda, aliada ao interesse do MEC em implementar um sistema mais amplo 

de avaliação da educação, levou a iniciativas que redundaram na criação do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau - SAEP. Já em 1988, houve 

uma aplicação piloto do SAEP nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte, com o 

intuito de testar a pertinência e adequação de instrumentos e procedimentos. No 

entanto, dificuldades financeiras impediram o prosseguimento do projeto, que só 

pôde deslanchar em 1990, quando a Secretaria Nacional de Educação Básica alocou 

recursos necessários à viabilização do primeiro ciclo do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Básico (BRASIL, 1988). 

 

Essas primeiras ações voltadas para a implementação de um sistema de avaliação 

nacional visavam “verificar não apenas a cobertura de atendimento educacional oferecido à 

população, mas, principalmente, o desempenho dos alunos dentro do sistema. Tais ações 

levaram à subsequente institucionalização do SAEB” (BONAMINO, FRANCO, 1999, p. 

108). 

Em 2005, a Portaria Ministerial n.º 931 alterou o nome do histórico exame amostral do 

Saeb, realizado desde 1990, para Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB). Por sua 

tradição, entretanto, o nome do Saeb foi mantido nas publicações e demais materiais de 

divulgação e aplicação deste exame. 
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira autarquia do 

MEC, o qual desenvolve o Saeb, conjunto de sistemas de avaliação do ensino brasileiro, com 

essa avaliação produz informações a respeito da realidade educacional brasileira por regiões, 

redes de ensino pública e privada nos estados e no Distrito Federal, por meio de exame bienal 

de proficiência em Matemática e em Língua Portuguesa (leitura), aplicado em amostra de 

alunos de 4ª série e 8ª série do Ensino Fundamental e, do 3° ano do Ensino Médio. O Saeb é 

também a primeira iniciativa brasileira, em âmbito nacional, realizada com o objetivo de 

conhecer e coletar dados sobre a qualidade da educação no país. Além disso, o sistema 

procura conhecer as condições internas e externas que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, por meio da aplicação de questionários respondidos por alunos, professores e 

gestores, e da coleta de informações sobre as condições físicas da escola e dos 

recursos de que ela dispõe. 

Segundo informações do site do Inep, são objetivos do Saeb: 

 
 

− oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de políticas 

públicas e programas de intervenção ajustados às necessidades 

diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino avaliadas; 

− identificar os problemas e as diferenças regionais do ensino; 

− produzir informações sobre os fatores do contexto socioeconômico, cultural e 

escolar que influenciam o desempenho dos alunos; 

− proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade uma visão clara dos 

resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das condições em que 

são desenvolvidos e 

− desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação 

educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de 

ensino e pesquisa. (BRASIL, 2009) 

 

Diante dos dados e resultados da avaliação externa foram criados índices, tanto em 

nível nacional como estadual e municipal, que representam o desempenho das escolas e 

alcance de metas pré-estabelecidas, Ideb o qual retrataremos no tópico seguinte. 

 
2.1.2 Ideb: elemento constituinte da avaliação externa 

 
 

Criado em 2007, o Ideb o condutor das políticas educacionais contemporâneas para a 

educação básica, porque todas as referências políticas sobre o contexto local (estado, Distrito 

Federal, município e/ou escola) o têm como referência. Constituindo assim, um paradigma de 

avaliação criado com o intuito de acompanhar o desenvolvimento da qualidade do ensino e do 

sucesso escolar dos sistemas/redes de ensino. De acordo com o MEC, o Ideb é calculado por 

dois indicadores para gerar o monitoramento a que pretende: a taxa de fluxo (promoção, 
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repetência e evasão) e a pontuação em exames padronizados realizados por estudantes ao final 

de cada etapa da educação básica (4ª série/ 5º ano e 8ª série/9º ano do ensino fundamental e 3º 

ano do ensino médio). Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, 

realizado anualmente pelas escolas. 

O Ideb se firmou como indicador de qualidade da educação no país por meio do Plano 

de Metas Compromisso Todos Pela Educação, amparado pelo Decreto Presidencial de nº 

6.094/2007, conforme consubstanciado em seu art. 3º: 

 
Art. 3º A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil). Parágrafo único. O Ideb será o indicador 

objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao 

Compromisso (BRASIL, 2007). 

 

Consoante ao exposto, o Ideb é ostentado como indicador estratégico da política 

educacional e imprime como concepção de qualidade: rendimento e desempenho, captados 

pelo Censo Escolar (abandono escolar, aprovação e reprovação), cujo propósito é elevar os 

níveis da qualidade do ensino. 

Ademais, a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, do PNE 2014-2024, reforça a 

importância do Ideb quando preconiza, em seu art. 11: 

 
Art. 11º - o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB será  utilizado 

para avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados 

pelo censo escolar da educação básica, combinados com os relativos ao desempenho 

dos estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento escolar (BRASIL, 

2014). 

 

Como se vê, o PNE (2014-2024) reforça a importância do Ideb, colocando-o como 

indicador de qualidade. Do ponto de vista estrutural, o índice reúne em sua composição duas 

variáveis: fluxo escolar e médio de desempenho nas avaliações, que são calculados por meio 

dos dados de aprovação declarados no Educacenso26 e da média de desempenho obtida nas 

avaliações do INEP: o Saeb. O principal objetivo do Ideb é elevar a nota dos sistemas 

estaduais e municipais de ensino para 6,0 em 2022, a fim de igualar o Brasil à qualidade do 

ensino ofertado em países desenvolvidos. 

 
 

26 Radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta permite obter dados individualizados de 

cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) 

quanto da rede privada. 
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Muitos autores apresentam restrição ao uso desse índice como indicador de qualidade, 

a exemplo de Castro (2009) quando afirma 

 
Essas avaliações baseadas em indicadores de desempenho mostram-se restritas e 

inadequadas para medir a qualidade efetiva da educação, pois não ultrapassam o 

nível instrumental. Fundamentam-se em pressupostos técnicos que se distanciam de 

juízo de valor, do compromisso com a justiça social, bem como das ações e dos 

interesses dos sujeitos que, concretamente, a definem e a adotam (p.31). 

 

Concernente a essa análise, encontramos em Freitas (2007) o entendimento de que as 

variáveis (desempenho e fluxo) que compõem o Ideb não são suficientes para mensurar a 

qualidade da educação ofertada em uma unidade escolar, face à multiplicidade de variáveis 

presentes no cotidiano da escola, as quais são deixadas de lado na avaliação da escola, 

comprometendo seriamente os resultados apresentados como de qualidade. Cabe ressaltar a 

reflexão de Araújo (2007) que tece críticas ao índice quando afirma: 

 
O Ideb é mais um instrumento regulatório do que um definidor de critérios para uma 

melhor aplicação dos recursos da União visando alterar indicadores educacionais. O 

resultado de cada município e de cada estado será (e já está sendo) utilizado para 

ranquear as redes de ensino, para acirrar a competição e para pressionar, via opinião 

pública, o alcance de melhores resultados. Ou seja, a função do MEC assumida pelo 

governo Lula mantém a lógica perversa vigente durante doze anos de FHC (p., 45). 

 

Como se vê, as reflexões dos autores em torno do Ideb têm provocado discussões 

“acaloradas” acerca da sua funcionalidade. Enquanto um grupo defende que a sua criação 

possibilitou aos sistemas de ensino um indicador que revela o diagnóstico das escolas e 

sistemas de ensino, outro grupo argumenta que a proposta do índice está eivada de ideologias 

de cunho mercadológico e capitalista, que não consideram as condições da escola e de seus 

sujeitos. 

Em sintonia com o segundo grupo e com as proposições trazidas pelos autores acima, 

entendemos que é preciso estar alerta ao caráter reducionista do processo avaliativo por meio 

de testes padronizados, condensados através de um índice que se mostra alheio às 

especificidades de cada escola, camuflando a realidade da qualidade da educação básica 

ofertada no país. 

A crise da escola pública está em pauta e as políticas educacionais consolidam essa 

crise quando salientam que as escolas necessitam apresentar bons resultados quantitativos 

para medir a qualidade da educação. Questões como essas proporcionam que as redes de 

ensino, as escolas e os seus profissionais respondam positivamente a esse paradigma, 
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fragmentando os processos formativos e a oferta de uma educação na qual valorize saberes, 

experiências e culturas. 

Desse modo, entendemos que se apoderar dos dados, sem aliá-los a outras variáveis, é 

temeroso, pois impulsiona as escolas à competição, ao invés de levá-las a analisarem as 

dificuldades que implicam no resultado aferido. Por isso, é pertinente ter cautela nos 

resultados traduzidos pelo índice face ao sensacionalismo por parte da mídia na divulgação 

dos resultados, o que contribui para a disseminação de uma cultura classificatória. 

Ainda assim, as nossas escolas não melhorarão se for valorizado apenas o que os testes 

mensuram. Os testes proporcionam informações úteis sobre o progresso dos estudantes em 

leitura e em matemática, mas não podem mensurar o que mais importa na educação,porque 

nem tudo o que importa pode ser quantificado. O que é testado pode em última análise ser 

menos importante do que não é testado, como a habilidade de um estudante em encontrar 

explicações alternativas, e com as dúvidas, buscar o conhecimento por conta própria e pensar 

de forma diferente. Se não valorizarmos os individualismos, perderemos o espírito da 

inovação, imaginação, investigação e divergência que tem contribuído de forma poderosa para 

o sucesso de nossa sociedade em muitos diferentes campos. 

Certamente, queremos que sejam capazes de ler, escrever e operar com os números, 

por serem essas as habilidades básicas que fundamentam o aprendizado. Mas, não é 

suficiente, é preciso focar em estratégias de melhoria das escolas, injetando a substância da 

aprendizagem e revivendo as condições que tornam possível a aprendizagem. 

 
2.2. Contextualizando o Município de Itabuna: nosso campo de pesquisa 

 
 

Foi emancipado em 1910, o município de Itabuna tem sua cronologia confundida com 

a própria origem do seu perímetro urbano, a partir de meados do século XIX, reduzindo-se a 

importância da centenária Ferradas, que foi a primeira vila, com o nome de Dom Pedro de 

Alcântara, três décadas antes de Tabocas, e o primeiro povoamento não indígena no território 

daquele que viria a ser o município de Itabuna. O nome “Itabuna” é derivado do termo 

tupitáabuna, que significa “padre de pedra” (itá, pedra + abuna, padre). O nome é uma 

referência a uma formação rochosa. 

Está localizado no Sul do Estado da Bahia, em uma região denominada Território 

Litoral Sul da Bahia, região que ficou conhecida pelo fruto do ouro do cacau, que despontou 

no final do século XIX como principal produto exportável do estado, ultrapassando o 

comércio de fumo (ROCHA, 2006, p. 87). Atraiu migrantes de toda parte do país, e até 
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mesmo de outros países. Os primeiros migrantes desejavam possuir terras virgens e ricas 

(FREITAS; PARAISO, 2001, p. 85) e conseguiram efetivar os seus desejos formando grandes 

propriedades cacauicultoras. 

Neste sentido, Itabuna ocupa lugar de destaque na região, pela sua localização 

geográfica, situando-se numa área de convergência rodoviária, ligando o Sudeste com o 

Nordeste, no coração dos remanescentes da Mata Atlântica sob forte influência do cultivo do 

cacau. É a 5ª maior cidade do Estado da Bahia. 

A cultura do cacau, introduzida na região Sul da Bahia no século XVIII, passou a ser a 

razão da ocupação de novas terras e foi responsável pela formação de uma classe social 

constituída pelos coronéis, pelos trabalhadores das lavouras de cacau e pelos jagunços, os 

quais seriam os guardiões das roças de cacau e de seus senhores: 

 
Os jagunços apareciam nos cavalos agitados, os arreios ricos e vistosos. As armas na 

cintura, as cartucheiras recheadas de balas. [...] Quando eles apareciam, luz de vela 

era acesa por mãos aflitas, mulheres recolhiam-se no oratório, tremor de lábios 

desfiavam rezas nos rosários. [...] Os jagunços tinham olhos de animal atento, os 

cabelos desciam até os ombros. O vento era indomável como o ódio que, às 

escondidas, traziam sempre no peito. [...] Os jagunços passavam em suas montarias 

velozes pela rua deserta, ferraduras chispavam a terra que se levantava numa nuvem 

de poeira [...] naquele imenso território, com suas árvores de frutos de ouro, 

traiçoeiros nas baixadas e serras. [...] A natureza humana era tão bárbara naquele 

território que se tornava inconcebível (MATTOS, 1999, p. 61-62). 

 

 

Isso por conta da lavoura cacaueira no Sul da Bahia representar a solução para o 

pagamento das dívidas da Província que, desde a segunda metade do século XIX fazendo 

parte do cenário nacional, passava por dificuldades causadas pela extinção do tráfico de 

escravos e consequente escassez de mão-de-obra, pelo aumento do mercado interno, a 

urbanização e a imigração. Ao mesmo tempo, com a decadência da lavoura canavieira, 

algodoeira e da pecuária do Nordeste, a zona de cultivo do cacau seria um receptor natural do 

excedente da mão-de-obra. 

O cacau, devido ao sucesso de sua cultura, trouxe à região as primeiras famílias, 

vindas dos mais diferentes recantos do Brasil e do mundo, mas, principalmente, do estado 

vizinho, Sergipe: “Desbravando a terra, penetrando, implantando e consolidando a lavra do 

cacau, o sergipano tem amanhecer fundamental na formação de uma saga feita de cobiça e 

morte” (MATTOS, 1999, p. 49). As diferentes famílias que ocuparam as terras propícias ao 

plantio do cacau passaram a travar lutas para ocupar cada vez mais terras e, assim, foram 

surgindo fazendas, vilas, lugarejos e cidades, formando a civilização do cacau (PÓLVORA; 

PADILHA, 1979). A vinda dessas famílias era estimulada por propaganda do governo, as 
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quais eram incentivadas pela possibilidade “de progresso individual para os que se 

dispusessem a conquistar as terras virgens e ricas, descritas como um bem ilimitado e 

apropriável para qualquer pessoa que se dispusesse a trabalhá-las” (FREITAS; PARAÍSO, 

2001, p. 85). 

Sendo assim, o cacau enriqueceu proprietários de terra, embalou o sonho dos 

lavradores e foi objeto de lutas sangrentas. Depois de um período de luta pelas melhores 

terras, o fruto da cor do ouro tornou-se mercadoria de alto valor no mercado internacional, o 

desdobramento da cultura cacaueira num momento em que o ciclo do cacau atinge um 

patamar de produção industrial e financeira, trazendo o desenvolvimento e com este os 

diversos tipos humanos, atraídos pelas histórias de terras férteis e dinheiro em abundância. 

Na década de 1990, essa matriz econômica entrou num processo de restruturação, em 

função da crise do cacau e dos investimentos regionais com destaque para a indústria de 

informática (Ilhéus), de confecção de calçados (Itabuna), de turismo (Porto Seguro e Costa do 

descobrimento); para o comércio através de construção de Shopping Center (Itabuna); para a 

educação através da expansão da Universidade Estadual de Santa Cruz e construção de 

escolas de nível médio (Ilhéus e Itabuna). 

O município de Itabuna possui uma área total de 432,2 km² e está a 426  quilômetros 

da capital da Bahia, recentemente alterada, limitando-se ao norte, com os municípios de 

Barro Preto e Itajuípe; ao sul, com Jussari e Buerarema; a leste, com Ilhéus; e a oeste, com 

Itapé e não mais Ibicaraí, devido ao aumento da população residente na zona urbana com o 

decorrer dos anos, demonstrando dificuldades em resistir com as atividades agrícolas, a 

estagnação econômica, iniciada com a crise  da  lavoura  cacaueira,  pode  ser  responsável 

pelo processo de  urbanização  em  exercício, conforme Figura 1, a seguir, disponibilizada 

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia (Seplantec). 
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Figura 01- Localização geográfica e limites territoriais do município de Itabuna, Bahia, 2015 

Fonte: Anuário Municipal de Itabuna 2015. (ANEXO I) 

 
 

Segundo levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2013), Itabuna apresenta o terceiro melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), do Estado da Bahia, ficando atrás somente da capital 

baiana, Salvador e do município de Lauro de Freitas. Em 2000, o índice era de 0,581, e em 

2010 passou para 0,712. A média nacional é de 0,727. 

E a quinta cidade mais populosa da Bahia, com uma população de 204.667 (duzentos  

e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete) habitantes, conforme contagem populacional, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

O clima da região onde está localizada Itabuna é quente-úmido, com temperatura 

média anual de 23,3oC, média das máximas de 28,45oC e, das mínimas, de 19,47oC 

(CEPLAC, 2012). A umidade relativa média do ar é de 88,5%,  e  a  pluviosidade  média 

anual alcança 1.300,3mm, com o período de maior precipitação pluviométrica entre abril e 

junho (IBGE, 2010). 

Em relação à vegetação, o município é quase na sua totalidade coberto pela Mata 

Higrófila Sul Baiana, também conhecida por Floresta Perenifolia Latifoliada Higrófila 

Hileana Baiana e Floresta Pluvial Tropical Perenifolia Sul-baiana ou, mais popularmente, 

como Mata Atlântica Sulbaiana. 

Grande parte da vegetação original do município foi alterada pela introdução 

progressiva da cultura cacaueira, há quase dois séculos. O sistema mais usual de cultivo, 

regionalmente conhecido como “cabruca”, favoreceu, de certo modo, a conservação de 
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parte do ecossistema, servindo como área tampão entre os poucos remanescentes da mata 

original, geralmente localizado nos topos das elevações onde é difícil o cultivo. 

O município está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, formado no 

encontro dos rios Salgado e  Colônia,  no  município  de  Itapé.  Em  Itabuna,  o  Rio 

Cachoeira ainda recebe contribuições de outros afluentes de menor volume de água, como os 

Rios Burundanga e dos Cachorros. 

 
2.2.1 A Educação em Itabuna 

 
 

O ensino no município de Itabuna tem fase inicial (1906 a 1930), sendo esse 

caracterizado pela organização e evolução do seu sistema de ensino primário, demarcado pela 

necessidade dos filhos da pequena burguesia cacaueira, representada pelos coronéis do cacau 

e grandes comerciantes exportadores, emergente e não da sociedade em geral. Nessa direção, 

constatou-se a utilização do desenvolvimento da rede de ensino em favor de uma determinada 

classe social. 

Esse segmento social marca o surgimento das primeiras escolas, quando foi feito a 

contratação de professores e cedido os espaços (privados) para instalação de escolas, com o 

intuito de atender a escolarização dos seus filhos sem que fosse necessário o deslocamento 

para outros centros urbanos mais desenvolvidos. 

Outro marco nessa época para a rede de ensino está caracterizado pela falta de vagas 

para as crianças em idade escolar. Na época houve uma preocupação por parte das autoridades 

políticas em ampliar o número de escolas. Essa ampliação em números absolutos representou, 

de um lado, um crescimento significativo de escolas, principalmente nos primeiros anos da 

emancipação política, de outro lado a rede escolar infelizmente não correspondia ao ritmo de 

crescimento populacional de crianças em idade escolar (7 a 14 anos), deixando à margem do 

processo de ensino um número significativo de crianças, certamente, oriundas das classes 

populares. 

Outro ponto que agravava este quadro era a precariedade das instalações físicas e 

mobiliárias das escolas isoladas e reunidas27. Sendo que estes modelos de escolas 

funcionavam em casas ou salas improvisadas (galpões, barcaças, vagões da estrada de ferro, 

 

 

 

27 As Escolas Reunidas nascem como modelo mais simplificado do que o Grupo Escolar, sem ostentar grandes 

prédios e nem com um número elevado de professores. Se constituíam como um modelo intermediário entre as 

escolas isoladas e os grupos escolares. In: Revista HISTEDBR On-line, Campinas, 2015. 
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outros); o ensino era ministrado por professores que, na sua maioria, eram leigos28; as classes 

eram organizadas no formato de classes mistas e/ou multisseriadas29, “A disposição dessa 

modalidade de ensino no meio rural se consolida pelas características geográficas. Esse 

modelo de ensino é destinado às comunidades com pequeno número de habitantes, que 

constituem uma clientela reduzida, não dispondo de número suficiente de estudantes para 

formarem classes independentes. Além disso, são ainda comunidades isoladas de difícil 

acesso. [...] Na classe multisseriada, os recursos didáticos devem estar a serviço de uma 

atividade de ensino que cumpra a intenção inicial de promover aprendizagem. [...] o mais 

importante nesse processo de ensino é aquilo que deve ser absorvido pelos alunos. Nessa 

reflexão, a missão é propor os melhores meios para tornar possíveis, efetivos e eficientes o 

ensino e a aprendizagem” (TERUYA; WALKER; NICÁCIO; PINHEIRO, 2013, p. 572-577). 

Na zona rural, as condições de trabalho dos professores e de estudos dos alunos eram 

agravadas em decorrência de vários fatores: falta de transporte pela distância das fazendas, da 

forma de locomoção e moradia dos professores, falta de sala de aulas e de material didático, 

além da ausência de valorização dos professores, visto que recebiam baixos salários 

Para ultrapassar esta fase de modelos de escolas isoladas no município, houve uma 

movimentação por parte da sociedade civil organizada, requerendo aos poderes públicos 

escolas nos moldes modernos. Assim, em 1935, foi inaugurado o primeiro grupo escolar 

primário público de Itabuna, a Escola Lúcia Oliveira, com um atraso histórico de quase 40 

anos em relação ao primeiro grupo escolar do Brasil e de 20 anos atinente ao município 

vizinho de Ilhéus. 

Sendo assim, a prioridade estabelecida para educação de Itabuna passou a ser a 

ampliação do nível da escolarização dos alunos. Em outras palavras, o foco das políticas 

públicas voltava-se para a implantação de cursos mais elevados. Certamente, essa política 

visava atender os interesses de uma determinada classe social, cujos filhos já haviam 

ultrapassado a primeira etapa do ensino elementar (primário) e precisavam ingressar no 

ginásio. 

Em vista disso, vale salientar que a educação na região se encontra em processo de 

expansão nos seus diferentes níveis de ensino. Contudo, não podemos afirmar que todas as 

pessoas têm possibilidades de ter acesso a escolarização. Por outro lado, é possível identificar 

que o processo de ampliação de acesso à educação ainda é marcado por carências de 

28 Profissional que exerce o magistério sem possuir a habilitação mínima exigida. 
29 Forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na mesma sala de  aula, com  várias séries 

do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos com idades e níveis de conhecimento 

diferentes. 
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diferentes naturezas, a saber: questões de infraestrutura escolar; permanência dos alunos nas 

escolas; qualidade do ensino e formação de professores. 

Desde 01 de outubro de 2002, a organização educacional do município está 

estruturada em Ciclo de Formação Humana, respaldada na Proposta Político-Pedagógica da 

Escola Grapiúna, denominada “Lugar de todos nós”, aprovada pelo Conselho Municipal de 

Educação, pela Resolução CME30 nº 20/2003. O Ciclo de Formação Humana,  modalidade 

que considera as temporalidades do desenvolvimento humano como eixo estruturante para 

organizar o processo educativo e agrupar os sujeitos junto aos seus pares, baseado numa 

perspectiva curricular que reconhece o sujeito no processo educativo como ser integral, 

atende às dimensões biopsicossociais e alicerça o processo formativo para o desenvolvimento 

dos aspectos cognitivos, afetivos e motores (ITABUNA, 2001, p.02). 

O referido documento mencionado preza pelos princípios da Educação, a saber: 

 
 

1.1 – Educação de Qualidade - Garantida na LDBEN, nº 9.394/96, no Plano Decenal 
de Educação e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1.2 – Inclusão Social – o respeito às diferenças se baseia em intervenções que 

reconhecem as singularidades presentes em cada ser humano, superando assim as 

formas “injustas” de tratar os diferentes como se fossem iguais, o que transforma as 

diferenças em desigualdades (Declaração de Salamanca, Unesco, 1994, grifo do 

autor). 

1.3 – Participação Democrática – os mecanismos de participação democrática na 

escola se pauta no estabelecimento de uma teia de relações com a comunidade, 

instituições e órgãos governamentais, articulando-se para garantia da aprendizagem 

de todos, valorizando as ações coletivas e possibilitando a construção do 

conhecimento no contexto sociocultural. 

1.4 – Cultura Regional – os contidos escolares devem partir e priorizar o estudo e 

investigação dos vários aspectos da cultura local: a história, a economia, a política, a 

geografia, as linguagens, num permanente movimento dialético entre o geral e o 

particular, entre o universal e o local, entre o global e o específico, entre o que é 

comum e o que é singular (ITABUNA, 2001). 

 

A mesma apresentava, em 2002, como objetivos para o ensino da rede municipal de 

Itabuna: promover o desenvolvimento integral dos educandos, preparando-os para o exercício 

da cidadania e para o mundo do trabalho; construir mecanismos e procedimentos que, sob as 

mais variadas formas, produzam a inclusão social e cultural dos alunos no interior da escola e 

conhecer e valorizar a cultura local, contribuindo para a (re) construção da identidade 

grapiúna31. A partir dos eixos norteadores, a citar: construção de uma escola que possibilite o 

acesso ao conhecimento universal e regional; construção de uma escola que considera a 

formação humana na sua totalidade; escola como tempo de vivência cultural; escola como 

experiência política de educação e participação coletiva; escola capaz de redefinir seus 

 

30 Conselho Municipal de Educação de Itabuna-BA. 
31 O cacau como símbolo da identidade grapiúna, ainda permanece no século XXI. 
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aspectos formadores; escola capaz de assegurar a vivência de cada idade de formação sem 

interrupção e por fim, escola capaz de assegurar a construção de uma nova identidade de seus 

profissionais. 

Nessa proposta, a organização educacional baseou-se nos Ciclos do Desenvolvimento 

Humano32: Ciclo da Infância, Pré-Adolescência e Adolescência (ITABUNA, 2002). 

 
Quadro 01 – Organização das turmas da rede municipal de ensino, em 2002 

CICLO / MODALIDADE FASES IDADE 

 
Ciclo da Infância – (CIN) 

Fase 1 5 anos e 6 meses e 6 anos 

Fase 2 7 anos 

Fase 3 8 anos 

 

Ciclo da Pré-adolescência – (CPA) 

Fase 1 9 anos 

Fase 2 10 anos 

Fase 1 11 anos (2003) 

 
Ciclo da Adolescência – (CAD) 

Fase 1 12 anos 

Fase 2 13 anos 

Fase 3 14 anos 

 

 

 

Classe de Integração e Recursos (CIR) 

Fase I Alunos com distorção ciclo- 
idade não alfabetizados. (09 a 14 
anos) 

Fase II Alunos com distorção ciclo- 

idade já alfabetizados. (12 a 14 
anos) 

Fase III Alunos que apresentam 

problemas de aprendizagem e 

distorção ciclo-idade (12 a 14 
anos). 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2016. 

 

É importante considerar que ao estabelecer tal configuração para cada segmento/fase 

de 2002, o município de Itabuna foi pioneiro na implantação do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos, visto que a Lei nº 11.274 que normatiza essa organização em nível federal foi 

promulgada posteriormente, em 6 de fevereiro de 2006, alterando a redação dos arts. 29, 30, 

32 e 87, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e que estabelece as Diretrizes e Bases  

da   Educação   Nacional,   dispondo   sobre   a   duração   de    9    (nove) anos para    o 

Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Assim, a 

 

 

 

 
 

32 Ciclos de Formação Humana (CFH) compreendem uma maneira de organização de tempos e espaços escolares 

dos estudantes de forma a se adequar melhor a educação escolar, as características biológicas e culturais do 

desenvolvimento de todos os alunos. É uma reavaliação dos sistemas avaliativos, do acesso e permanência dos 

estudantes na escola. Nos CFH, concebe-se o conhecimento como parte integrante da formação humana. 
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SEC33 passa a atender em 2017, a organização do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos, 

bem como a nomenclatura da organização dos segmentos que compõe. 

A SEC, na atual gestão 2017-2020, encontra-se organizada pela seguinte estrutura 

administrativa, que controla e orienta o sistema e a política educacional no município, 

conforme Lei nº 2.378, de 27 de janeiro de 2017, at. 54 que trata da composição da Secretaria 

da Educação. Em seu organograma, a Secretaria Municipal da Educação está distribuída em 

quatro departamentos, a saber: Departamento de Educação Básica (DEB); Departamento de 

Acompanhamento de Gestão (DAG); Departamento de Infraestrutura (DI) e Departamento de 

Pesquisas Pedagógicas, Planejamento e Informações Gerenciais (DPPPIG). Cada 

departamento é composto com suas assessorias e coordenações, conforme Figura 2: 

 
Figura 02 - Organograma da Secretaria Municipal de Educação 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 

Nesse cenário mantivemos diálogo com o DEB, especificamente, com a Assessoria 

de Ensino Fundamental, a Equipe de Fortalecimento da Gestão e com o DPPPIG, para a 

apropriação de informações acerca dos dados referentes aos resultados das avaliações 

externas no município. 

A Educação Municipal de Itabuna atende à legislação nacional, a exemplo da LDBEN, 

Lei nº 9.394/96, que determina em seu art. 1º, §1º. “Esta Lei disciplina a educação escolar, 

que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”. A rede 

municipal atendeu no ano de 2017, 18.557 alunos distribuídos nas diferentes etapas e 

modalidades da Educação Básica. O quadro 02, a seguir, demonstra a nova organização do 

Sistema Educacional no município de Itabuna. 

 

 

 
33 Secretaria de Educação de Itabuna-BA. 
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Quadro 02 – Organização das escolas da rede municipal de ensino – 2017 
 

SEGMENTOS / 

MODALIDADE 

CICLO / 

MODALIDADE 
ANO DE ENSINO IDADE 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 
Creche 

Fase I – 06 alunos por 

professor e monitor 
Fase II – 08 alunos por 
professor e monitor 

Fase III – 10 alunos por 

professor e monitor 

 

 
02 e 03 anos 

 
Pré-Escola 

Fase I – 16 alunos por 

professor 
Fase II – 16 alunos por 
professor 

 

04 e 05 anos 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
(Anos Iniciais) 

 

 
Etapa 01 

1º ano – 23 alunos 

2º ano -23 alunos 

3º ano - 23 alunos 

 
06 anos 

07/08 anos 

08/09 anos 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

(Anos Iniciais) 

 
Etapa 02 

4º ano – 28 alunos 
5º ano - 28 alunos 

09/10 anos 
10/11 anos 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

(Anos Finais) 

 
 

Etapa 03 

6º ano – 33 alunos 

7º ano – 33 alunos 

8º ano – 33 alunos 
9º ano – 33 alunos 

11/12 anos 

12/13 anos 

13/14 anos 
14/15 anos 

 

 

EJA I 

Etapa 01 Alfabetização e 1º Ano –  

23 alunos 
A partir de 

15 anos 

Etapa 02 1º e 2º Ano 28 alunos A partir de 
15 anos 

Etapa 03 
1º e 2º Ano 28 alunos A partir de 

15 anos 

 

EJA II 

Etapa 04 6º e 7º Ano 38 alunos A partir de 
15 anos 

Etapa 05 8º e 9º Ano 38 alunos 
A partir de 

15 anos 

TCE I34 Etapa 01 1º ao 5º ano 
A partir de 
15 anos 

TCE II Etapa 02 6º ao 9º ano 
A partir de 
15 anos 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Portaria nº 015/2017. 

 

Ao estudar a gestão escolar na articulação com os resultados das avalições externas, 

faz compreender a emergência do conhecer a avaliação como objeto de estudo e quanto 

produção de conhecimento em suas mais variadas nuances, para que esse conhecimento possa 

 

 

 

34 Política Pública de regularização do fluxo escolar destinada a corrigir a distorção idade/escolaridade de alunos 

de 10 a 14 anos, bem como resolver situação da falta de escolarização anterior dos que chegarem nessa faixa 

etária à Rede Pública Municipal de Itabuna. 



66 
 

 

 

 

fundamentar o potencial emancipatório da avaliação enquanto instrumento necessário – mas 

não limitado – à regulação da qualidade da educação oferecida. 

As modalidades avaliativas propostas pela Escola Grapiúna para trabalhar com o Ciclo 

de Formação Humana (CFH), Avaliação Formativa, Progressiva e Especializada, com a 

intenção acompanhar o processo de construção de conhecimento, dando condições aos alunos 

avançarem em seus ciclos/fase, ao mesmo tempo que poderiam ter acompanhamentos 

paralelos a depender das necessidades de aprendizagens apresentadas, podendo ser 

encaminhados para o ano posterior, com ou sem um apoio educacional especializado. Ainda, 

ao final de cada ciclo, o aluno poderia ser encaminhado para uma Classe de Integração e 

Recursos (CIR), que atendia os alunos em distorção idade-escolaridade-aprendizagem. 

A avaliação formativa é: 

a investigação continua e sistemática realizada a partir do processo de ação- 

reflexão, destinada a informar a situação em que se encontra o aluno/a aluna, 

no que se refere ao desenvolvimento da aprendizagem; bem como dar pistas 

ao professor para modificar, ampliar, criar e recriar situações de 

aprendizagem que permitam ao aluno/aluna continuar aprendendo e ao 

professor/à professora se dirigir ao alcance dos objetivos programados 

(ITABUNA, 2001, p. 29). 

 

Desta forma, visa fornecer aos alunos um feedback de seus progressos, considerando 

avaliações feitas em diferentes momentos e instrumentos. Para Cipriano (2007) a avaliação 

formativa reforça a ideia de que a avaliação, no desenvolvimento global do currículo, é uma 

ocasião a mais de aprendizagem. A avaliação, em sua intenção e função formativa, transcende 

os resultados da prova e da qualificação, pois somente a partir de um interesse técnico e de 

controle se pode confundir o instrumento, o recurso - como o exame - com a atividade – 

avaliar. 

Dias Sobrinho (2003b) complementa afirmando que 

 
 

Em outras palavras, essas transformações deveriam oferecer uma outra direção, um 

outro sentido filosófico e ético. Em primeiro lugar, que a regulação não tenha uma 

simples função burocrática e legalista, nem se esgote em si mesma, e sobretudo que 

a avaliação tenha sempre uma intencionalidade educativa, devendo ser concebida e 

praticada como ação social formativa e construtiva, não como mero controle, 

fiscalização e hierarquização (, p. 38). 

 

Nessa perspectiva, o autor defende que a avaliação educativa deve ser formativa e para 

isso não pode ter como foco principal exclusivo o controle, tampouco restringir-se à 

fiscalização de normas legais e ao ajuste às demandas do mercado, mas voltada à produção da 

qualidade das instituições e da emancipação social. 
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Avaliação progressiva, “é de juízo globalizante sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno/da aluna, seus avanços e dificuldades, apontando o tipo de progressão, 

em cada Ciclo de Formação /Fase/Estágio”. (ITABUNA, 2001, p. 30). Em sua essência 

contempla os indícios que os alunos vão apresentando no processo de aprendizagem, pois 

esses indícios apontarão na direção de uma nova postura, criadora, emancipadora, crítica. 

Trata-se assim, como indica Freire (2010), da necessidade de que o professor assuma em sua 

atuação nas escolas públicas atuais um papel progressista e não conservador. 

Na perspectiva defendida por Freire (2010) a avaliação progressista assume o papel de 

tornar o educando questionador, problematizador, sujeito de sua própria formação, pessoas 

críticas, capazes de recriar conhecimentos. Portanto, cabendo ao professor não apenas a 

função de ensinar enquanto ação transmissora de conhecimento, mas possibilitar ao aluno 

aprender de maneira crítica, desenvolvendo assim conhecimentos adquiridos em sua 

experiência, tornando-se instigadores (FREIRE, 2010). 

Avaliação especializada, “referida pelos educadores, que se encontram diante de 

alunos que necessitam de um apoio educacional especial e muitas vezes, individualizado” 

(ITABUNA, 2001, p.31). Sendo assim, em situações que os fatores desencadeantes são 

externos ao contexto escolar, geralmente há necessidade de uma avaliação especializada para 

buscar intervenções adequadas. Um problema de aprendizagem pode ser considerado  como 

tal quando descartadas causas socioeducativas. Ou seja, quando os sinais persistem, apesar 

das intervenções educacionais. Considerando válido o trabalho coletivo  da escola. O estudo 

de situações, a ajuda e o apoio de outros profissionais orientadores educacionais, 

coordenadores pedagógicos, psicólogos, psicopedagogos são sempre positivos. Surgem novos 

olhares, tanto em relação à leitura dos problemas quanto às possibilidades interventivas. 

A organização em Ciclos de Formação Humana atendeu ao que se propôs: diminuir a 

evasão e a repetência. Contudo, aos poucos, os números foram mostrando que ainda havia 

evasão e repetência nessa rede, mesmo sendo esta última apenas pelo critério da frequência do 

aluno inferior a 75% como determina a LDBEN. E como podemos verificar, no Quadro 3, a 

evasão cresceu de forma gradativa, com o decorrer do tempo. 



68 
 

 

 

 

Quadro 03 – Percentual de reprovação, abandono e aprovação dos alunos da rede municipal com 

recorte dos últimos dez anos: 2010 e 2016 

Resultados 
2007 

Reprovação % Abandono % Aprovação % 

ANO 2010 EF – Anos Iniciais 5º 

ano: 0.4 

EF – Anos Iniciais 5º 

ano: 2.7 

EF – Anos Iniciais 

5º ano: 96.9 

EF – Anos Finais 9º 
ano: 
2.5 

EF – Anos Finais 9º 
ano: 
10.5 

EF – Anos Finais 
9º ano: 

87.0 

ANO 2016 EF – Anos Iniciais 5º 

ano: 3.4 

EF – Anos Iniciais 5º 

ano: 3.4 

EF – Anos Iniciais 

5º ano: 93.2 

EF – Anos Finais 9º 

ano: 
12.4 

EF – Anos Finais 9º 

ano: 
10.5 

EF – Anos Finais 

9º ano: 
79.2 

Fonte: Departamento de Educação Básica, SME Itabuna, Bahia, 2017. 

Dessa forma, mesmo com os índices acima crescendo lentamente, é válido salientar 

que nesse período a educação/escola não conseguiu cumprir a sua função primordial, que é 

ensinar os alunos a ler, escrever e realizar as operações básicas de Matemática. 

A seguir, informações sobre os resultados do Ideb, ao longo dos anos, por 

consideramos como importantes instrumentos de análise para o processo de aprendizagem dos 

alunos dessa rede de ensino e, consequentemente, para a implementação de intervenções nas 

unidades escolares. 

Quadro 04 – Ideb da Rede Municipal de Itabuna: Resultados 2007 a 2017 

Resultados 

2007 

Resultados 

2009 

Resultados 

2011 

Resultados 

2013 

Resultados 

2015 

Resultados 

2017 

EF – Anos 

Inicias 5º 

ano: 3.9 

EF – Anos 

Inicias 5º 

ano: 4.0 

EF – Anos 

Inicias 5º 

ano: 4.3 

EF – Anos 

Inicias 5º ano: 

4.2 

EF – Anos 

Inicias 5º 

ano: 4.4 

EF – Anos 

Inicias 5º 

ano: 4.0 

EF – Anos 

Finais 9º 

ano: 2.9 

EF – Anos 

Finais 9º 

ano: 2.9 

EF – Anos 

Finais 9º ano: 

3.3 

EF – Anos 

Finais 9º ano: 

3.4 

EF – Anos 

Finais 9º 

ano: 3.4 

EF – Anos 

Finais 9º 

ano: 2.6 

Fonte: Departamento de Educação Básica, SME Itabuna, Bahia, 2017. 

 

Os resultados apresentados (Quadro 4) demonstram oscilação nos índices que refletem 

a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental, por isso a necessidade de redimensionar  

o processo do fazer pedagógico e da gestão com os professores. Em aproximadamente 10 

anos, o Ideb das escolas da Rede subiu apenas em 0.6 (seis décimos), ou seja, menos de um 

ponto. A projeção para os Anos Iniciais, em 2007, era de 3.2 pontos, enquanto que para os 

Anos Finais era de 3.3. 
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Em 2015, essa projeção foi de 4.5 para todo o município, que ainda não foi alcançada. 

Os dados (Quadro 5) referem-se, ainda, às avaliações externas realizadas no âmbito 

municipal, com os alunos dos Anos Iniciais, em 2014. 

Quadro 05 – Resultados das Avaliações Externas realizadas em 2014 

 PROVINHA BRASIL 2014.1 
Alunos do 2º ano 

ANA 2014 Alunos do 3º ano 

 
LEITURA MATEMÁTICA 

NÍVEL 
1 

NÍVEL 
2 

NÍVEL 
3 

NÍVEL 
4 

TOTAL 
MUNICÍPIO 

58,7% 65,93% 36,34% 39,45% 21,02% 3,19% 

Fonte: Departamento de Educação Básica, SME Itabuna, Bahia, 2015. 

 
O que chama a atenção nesses percentuais é que os níveis apresentados se referem à 

aquisição de leitura e escrita dos alunos do CIN III/3º ano. Isso demonstrou que apenas 3% 

desses (nível 4), em 2014, construíram as habilidades esperadas. 

Segundo a análise sobre os conhecimentos esperados para o ano de estudo dos alunos, 

o Ideb revelou que, embora houvesse um crescimento em Itabuna, os dados ainda estão muito 

distantes dos apresentados em nível nacional: 51% em Português, e 39% em Matemática, no 

5º ano, conforme pode ser constatado no Quadro 06. 

Quadro 06 – Aprendizado da Rede Municipal de Itabuna – Resultados 2011, 2013 e 2015 

 

Aprendizado dos alunos 2011 
 

Aprendizado dos alunos 2013 
Aprendizado dos alunos 

2015 

EF – Português – 5º ano: 22% EF – Português – 5º ano: 21% EF – Português – 5º ano: 30% 

EF – Português – 9º ano: 12% EF – Português – 9º ano: 11% EF – Português – 9º ano: 16% 

EF – Matemática – 5º ano: 
13% 

EF – Matemática – 5º ano: 13% 
EF – Matemática – 5º ano: 

15% 

EF – Matemática – 9º ano: 3% EF – Matemática – 9º ano: 1% EF – Matemática – 9º ano: 2% 

Fonte: Departamento de Educação Básica, SME Itabuna, Bahia, 2017. 

 

Quadro 07 - Ideb - Resultados e metas nas escolas pesquisadas da Rede Municipal de 

Itabuna/BA, 4ª série/5º ano 

Escola 2011 2013 2015 2017 

Escola Amor Fraterno  

Resultado 4.1 3.1 3.9 * 

Meta 4.5 4.8 5.0 5.3 

Escola Luz e Sol  

Resultado 4.8 4.7 4.8 * 

Meta 3.5 3.8 4.1 4.4 

Fonte: Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 30 ago.2018 

Nota* Em 2017, os resultados das escolas pesquisadas não apareceram, pois, o número de participantes no Saeb 

foi insuficiente para que os resultados fossem divulgados, sendo quantitativo a ser considerado de 20 alunos por 

turma (SEC). 
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A avaliação é uma política pública capaz de fornecer diferentes informações sobre a 

aprendizagem dos estudantes e sobre o contexto no qual a instituição está inserida. No 

entanto, ela depende de outras ações para resolver os problemas com os quais se depara – por 

isso o grande dilema é o que fazer a partir dos resultados encontrados. A avaliação externa 

apenas mostra o resultado, o produto final da aprendizagem; neste sentido, é possível afirmar 

que ela não avalia o processo, mas apenas o produto. Nas palavras de Afonso (2009), trata-se 

da ênfase genérica na avaliação dos resultados (e produtos) e a consequente desvalorização da 

avaliação dos processos, independentemente da natureza e fins específicos das organizações 

ou instituições públicas consideradas (AFONSO, 2009, p. 118). 

As avaliações, portanto, têm cobrado o produto final (um bom resultado nos testes) 

sem se preocupar com a forma como ele é obtido. Esta política pública utiliza os resultados 

dos testes estandardizados (e a sua grande divulgação) para estabelecer uma responsabilização 

das escolas – por isso a construção da ideia de que a escola pública não é de qualidade por 

causa dos profissionais que nela atuam. Ao mesmo tempo que consegue o apoio dos cidadãos, 

o Estado Avaliador articula a avaliação – que representa a imposição do que é ensinado – à 

ideologia do mercado educacional – que consiste na competição entre as escolas e na 

implantação da ideologia meritocrática.35 

Neste diálogo, caberá à escola o papel de protagonista, e não de simples coadjuvante. 

Mesmo sabendo que uma avaliação emancipatória36 não depende apenas da escola (ou dos 

professores), não podemos negar a importância de seu papel, de se ligar à comunidade, criar 

lideranças locais e promover a reflexão sobre o impacto das políticas educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. 
36 Processo analisado ao longo do período, não finalizado com uma prova no final de cada conteúdo. E sim 

analisar toda trajetória do aluno no decorrer do período letivo. 
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CAPÍTULO III – CONSTRUINDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Esse capítulo foi organizado considerando a intencionalidade, o encaminhamento, o 

percurso da pesquisa, tendo como objeto de estudo a gestão escolar e os resultados da política 

das avaliações externas no Ensino Fundamental (Anos Iniciais). 

Na tentativa de responder à questão da pesquisa recorremos à abordagem qualitativa, 

por possibilitar ao pesquisador contato direto com o ambiente e a situação investigada, 

havendo a necessidade da descrição de dados obtidos nesses contatos (LÜDKE; ANDRE, 

1986). 

Sendo assim, a escolha por essa abordagem permitiu uma compreensão de como os 

gestores constroem e/ou reconstroem saberes e fazeres frente à política das avaliações 

externas, visando à consolidação da qualidade social da educação. O contato direto com o 

ambiente e a situação pesquisada permitiu atentar para o significado que os participantes 

envolvidos nessa prática atribuem às suas ações e à sua condição como seres sociais e 

políticos. 

Entendemos que para utilizar a abordagem qualitativa é necessário que tenhamos uma 

pergunta e o objeto de pesquisa bem definido sendo importante conhecer o contexto histórico, 

através do estudo de documentos e outras fontes, utilizando instrumentos diversos para uma 

aproximação mais rigorosa do objeto em estudo. 

Outro aspecto destacado foi a necessidade de levar em conta a situação real em que 

estava situado o problema investigado, uma vez que considerar a gestão escolar como uma 

ação humana de caráter social e político e atentar para a realidade contextual do objeto a ser 

estudado se configura como um dos princípios básicos a observar nesse tipo de estudo. Nesse 

sentido, Lüdke e André (1986, p. 18-19) esclarecem: 

 
Assim, para compreender melhor a manifestação geral de um problema, as ações, as 

percepções, os comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas à 

situação específica onde ocorrem ou à problemática determinada a que estão ligadas. 

 

Neste cenário, percebemos a necessidade de resignificar o papel da gestão escolar para 

compreensão da complexidade que envolve a atuação no contexto educacional visando a 

efetiva qualidade social da educação. 

As etapas realizadas se caracterizam desde a condução dos procedimentos éticos, o 

local de realização da pesquisa, seus participantes e seus perfis (diretor, coordenador 
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pedagógico e professor referência), a caracterização da coleta de dados e os resultados 

obtidos. 

Consideramos, pois, necessário combater tais formas de se fazer ciência, de conceber  

o mundo e seus fenômenos, de pensar o conhecimento, ultrapassando desta forma, a relação 

passiva, onde a gestão escolar corrobore com ações em que capacite aos alunos a modificar a 

realidade, pensar sobre ela, agir em diferentes contextos, criar novos conhecimentos. 

 
3.1. As escolas: o espaço da pesquisa 

 
 

Nesta pesquisa usamos nomes fictícios ao fazer referência às escolas, bairros e os 

participantes, os quais usaremos ao longo do texto visando preservar as identidades. 

A pesquisa aconteceu em duas escolas da Rede Municipal de Itabuna - BA, Escola 

Amor Fraterno, localizada no Bairro Jardim das Flores, atuando com a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais), e a Escola Luz e Sol situada no bairro Canto dos 

Pássaros que atua com Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais). 

 
Quadro 08 – Perfil da Escola 

 ESCOLAS 

AMOR FRATERNO LUZ E SOL 

TURNOS Matutino e Vespertino Matutino e Vespertino 

 Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 D

E
 T

U
R

M
A

S
 

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

IN
F

A
N

T
IL

 CRECHE 4 (64 alunos) 0 

Pré-escola (04 anos) 2 (26 alunos) 0 

Pré-escola (05 anos) 
 
2 (38 alunos) 

 
1 (40 alunos) 

E
N

S
IN

O
 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

 
L

 

1º ano 2 (46 alunos) 2 (42 alunos) 

2º ano 2 (46 alunos) 2 (56 alunos) 

3º ano 2 (46 alunos) 2 (72 alunos) 

4º ano 2 (56 alunos) 3 (66 alunos) 

5º ano 2 (56 alunos) 3 (62 alunos) 

TOTAL DE TURMAS 18 14 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A Escola Amor Fraterno foi fundada em 1981, localizada em um bairro periférico. É 

uma escola de médio porte, funcionando, no turno matutino e vespertino. Até 2018 atendia a 

Educação de Jovens e Adultos, no turno noturno, mas por conta da frequência baixa, deixou 

de ofertar essa modalidade em 2019. O espaço físico é constituído por nove salas de aula, 
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sendo que as turmas da Educação Infantil (Creche e pré-escola) funcionam em um espaço 

denominado anexo, uma sala de vídeo, uma secretaria, uma cozinha, dois  banheiros e um 

pátio coberto. Têm também recursos tecnológicos entre eles computadores, datashow, 

televisão, microssistem e materiais didáticos como livros, jogos educativos, paradidático, 

literatura, outros, para facilitar o trabalho dos professores. 

A comunidade em que a escola está inserida constitui de moradores de cidades 

vizinhas e da zona rural. Está localizada às margens da Rodovia Itabuna-Ibicaraí, o bairro é 

parte integrante do centro Industrial de Itabuna e vem se desenvolvendo economicamente por 

um pequeno grupo de comerciantes, trabalhadores, operários e uma grande parcela de 

desempregados que sobrevivem de serviços autônomos. Desse contexto surgem os nossos 

alunos, oriundos de baixa renda, em sua maioria, beneficiário dos programas sociais 

implantados em Itabuna: Bolsa Família (Federal) e Apoio à Produção para o Consumo de leite 

(Municipal) e outros. A comunidade enfrenta problemas socioculturais, carência de áreas de 

lazer e esporte, saneamento básico, desemprego e violência. A moradia constitui sério 

problema social para parte da população que reside às margens do Rio Cachoeira, enfrentando 

constantemente os períodos das enchentes, um agravante às mazelas no cotidiano. 

A Escola Luz e Sol, fundada em 1963 por um Pastor da Igreja Protestante por meio da 

Associação de Beneficência e Cultura, sendo este foi o primeiro gestor da escola que começou 

com apenas uma turma de alfabetização. A referida escola funciona em convênio com a Igreja 

Protestante, que cede o espaço físico, firmado com a Secretaria de Educação do Estado em 

1964, passando a funcionar oficialmente em convênio com a Secretária Municipal de 

Educação de Itabuna em 2005. Hoje o espaço físico é constituído por sete salas de aula, sala 

de vídeo, um laboratório de informática, uma secretaria, uma cozinha, três banheiros e quadra 

esportiva. O mobiliário para funcionamento escolar é disponibilizado pela igreja. Têm 

também recursos tecnológicos entre eles computadores, projetor de slides, televisão, aparelho 

de som e materiais didáticos como livros, jogos educativos, paradidático, literatura, outros, 

para facilitar o trabalho dos professores. 

O bairro onde a comunidade está localizada fica às margens do Rio Cachoeira, ligado 

por duas pontes que permitem chegar ao centro da cidade. No decorrer dos anos o bairro vem 

se desenvolvendo, com o comércio fluindo e de forma diversificada. Contudo, na área 

educacional, faz-se necessário a construção de novas escolas públicas municipais para atender 

a educação básica no bairro, pois as existentes em sua maioria são da rede particular. 

O motivo da escolha destas escolas ocorreu por dois fatores: uma escola tem o melhor 

índice no Ideb, e a outra escola apresenta o menor índice no Ideb, levando-se em consideração 
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seus quatro últimos resultados – (2011, 2013, 2015 e 2017). Nesse requerendo, foi necessário 

um minucioso exame da realidade para descobrir pistas que caracterize a capacidade de tomar 

dados aparentemente irrelevantes e descrever uma realidade complexa que não seria 

cientificamente experimental, apresentando os pontos, os indícios e sintomas que tornam 

possível compreendê-la. 

As duas escolas estão localizadas às margens do Rio Cachoeira. Uma no Centro e a 

outra no Sul da cidade. 

 
3.2 Perfil dos participantes da pesquisa 

 
 

No que se refere ao processo de formação das profissionais que atuam na gestão, na 

apresentação e descrição dos dados da pesquisa, os participantes foram identificados como: D 

Maria Eduarda, D Clara Louise, CP Ana Laura, CP Maria Flor, PR Maria Eliza e PR Liz 

Estrela.37 Apresentamos nos Quadros 8 e 9, o perfil acadêmico dessas profissionais+ 

Quadro 9 – Perfil dos participantes da pesquisa 
 

 Maria 
Eduarda 

Clara Louise Ana Laura Maria Flor Maria Eliza Liz Estrela 

Função Diretora Diretora 
Coordenadora 
Pedagógica 

Coordenadora 
Pedagógica 

Professora 
Referência 

Professora 
Referência 

 

 

Formação 

Pedagogia, 

Especialização 

em 

Planejamento 

Educacional e 

em Gestão 

 
Pedagogia, 

especialização 

em Educação 

Infantil 

 
Pedagogia, 

especialização 

em Gestão da 

Escola 

Letras, 

especialização 

em 

Planejamento 

Educacional e 

em Gestão. 

Pedagogia e 

especialização 

em 

Planejamento 

Educacional 

 
Pedagogia e 

especialização 

em Educação 

Infantil 

Carga 

horária 
40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 

Tempo na 

rede 

municipal 

 
15 anos 

 
24 anos 

 
20 anos 

 
23 anos 

 
15 anos 

 
12 anos 

Tempo na 

gestão 
08 meses 

10 anos e 11 

meses 
12 anos 08 anos - - 

Curso para 

gestor 

escolar 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
- 

 
- 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 

 

 

37 D – representa diretora; CP - representa coordenadora pedagógica; e PR – representa professor referência. 
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O Quadro 9 apresenta que na Rede Municipal de Itabuna, as diretoras das escolas 

pesquisadas possuem nível superior em Pedagogia, contemplado, assim, a formação inicial. 

Trabalham 40 horas semanais, sendo que D Maria Eduarda e Clara Louise com carga horária 

nos turnos matutino e vespertino. Percebe-se que existe uma diferença quanto ao tempo na 

gestão escolar, sendo que D Maria Eduarda ingressou em 2018 e a D Clara Louise possui uma 

caminhada registrada há mais de 10 anos. 

D Maria Eduarda e D Clara Louise participaram de curso específico de formação 

continuada em serviço para gestores, curso em andamento promovido pela Secretaria de 

Educação, intitulado Gestão em Rede: Dialogando com os Gestores, pensado para contribuir 

na qualificação e na prática dos profissionais que atuam na gestão escolar. Com público de 

aproximadamente 175 pessoas, sendo 77 diretores e 74 vice-diretores das escolas urbanas e 

campo e mais 21 professores responsáveis por escolas do campo. Sendo esse com carga 

horária total de 276 horas, divididas em seis Módulos que abrangem as dimensões da Gestão 

de Pessoas, Gestão Administrativa, Gestão Pedagógica, Gestão da Aprendizagem, Gestão 

Financeira e Gestão Participativa e Democrática. 

Concluíram o curso do Programa de Capacitação para Gestores (Progestão) em 2011. 

D Maria Eduarda diz ter colaborado para melhorar a atuação na gestão da escola, e a D Clara 

Louise menciona ter colaborado para melhorar a atuação na gestão da escola. Estes cursos 

possuem carga horária iniciais de 40 horas. 

As coordenadoras pedagógicas das escolas pesquisadas possuem nível superior, sendo 

uma formada em Pedagogia e a outra em Letras. Trabalham 40 horas semanais nas escolas 

pesquisadas. Existe uma diferença quanto ao tempo na coordenação escolar, sendo que CP 

Ana Laura possui experiência na gestão há 12 anos, e a CP Maria Flor possui caminhada 

registrada há 23 anos. 

As professoras referências, graduadas em pedagogia com especialização na área da 

educação, já com experiência em gestão de sala de aula, sendo PR Marisa Eliza com 15 anos e 

PR Liz Estrela com 12 anos. Afirmam ter participado de curso de formação continuada, Pacto 

e PNAIC e os ofertados pela Secretaria Municipal de Educação, a saber: Psicopedagogia, 

Braile, Libras, outros. PR Maria Eliza, professora Unidocente38, atua no 1º e 2ºano e PR Liz 

Estrela, atuando nas turmas de 4º e 5º em sistema de revezamento de aulas, ou seja, estão 

 

 

 

 

 

38 Um único professor dando aula de todos os conteúdos. 



76 
 

 

 

 

programados para atuar em uma única área do conhecimento, atendendo a Lei do Piso n° 

11.738/2008, com reserva técnica39. 

 
3.3 Instrumentos para coleta de dados 

 
 

Inicialmente, realizamos um aprofundamento teórico, possibilitando compreender o 

objeto em estudo e para responder os objetivos propostos para esta investigação, elegemos o 

uso de alguns instrumentos para coleta de dados: questionários e entrevista. Sendo 

apresentados aos participantes, esclarecendo sobre os procedimentos e as informações 

adotadas, de forma a garantir a confidencialidade e a reciprocidade no momento da pesquisa. 

Diante das orientações sobre a técnica a ser desenvolvida, os participantes ficaram 

cientes dos procedimentos para realização dos trabalhos. Solicitamos a autorização (ANEXO 

C) para gravar em áudio e registrar imagem, bem como a explicação de todo o processo. Para 

isso, lemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A) e Termo de 

Compromisso de Uso de Dados de Arquivo (ANEXO B), de forma a garantir a seriedade e 

compromisso com o sigilo das informações. 

O questionário foi aplicado a diretora e coordenadora pedagógica de duas escolas da 

rede municipal de Itabuna-BA, para identificarmos o perfil desses profissionais. E, utilizamos 

de entrevistas com diretora, coordenadora pedagógica e professora referência, a fim de 

aprofundar os aspectos acerca da atuação da gestão escolar frente a política das avaliações 

externas. 

Alves (1991, p. 60) ressalta que a entrevista, o uso do questionário e o estudo de 

documentos “são os principais procedimentos de coleta de dados em pesquisas qualitativas. 

Estes, porém, são frequentemente complementados por outras técnicas”. 

Em seguida, recorremos à aplicação de um questionário com a gestão escolar das duas 

escolas situadas na zona urbana do município, sendo duas diretoras e duas coordenadoras 

pedagógicas, somando um total de quatro profissionais pesquisados, com o intuito de revelar 

 

 

 

 
 

39 Lei n° 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica, regulamentando disposição constitucional (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 

60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). A Resolução nº 7, de 26 de abril de 2012 do Ministério 

da Educação traz os novos critérios de complementação do Piso Salarial aprovados pela Comissão 

Intergovernamental para Financiamento da Educação de Qualidade, composta por membros do MEC, do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime). 
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sua visão sobre o papel da gestão escolar frente à política das avaliações externas em prol de 

consolidar a qualidade social40 da educação. 

O questionário, segundo Gil (1999, p. 128) pode ser definido 

 
 

[...] como técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

entre outras. 

 

Esse instrumento foi elaborado com 11 questões abertas, permitindo liberdade 

ilimitada de respostas dos participantes da pesquisa e perguntas fechadas, com alternativas 

específicas para que escolhessem uma delas. Acreditamos que, dessa forma, foi possível obter 

resultados consistentes para a análise. 

Outra técnica utilizada foi a entrevista por ser um instrumento usado nas pesquisas das 

Ciências Sociais, enquanto técnica para coleta de dados vem desempenhando papel primordial 

nos estudos científicos. Segundo Lüdke e André (2013, p. 39), a grande vantagem dessa 

técnica em relação às outras “é que ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”, 

dando possibilidade ao pesquisador de realizar um diálogo individual com os participantes da 

pesquisa, sem promover intervenções com juízo de valor, que possa comprometer em 

mudanças de posicionamento, proporcionando desta forma, conhecimento sobre o objeto de 

estudo, como também permitindo ao pesquisador rever seus conceitos estabelecidos. 

Já Triviños (2008, p. 152) salienta que o tipo de entrevista semiestruturada favorece 

não só a descrição dos fenômenos sociais, como também sua explicação e a compreensão da 

totalidade, “tanto dentro de sua situação específica como de situações de dimensões maiores”. 

Segundo esse autor, os instrumentos de coleta de dados nada mais são do que a “teoria em 

ação”, o que dá apoio à visão do pesquisador (TRIVIÑOS, 2008. p.152). 

Com base na descrição de Triviños (2008) e Lüdke e André (1986), fizemos uso das 

entrevistas semiestruturadas em nossa coleta de dados, com os participantes que compõem a 

gestão escolar, com o objetivo de analisar a articulação da gestão escolar com os resultados da 

ANA e da Avaliação Externa Municipal, para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), no 

município de Itabuna-BA. 

 

 
 

40 Conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as 

expectativas das famílias e dos estudantes em relação à educação, buscando compreender as políticas 

governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum. 
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O cronograma (ANEXO F) para as entrevistas foi agendado com antecedência, sendo 

dois dias para cada escola, ficando acordado que por algum motivo não concluísse naquela 

data agendaríamos nova data para o término da atividade. Foram realizadas no mês de janeiro 

e fevereiro de 2019, com duas diretoras, duas coordenadoras pedagógicas e duas professoras, 

sendo uma representante de cada escola pesquisada. Não ocorreu anteriormente, por conta da 

greve da categoria de professores por três meses. Durou duas horas, não havendo necessidade 

em agendar um segundo encontro, por termos concluído com o planejado. Seguiu um roteiro 

pré-estabelecido para nos orientar durante a atividade, otimizando assim o tempo. Procuramos 

deixar as participantes à vontade para falar acerca da sua experiência na gestão escolar com a 

articulação dos resultados da política das avaliações externas – ANA e Avaliação Externa 

Municipal no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), no município de Itabuna-BA. 

Foi acordado com as participantes que após a transcrição das entrevistas seria feito 

uma leitura criteriosa para retirada de palavras repetidas. Assim foi feito, a pesquisadora fez 

uma única alteração, a retirada de expressões repetidas, como exemplo: né, nós, refletir, 

melhorar, significativo e outras, visando preservar o sentido original das falas. 

No momento da leitura e análise das entrevistas, foi necessário nortear esse processo à 

questão de pesquisa, verificando aspectos que revelassem a articulação da gestão escolar com 

os resultados da política das avaliações externas – ANA e Avaliação Externa Municipal no 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais), e a contribuição para a efetiva qualidade social da 

educação. 

Por fim, considerando que a investigação contou com a participação de seres humanos, 

levando em consideração o respeito aos aspectos éticos em pesquisa de Ciências Sociais e 

Humanas, passou pelo crivo do Conselho de Ética da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), cujo projeto foi aprovado, com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) nº 88738718.4.0000.5526, Parecer nº 2658886. 

Entre as diversas possibilidades para análise dos dados da pesquisa escolhemos o 

método do paradigma indiciário, por considerar as possibilidades de apropriar da descrição e 

da análise das falas e respostas ao questionário durante a pesquisa. Nas palavras de Ginzburg 

(1989, p. 163) “[...] quanto mais os traços individuais eram considerados pertinentes, tanto 

mais se esvaia a possibilidade de um conhecimento científico rigoroso [...].”. 

As pistas encontradas com mais frequência foram a articulação da gestão escolar; 

avaliação externa municipal e articulação da gestão escolar com os resultados da política da 

avaliação externa municipal. 
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No capítulo que segue será apresentada a singularidade da questão estudada, a atuação 

da gestão escolar com os resultados da política das avaliações externas na localidade da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO IV – AS SINGULARIDADES DA ATUAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

E OS RESULTADOS DA POLÍTICA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 
Neste capítulo apresentaremos o material produzido na pesquisa, ressaltando que a 

intencionalidade da pesquisadora está ligada como a gestão escolar tem se articulado com os 

resultados da política das avaliações externas, no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), 

objetivando a compreensão desse fenômeno, nos enveredando pela análise das pistas: a 

articulação da gestão escolar; avaliação externa municipal a articulação da gestão escolar com 

os resultados da política da avaliação externa municipal. Essa organização tem como objetivo 

responder a nossa questão de pesquisa apresentada anteriormente. Portanto, os dados a seguir 

foram coletados com a realização do questionário e da entrevista. 

As atividades de campo começaram a ser desenvolvidas no mês de junho de 2018. 

Inicialmente para ter acesso aos documentos fomos ao CME - Proposta Político Pedagógica 

da Escola Grapiúna – Ciclo de Formação/Ensino Fundamental (ANEXO G), aprovada no ano 

de 2001, pelo Conselho Municipal de Educação e a SEC - a Avaliação Externa Municipal e o 

Curso de Formação para Gestores Escolares que tratam da organização da avaliação na rede 

municipal de ensino. Em seguida, acessamos os documentos disponíveis em portal eletrônico 

para anotações sobre o resultado do Ideb das escolas pesquisadas nos últimos quatro anos. 

Posteriormente, fizemos contato com as participantes, apresentamos a pesquisa, deixando 

marcada a data para aplicação do questionário com as duas diretoras e as duas coordenadoras 

pedagógicas para o mês de outubro de 2018. 

Para organização e leitura dos dados da pesquisa considerando o contexto da rede 

municipal de ensino foi necessária a leitura dos seguintes documentos: 

• Plano Municipal de Educação – PME 

•  Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclo de 

Formação/Ensino Fundamental (ANEXO G); 

•  Cronograma do Curso de Formação para Gestores da Rede Municipal de 

Itabuna intitulada Gestão em Rede: Dialogando com os Gestores (ANEXO H); 

• Política Nacional da Avaliação Externa e, 

• Relatório da ação do eixo avaliação e monitoramento da aprendizagem. 

Destes documentos extraímos alguns pressupostos a respeito da gestão democrática e 

da participação: o mais importante é que a escola não é um mero espaço democrático a mais 

na sociedade, mas, por excelência, o espaço da formação do cidadão. Esta compreensão 
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decorre da interpretação que fizemos acerca da segunda finalidade da LDBEN: formar o 

cidadão. Constituem em documentos oficiais de caráter global e local, que ajudaram a 

verificar a articulação da gestão escolar com os resultados da política das avaliações externas 

– ANA e Avaliação Externa Municipal no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), no município 

de Itabuna. 

Entre o que foi planejado e o contexto da rede municipal, houve alterações no 

cronograma das atividades, tendo como motivo, a greve da categoria que durou três meses, 

momento em que os professores reivindicaram 6,81% de reajuste para docentes de nível II e III, a 

mudança do regime trabalhista, que é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para um 

regimento estatutário próprio e o pagamento de salários atrasados para professores em desvio de 

função, o que ocasionou mudanças significativas nas datas já acordadas na primeira visita em 

que foi apresentada a pesquisa à equipe da gestão escolar nas referidas escolas pesquisadas. 

Neste contexto, foi possível dar continuidade as atividades no final do mês de novembro de 

2018, quando terminou a greve dos professores. 

As diretoras e as coordenadoras pedagógicas que responderam ao questionário residem 

no município de Itabuna, na zona urbana. Estão na gestão escolar há um tempo entre seis 

meses a 23 anos trabalhando em regime de 40 horas semanais. Chegaram ao cargo de gestão 

escolar, as diretoras por indicação política e as coordenadoras pedagógicas por seleção 

técnica. 

Assim, o cotidiano escolar emerge como o lugar onde o fazer pedagógico se constitui, 

é constituído e se fará constituir. Através da interpretação das pistas, dos sinais, tem sido 

possível perceber os reflexos da gestão escolar na articulação com os resultados das 

avaliações externas. Neste sentido, as leituras do material da pesquisa têm procurado ser 

meticulosas para colocar em relevo o que, normalmente é valorizado sobre a articulação da 

gestão escolar com os resultados das avaliações externas e considerando também o que possa 

ser de menor ou sem importância. 

 

Mas pode um paradigma indiciário ser rigoroso? [...] Mas vem à dúvida de que esse 

tipo de rigor é não só inatingível, mas também indesejável para as formas de saber 

mais ligadas à experiência cotidiana – ou, mais precisamente, a todas as situações 

em que a unicidade e o caráter insubstituível dos dados são, aos olhos das pessoas 

envolvidas, decisivos [...] Em situações como essas, o rigor flexível do paradigma 

indiciário mostra-se ineliminável. (GINZBURG, 1989, p.178). 
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O foco do paradigma indiciário traz a concepção de que é possível resgatar formas 

históricas de saber utilizadas há milhares de anos, que estejam voltadas às práticas cotidianas, 

às pegadas, aos processos vividos concretamente: 

 
[...] essas formas de saber eram mais ricas do que qualquer codificação escrita; não 

eram aprendidas nos livros, mas a viva voz, pelos gestos, pelos olhares; fundavam- 

se sobre sutilezas certamente não-formalizáveis, frequentemente nem sequer 

traduzíveis em nível verbal; constituíam o patrimônio, em parte unitário, em parte 

diversificado, de homens e mulheres pertencentes a todas as classes sociais. Um sutil 

parentesco as unia: todas nasciam da experiência, da concretude da experiência. 

(GINZBURG, 1989, p.167) 

 

Analisar dados nesta perspectiva possibilitou perceber que é possível conduzir uma 

pesquisa científica rica em detalhes, audível, tendo a oportunidade de vislumbrar indícios de 

práticas pautadas num paradigma inclusivo, dialógico, formativo. Compreender que no 

cotidiano de muitas escolas os alunos não são tratados como números (como sugere a cultura 

do exame, que despersonaliza os dados) e, sim, sujeitos com histórias de vida, tornou-se uma 

experiência gratificante. 

As pistas encontradas com mais frequência foram a articulação da gestão escolar; 

avaliação externa municipal e articulação da gestão escolar com os resultados da política da 

avaliação externa municipal. 

Para apresentar o material da pesquisa organizamos duas seções: A gestão e avaliação 

externa na Escola Amor Fraterno e a gestão e avaliação externa na Escola Luz e Sol. 

 
4.1 A gestão e avaliação na Escola Luz e Sol 

 
 

Para uma melhor visão do resultado da avaliação do desempenho pedagógico, 

decidimos mostrá-lo em cenas. Nas entrevistas, ficou patente que as participantes se sentem 

bem na instituição, por acreditar na articulação da gestão escolar com os resultados das 

avaliações externas. Cultivando o diálogo para melhor entender como os alunos aprendem os 

conteúdos dos referidos componentes curriculares, definindo uma política de avaliação que 

integre e relacione esses componentes, credibilizando e valorizando uma avaliação interna de 

natureza formativa, que promova a adequada articulação com uma avaliação externa nas 

escolas. Desta forma, avaliando a intervenção da gestão escolar na dimensão pedagógica e 

administrativa, como forma de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
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escola, 

 

PR Maria Eliza, relatou a atuação da gestão escolar com as avaliações externas na 

 
 

É uma das ações da gestão escolar, pois esta não deve exercer apenas o papel 

administrativo, mas o pedagógico, estando consciente e envolvido na aprendizagem 

dos alunos. Em nossa AC temos parceria e o envolvimento da gestão escolar nas 

decisões que auxiliam no processo do ensino e da aprendizagem, numa perspectiva 

de ação coletiva (PR Maria Eliza, 2019). 

 

Nesse sentido, para Santos (2011) a implementação de uma gestão escolar 

democrática participativa é hoje uma exigência da sociedade, atendendo um dos possíveis 

caminhos que é integrar os alunos numa sociedade democrática. 

Sendo assim, a participação de todos os autores que compõe a equipe da escola no 

planejamento e práticas interventivas, deve ser cultivada, sendo necessária à participação e 

construção efetiva de um trabalho coletivo com ações concretas. 

Assim, exercer a gestão democrática participativa na escola requer mudança de 

mentalidade dos seus partícipes, como por exemplo, defender que a escola pública é do 

Estado e não da comunidade. Pensando dessa forma, torna difícil a comunidade, alunos, 

professores, funcionários, pais, se tornarem gestores, passando desta forma a atuar como 

meros receptores dos serviços educacionais. Na gestão democrática participativa os autores 

citados anteriormente assumem na organização responsabilidade pelo projeto da escola, 

criando assim identidade. 

É importante sinalizar que a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a 

autonomia, são práticas imprescindíveis da gestão democrática. Ademais, uma vez tomadas às 

decisões no coletivo, é preciso materializá-las no exercício da prática. Sendo que para isso, a 

escola deve estar bem coordenada e administrada. 

Paro (2001) considera que, 

 
 

A escola precisa ter liderança de um gestor comprometido com a qualidade da 

educação e com as transformações sociais que possibilite avançar o aluno nos mais 

variados aspectos: social, político, intelectual e humano. Organizar o trabalho 

pedagógico requer enfrentar contradições oriundas das diversas realidades que se 

encontram numa escola pública, daí a necessidade da escola educar para a 

democracia, e essa tendência pedagógica deverá ser observada ao longo dessa  

labuta. (p. 45). 

 

No entanto, não se quer dizer que o sucesso da escola depende unicamente da 

gestão escolar, mas como dessa como líder cooperativo, que consegue articular as relações 

contemplando os objetivos, expectativas e decisões na participação de um projeto comum na 

referida comunidade escolar. 
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4.1.1 Articulação da gestão escolar 

 
 

Iniciaremos a apresentação e a análise compreendendo o contexto do ano letivo 2018 

da escola pesquisada. As participantes da pesquisa pensam a gestão e a avaliação externa da 

seguinte forma: 

 
 

Iniciei na gestão da escola, precisamente há oito meses. Quando vi o resultado do 

Ideb da escola fiquei feliz, pois tem sempre alcançado a meta projetada, conquista de 

um trabalho coletivo. Acredito que a escola seja como um corpo, cada órgão tem sua 

função, só que um não trabalha sem o outro, deve ser assim. Acredito muito na 

gestão democrática. Não acredito em gestão autoritária, em que o diretor é quem 

toma as decisões sem consultar os demais atores que compõe o quadro (D Maria 

Eduarda, 2019). 

 

Esse ano considerado atípico, pouca articulação pedagógica em nível de reuniões 

[...] sendo que os professores do 4º e 5º anos, já com a reserva técnica garantida, 

possuem PI (Planejamento Individual) e PC (Planejamento Coletivo), o primeiro 

realizado individualmente e o segundo com a participação da coordenadora 

pedagógica, em dia e horário acordado, por área do conhecimento. O que não é 

garantido aos professores do 3º ano, sinto falta desse tempo para a Atividade 

Complementar (AC). Eu estava em uma escola menor, aonde a articulação era bem 

melhor e que a gente proporciona esses momentos de integração. Agora estou numa 

escola maior e, com pouca integração para fazer um trabalho unificado e poder 

intervir. A falta do AC pesou muito nessa articulação (CP Ana Laura, 2019). 

 

Esse ano atípico, de mudança de direção, quando a nova diretora inicia o ano letivo, 

logo, entrou a greve, então, na verdade não tivemos nenhum projeto específico, 

reunião, avaliação do trabalho. Nos anos anteriores com o cronograma normalizado, 

a gente senta, o relatório com os dados é avaliado, se separa as salas que estão com 

mais dificuldade e em quais áreas e a gente a partir do diagnóstico, no coletivo e 

individual procuramos ajuda e trabalhar. Reavalia até o projeto que a gente já fez; os 

objetivos e o planejamento. No resultado do Ideb, sempre atingimos a meta 

projetada. [...]. Não sabemos como será esse ano, porque a gente fazia um AC 

coletivo em uma sexta feira do mês, todas as áreas do conhecimento, para estudar os 

resultados e planejar intervenções em dificuldades apresentadas. Agora por conta da 

mudança da Lei do Piso, com a reserva técnica, não é possível esse encontro com os 

professores referência das respectivas áreas do conhecimento (PR Maria Eliza, 

2019). 

 
 

A questão da experiência na gestão, relatada por D Maria Eduarda, está relacionada ao 

pouco tempo (oito meses) na função. Conhecendo os documentos e resoluções que organizam 

o sistema de ensino municipal, descobrimos que, nem sempre, o previsto, como a eleição para 

gestores, está acontecendo. Neste caso, D Maria Eduarda assumiu a função sem passar por um 

processo eleitoral. A eleição de diretores está contemplada na Proposta Político Pedagógica da 

Escola Grapiúna – Ciclo de Formação/Ensino Fundamental (ANEXO G), 

 
A equipe diretiva será escolhida por meio de eleições diretas. [...] regulamentada por 

Lei Municipal, discutida pela Secretária Municipal de Educação e Cultura – SEC, 
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Sindicato dos Professores, Conselho Municipal de Educação, conforme legislação  

do Estatuto do Magistério Público Municipal de Educação – CME e, no caso de 

Coordenação Pedagógica, a eleição será desvinculada da eleição do Diretor a ser 

regulamentada e discutida pela Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEC e 

comunidade escolar (ITABUNA, 2001, p.13). 

 

Percebemos que no fazer, D Maria Eduarda diz que para desenvolver uma gestão 

democrática, os atores que compõem a equipe, devem ter voz e vez nas decisões, pois, desta 

forma alcançará os objetivos que promove a qualidade da educação pública. Notamos que sua 

fala indica um modelo de gestão ideal – a democrática. Entretanto, não consegue explicar 

como vem organizando a gestão da requerida escola com os mecanismos da gestão 

democrática, (EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA, 2004). Talvez, esta postura seja 

porque está há pouco tempo na gestão desta escola. Mas, é visível a sua vontade de realizar 

um trabalho com estes princípios. 

CP Ana Laura traz a necessidade da garantia dos encontros de formação continuada, 

pois com a organização do ensino, o qual contempla a Lei do Piso (reserva técnica), tem 

dificultado o diálogo entre os professores que lecionam no 4º e 5º anos. Nesse caso, não 

havendo espaço/tempo para aqueles que atuam no 3º ano pelo motivo de ainda não ter 

garantido a Lei do Piso para essa representação no ensino; e aos professores do 4º e 5 º anos,  

já atendidos pela Lei do Piso, sentem ausência de uma AC41 em que os professores que 

lecionam as diversas áreas do conhecimento possam dialogar acerca do seu planejamento, 

socializar suas práticas, bem como discutir e planejar a partir das dificuldades que são 

apresentadas no processo de ensino e aprendizagem nesta escola, para que os avanços 

aconteçam. 

PR Maria Eliza relata que na atual conjuntura, a qual tem afetado os espaços 

educacionais, vem impossibilitando desenvolver a dinâmica que promove o sucesso no 

ensino, na formação e na aprendizagem e com isso ocasionando  situações que podem afetar 

no desenvolvimento de práticas que contribuam para a melhoria das aprendizagens do 

professor e do aluno. 

A cultura de escola, ou esse modo particular de ser de cada escola, revela correlações 

de força, dinâmicas interpessoais, representações e crenças nas quais é ancorado seu trabalho 

pedagógico, concepções e valores a partir dos quais se estabelecem as prioridades 

pedagógicas e administrativas; a esses determinantes associam-se condições concretas em que 

os alunos e professores aprendem e ensinam. 

 

41 Espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do professor destinado ao planejamento e organização de suas 

atividades a ser realizada de forma individual ou coletiva. 
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Tratando-se de que a gestão escolar não age isoladamente; necessita desenvolver 

parcerias e trabalhar cooperativamente. Como líder intelectual, a função principal do gestor é 

desenvolver um clima organizacional propício para a aprendizagem e a construção do 

conhecimento. (SANDER, 2002). Parece que D Maria Eduarda defende esta perspectiva de 

gestão descentralizando e ouvindo seus pares – coordenadores, professores,  pais, 

funcionários, alunos, outros (PARO, 2008). Assim, é possível entender que o gestor é o 

primeiro responsável pela condução do processo educacional, bem como pela articulação das 

ações necessárias no contexto da escola. 

No entanto, a gestão colegiada na escola implica a participação de todos os segmentos 

da comunidade escolar nos âmbitos da gestão para planejar, realizar, acompanhar e avaliar as 

atividades que exigem a participação de todos e, em alguns casos, replanejar. 

Em observância ao material da pesquisa, chamou-nos à atenção o que defende a 

Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclo de Formação/Ensino Fundamental, 

no que tange a gestão da escola (ANEXO G), 

 
A escola Grapiúna traz como um dos seus princípios a Participação Democrática. 

[...] A gestão da escola Grapiúna assenta-se na crença de que à ação de gerir uma 

unidade escolar prescinde o compromisso de garantir a concretização adequada ao 

desenvolvimento humano, de maneira tal a privilegiar a ação educativa em todos os 

âmbitos. Nesta perspectiva, a Participação Democrática será um instrumento na 

busca da qualidade social; será um meio para humanização da convivência social, 

assegurando o entendimento entre grupos e pessoas, a partir de valores construídos 

historicamente (ITABUNA, 2001, p.09). 

 

Assim, compreender a educação como transformação social, pressupõe ver o homem 

não como mero reservatório, depósito de conteúdo, mas sujeito construtor da própria história 

e, em consequência, capaz de problematizar suas relações com o mundo. Neste sentido, na 

proposta da escola e no fazer cotidiano a valorização do outro (professor, aluno, pais, 

funcionários, alunos) precisa ser considerado e respeitado no movimento de vir a ser. Tal 

situação acontece numa gestão democrática. 

Avançar na direção de um projeto coletivamente produzido implica considerar que 

esse será um processo em permanente construção, dinâmico, marcado pela diversidade e pelos 

distintos modos de compreender a escola, suas finalidades, a organização do trabalho 

pedagógico, os currículos e as metodologias, enfim, cada escola tem sua cultura. 

Sendo assim, a Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclo de 

Formação/Ensino Fundamental (ANEXO G), traz em seu bojo, 
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Uma equipe de gestão escolar desenvolvida de modo coletivo com a participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar (pais, mães, alunos, alunas, 

educador/educadora, docente e não docente) nas decisões e encaminhamentos, 

assegurando a alternância no exercício da representatividade. E a equipe diretiva, 

composta de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, responsável pelo 

trabalho coletivo, na função de articular, propor, problematizar, mediar,  

acompanhar, avaliar e sistematizar o pensar-fazer político-administrativo- 

pedagógico da comunidade escolar, cem como destacar, através de ações concretas, 

o papel educativo da escola junto à comunidade local (ITABUNA, 2001, p. 14). 

 

Nesse intuito, o gestor democrático que busca a qualidade do seu trabalho deve 

incentivar práticas coletivas e participativas das instâncias colegiadas, representadas por pais, 

alunos, professores, funcionários e comunidade escolar. Segundo Alonso (2003) saber ouvir 

opiniões diferentes e aprender a lidar com a diversidade são características necessárias ao 

diretor para levar em frente uma proposta de trabalho coletivo. Portanto, se o gestor conseguir 

envolver toda a comunidade escolar, quem sai ganhando são todos os envolvidos no processo 

do ensino e aprendizagem, ficando claro a importância de ter um gestor democrático de 

qualidade para o sucesso da escola. D Maria Eduarda acredita nestas características da gestão 

democrática. 

Nessa perspectiva, para que a gestão democrática se concretize, é necessário o 

envolvimento da comunidade escolar e o comprometimento do gestor para além das 

atividades burocráticas, pois este não pode se ocupar todo o tempo com o administrativo, pois 

além de conhecer as leis e as normas que regem a educação entre outras, a meta principal  

deve ser a aprendizagem e para alcançá-la precisamos que, no interior da escola, aconteça a 

verdadeira democracia e a sua participação nas organizações das atividades pedagógicas com 

os professores e os alunos. De acordo com Paro (2008), não pode haver democracia sem 

pessoas democráticas para exercê-las. 

Em observância do material apresentado na pesquisa, ratificamos que o gestor escolar 

precisa pensar em resultados qualitativos ao ensino e a aprendizagem, sendo necessário 

estabelecer reflexões acerca do Regimento Escolar, do Projeto Político Pedagógico, bem 

como estar atento ao seu cumprimento, possuir uma postura ética em relação aos desafios da 

participação e efetividade da coletividade nas decisões e deliberações pedagógicas e 

administrativas visando sempre a qualidade do ensino. Para Couto e Fonseca (2017), o gestor 

escolar é um Líder Educador. Não lhe basta apenas as ferramentas de gestão. É preciso que 

seja o exemplo da gestão e na gestão. Utiliza-se da gestão como instrumento para a educação, 

e as ferramentas para melhorar as estruturas e procedimentos dos processos organizacionais. 

Na tentativa de favorecer uma equipe de gestores preparados, a rede municipal tem 

uma proposta de formação para os gestores que se concretiza numa ação do Curso de 
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Formação para Gestores da Rede Municipal de Itabuna, que consolida ações de investimento 

na formação e aperfeiçoamento da equipe gestora das unidades escolares, na garantia do 

cumprimento da Meta 15.3 do Plano Municipal de Educação de Itabuna (ITABUNA, PME, 

2015), 

 
A formação continuada específica para gestores está sendo construída pelas 

Assessorias dos departamentos de Educação Básica e Acompanhamento da Gestão 

(Acompanhamento da Gestão Democrática; Normas e Legislação da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental; Integração escola-comunidade e acompanhamento 

dos conselhos escolares; Avaliação Institucional; Avaliação do desempenho; 

Acompanhamento do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar). Tendo 

acontecido um primeiro encontro em maio do corrente ano (ITABUNA, 2015, p 50- 

51). 

 

Com isso, trazendo no desenho do curso de formação para gestores, suporte para 

melhorias em relação ao desenvolvimento institucional da escola; bem como eficiência para 

gerir os recursos financeiros; preservação do patrimônio escolar; harmonização das relações 

interpessoais; garantia da aprendizagem dos alunos e, sobretudo, profissionais  preparados 

para educação e para gestão. Essas estratégias reforçam o desenvolvimento e alcance das 

políticas educacionais do município. 

 
4.1.2 Avaliação Externa Municipal 

 
 

Nesse contexto iniciaremos com apresentação e análise refletindo acerca da Avaliação 

Externa Municipal no âmbito da educação básica, em especial na Escola Luz e Sol, bem como 

a atuação da gestão escolar e os resultados das avaliações, contemplando a organização do 

ensino, atendendo as especificidades para regulação e qualidade do ensino da escola pública. 

A avaliação externa municipal tem como finalidade monitorar a aprendizagem inicial 

dos alunos do 1º ao 3º ano, vislumbrando a realidade do ensino e da aprendizagem; traçando 

metas e desenvolvendo ações direcionadas para qualificar as práticas de ensino melhorando a 

aprendizagem dos alunos. Ressaltando que, por conta do Programa Mais Alfabetização42 que 

também teve como ação aplicar uma avaliativa, foi desenvolvido a ação apenas nas turmas do 

terceiro ano. 

 

 
 

42 Criado com o objetivo de apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do 

primeiro e do segundo anos do ensino fundamental e para combater a estagnação dos baixos índices registrados 

pela Avaliação Nacional de Alfabetização. Seu foco é tornar mais eficiente o processo de alfabetização, tanto na 

língua portuguesa como na matemática, para os alunos matriculados no primeiro e no segundo ano do ensino 

fundamental, além de reduzir e prevenir o abandono precoce da sala de aula. 
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Para além do diagnóstico de escrita, é utilizado para avaliar e monitorar a 

aprendizagem dos alunos do 3º ano, o instrumento prova escrita, constituída de oito questões, 

tendo como referência os Direitos de Aprendizagem dos eixos de leitura e do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), 

 
1. Escreve o próprio nome 

2. Domina as correspondências entre letras ou grupo de letras e seu valor sonoro, de 
modo a escrever palavras e textos. 

3. Identifica e faz uso de letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos, 

segundo as convenções. 

4. Domina as correspondências entre letras ou grupos de letras, de modo a ler 

palavras e textos. 

5. Segmenta palavras em textos. 

6. Identifica semelhanças sonoras em sílabas e rimas. 

7. Reconhece gêneros textuais e seus contextos de produção. 

8. Apreende assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos pelo 

professor. (BRASIL, 2012). 

 

Pensar nas avaliações externas é estar buscando o objetivo destas na organização das 

propostas educacionais nos contextos das escolas. Para as participantes da pesquisa a 

avaliação externa deve ser vista da seguinte forma: 

 
Com os resultados das avalições externas senta, escuta, conversa, sugere pontos a 

serem contemplados no planejamento para que possamos chegar as necessidades 

apresentadas pelos alunos a partir de práticas interventivas (D Maria  Eduarda, 

2019). 

 

Como instrumento diagnóstico, com os resultados traçar junto a equipe condições de 

trabalho, sendo essa contemplada no exercício do planejamento contemplando as 

áreas do conhecimento para que juntos possamos pensar em estratégias para garantir 

a aprendizagem dos alunos (CP Ana Laura, 2019). 

 
De posse dos resultados das avalições externas não podemos perder de vista a 

situação de cada aluno, o desempenho e as limitações. No planejamento buscamos 

traçar objetivos para que atenda as especificidades apresentadas. Se não for assim, não 

terá sentido. Os objetivos não podem estar separados do rendimento apresentado pela turma, 

pelo aluno (PR Maria Eliza, 2019). 

 

Desta forma, o sentido atribuído à avaliação assume diferentes significados, resultante 

de contextos históricos, sociais, culturais e econômicos em nível micro e macro. Os caminhos 

que nos levam a imaginar um cenário alternativo em que o paradigma mercadológico 

(SAVIANI, 2009) presente na educação, por meio das avaliações externas, ceda lugar a uma 

educação emancipadora para além da eficiência e da eficácia, pautada nos resultados. Para 

isto, o professor torna-se importante, uma vez que, por meio da conscientização seja capaz de 

desvelar as mazelas da educação e rever sua prática pedagógica. 
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D Maria Eduarda, em seu exercício busca, a partir do diagnóstico, manter o diálogo 

com o grupo, para desta forma, realizar um planejamento que atenda as especificidades da 

aprendizagem dos alunos, “contemplado, atividades diversificadas, individual e coletiva de 

escrita e produção de acordo ao nível de escrita; leitura de textos diversos e diálogo com as 

famílias”. Com essas estratégias e atividades podem ajudar os alunos a avançar e desafiar para 

construir caminhos e consolidar aprendizagem significativa. 

Percebe-se que D Maria Eduarda e CP Ana Laura, têm ideias semelhantes acerca de 

um planejamento com ações interventivas para promover a aprendizagem de todos na escola 

com: “Projeto de intervenção, chamamento dos pais, diálogo com professores, projeto de 

leitura” (CP Ana Laura, 2019), visando o ensino em que trabalhe a formação integral dos 

alunos, contemplando o social, cultural, cognitivo, afetivo, outros. 

PR Maria Eliza traz em seu relato uma proposta de planejamento, o qual contempla as 

singularidades dos alunos, atendendo suas necessidades, bem como ajudando-os a alcançar os 

Direitos de Aprendizagem projetado para cada ano do ensino (BRASIL, 2012). 

Corroborando com essa discussão, Freitas (2009), contextualiza a avaliação externa 

como um instrumento de acompanhamento global de redes de ensino com o objetivo de traçar 

séries históricas do desempenho dos sistemas, que permitam verificar tendências ao longo do 

tempo, com a finalidade de reorientar políticas públicas (FREITAS, 2009, p 47). Para esse 

autor, as avaliações externas devem ser vistas como instrumento que possibilita diagnosticar e 

regulamentar as políticas educacionais com o intuito de aferir a qualidade da educação básica 

das escolas brasileiras. Do ponto de vista legal, a avaliação externa está consubstanciada na 

LDBEN/96, no artigo 9º que preconiza: 

 
Art. 9º - A União incumbir-se-á de: VI. Assegurar processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com 

os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino (BRASIL, 1996). 

 

Desta forma, percebemos que a LDBEN 9394/96 fortalece o sistema de avaliação, o 

qual tem como propósito tornar-se parâmetro de qualidade do ensino das escolas brasileiras, 

identificando o aluno na escola e atribuindo caminhos para um trabalho sistematizado, 

entendendo que a avaliação deve auxiliar em condições que garantam a efetiva aprendizagem. 

Destacamos a situação final na avaliação externa municipal na Escola  Luz e Sol no 

ano de 2017, em duas turmas do 3º ano, com total de quarenta e quatro alunos avaliados, 

sendo  deste 75% na  hipótese alfabético  e 25%  não  alfabéticos.  Em 2018,  nas turmas do 3º 
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ano. Alunos alfabéticos 64% e 36% não alfabéticos. Categorizada escola prioritária43. Das três 

turmas, apenas um aluno foi sinalizado com Necessidade Educacional Especial (NEE) Temos 

duas realidades na escola, enquanto uma turma apresenta 78% dos alunos na hipótese 

alfabética de escrita, turma sem professor, nas outras duas turmas menos de 56 % dos alunos 

estão alfabéticos. Percebemos que de 2017 para 2018 houve um acréscimo de turma ofertada, 

como também referente ao percentual referente aos alunos alfabéticos e não alfabéticos. Após 

o resultado é definido na AC a elaboração de um plano de intervenção, bem como o 

acompanhamento da gestão escolar, professora referência e professora do GEIA e SRM. 

 
4.1.3 Articulação da Gestão Escolar com a Avaliação Externa 

 
 

De posse dos resultados do Ideb (2011, 2013, 2015, 2017), a gestão escolar tem 

possibilidade de elaborar seu plano de ação, rever estratégias que possam atender a formação 

integral dos alunos, não devendo esses dados serem utilizados como parâmetro na elaboração 

de aulas “fechadas” apenas a contemplar aos objetivos de aprendizagem das referidas 

disciplinas, mas elementos para marcar a planificação da aula contemplando o conjunto de 

aprendizagens essenciais, direitos que os alunos têm na educação básica, garantindo os 60% 

base comum e os 40% base diversificada correspondentes aos currículos locais, identificando 

os conteúdos relevantes à realidade que está inserido, considerando as especificidades que 

compõem à formação dos sujeitos no processo de aprendizagem. As participantes que 

compõem a gestão escolar após contato com os resultados do Ideb, nos referidos anos, 

começam a pensar nas especificidades que devem ser levadas em consideração, na perspectiva 

de qualificar o ensino e a aprendizagem, numa concepção mais humana e emancipatória. 

 
De posse dos resultados das avaliações mantemos diálogo com as professoras 

referência, professora da Sala de Recurso Multifuncional e do GEIA44. Cada uma 

com os resultados do diagnóstico realizado avalia e junto a gestão escolar propõe 

ações interventivas (D Maria Eduarda, 2019). 

 

Diante resultados das avaliações é realizado nesse diagnóstico para a partir desse 

organizar o trabalho de intervenção. Tudo isso firmado num diálogo entre professor 

referência, professora do GEIA, professora da Sala de Recursos Multifuncionais e a 

gestão escolar (CP Ana Laura, 2019). 

 

 

43 De 56% a 59% dos alunos apresentam a escrita alfabética, e isto relaciona-se diretamente aos níveis de leitura. 
44 Proposta de intervenção para alfabetização dos alunos da Rede Municipal de Itabuna e foi instituído a partir do 

encerramento do convenio entre Governo Federal e a ONG GEEMPA (Grupo de Estudos sobre Educação, 

Metodologia de Pesquisa e Ação) que oferecia assessoria na formação e intervenção em processos de 

alfabetização em diversos municípios brasileiros, e que vigorou de maio de 2013 a dezembro de 2014 na rede de 

ensino pesquisada. 
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Cada vez que a gente vai planejar ou realizar um projeto focamos nas dúvidas 

apresentadas pelos alunos. Os objetivos não podem estar separados do rendimento 

dos alunos nas avaliações. Temos como parâmetro da avaliação as atividades 

desenvolvidas em sala, ou seja, avaliação processual (PR Maria Eliza, 2019). 

 

Percebemos nas falas das pesquisadas que estas justificam seu crescimento na gestão 

democrática, pois o trabalho realizado é feito em parceria com os atores que compõem a 

equipe, desde o professor referência, professor da SRM, professor do GEIA, visando o bom 

desempenho e o comprometimento na/ para construção de uma aprendizagem contextualizada 

e significativa, onde a equipe gestora e a comunidade escolar compartilhem do mesmo 

objetivo, que é garantir o direito à aprendizagem dos alunos (BRASIL, 2012). Tais ações na 

escola são contempladas no tripé: diagnóstico, diálogo e intervenção, por acreditar que esse é 

o início no processo da articulação com os resultados das avaliações externas, e trará 

resultados favoráveis a todos, a partir da formação permanente no contexto do ensino e 

aprendizagem. 

 
4.2 A gestão e avaliação na Escola Amor Fraterno 

 
 

Na visão das participantes da pesquisa, a avaliação, de modo geral tem garantido 

espaço na rotina pedagógica da escola, possibilitando refletir sobre as mudanças, ser flexíveis, 

desenvolver planejamentos interventivos e compartilhar com a gestão. Estas são 

características que facilitam às organizações e contribuem à aprendizagem dos alunos com 

planejamentos de atividades diversificadas e significativas para ajudá-los a avançar. 

 
É priorizado a AC, nesse apresentamos os resultados e juntos realizamos o 

planejamento, onde cada segmento planeja a partir dos indicadores de aprendizagem 

para cada ano do ensino (D Clara Louise, 2019). 

 

A ação que prevalece é a AC, onde a gestão junto aos professores lê e analisa os 

dados, busca intervir. É proposto um plano interventivo, contemplando leitura, 

escrita, produção e resoluções envolvendo as operações. Então, fazemos a AC 

pensando nesse foco de interação entre as áreas e construção coletiva, o que não 

temos conseguido garantir com os professores do 3º ano por não terem a reserva 

técnica garantida (CP Maria Flor, 2019). 

 

Com o planejamento. É feito com base no diagnóstico da aprendizagem dos alunos, 

de posse em parceria com a gestão da escola caminhamos buscamos estratégias para 

atingirmos bons resultados, no entanto ainda tem dificultado o diálogo entre os 

professores do 4º e 5º ano, pois não tem momento para garantir esse diálogo, por 

conta da reserva técnica, sendo cada área no dia acordado (PR Luz Estrela, 2019). 

 

A gestão escolar tem mantido diálogo com os partícipes do processo, e isso é um 

ganho, em vista disso percebe-se que esse momento da AC não tem sido efetivado com 
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unidade por não proporcionar oportunidade de diálogo com os professores do 4º e 5º ano, 

sendo que realizam a AC em dias acordados nas diversas áreas do conhecimento, o que tem 

dificultado o encontro de todos os professores na escola para garantir uma prática de ensino 

articulada e interdisciplinar, acreditando que, assim, possa atribuir significado aos conteúdos 

trabalhos no contexto da sala de aula. 

CP Maria Flor traz a importância de uma prática interligada com objetivos comuns, 

que auxiliam na aquisição da aprendizagem, porém relata a ausência do momento da AC com 

aos professores do 3º ano, por não terem garantido ainda a reserva técnica (Lei nº 11.738/08, 

BRASIL, 2008). 

PR Liz Estrela ressalta a importância do diagnóstico e da parceria com a gestão escolar 

nas questões pedagógicas. E reforça essa ausência da AC entre os professores do 4º e 5º anos, 

por acreditar nesse momento para o fortalecimento das propostas realizadas em sala de aula. 

Para tanto, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), nº 11.738/08, instituiu 

o piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. A referida lei 

prevê, entre outros direitos, atividades na razão de 1/3 extraclasse na jornada de trabalho 

docente. Sobre o trabalho dos professores da rede pública, vejamos no art. 2º da referida lei: § 

4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) 

da carga horária destinada para o desempenho das atividades de interação com os educandos; 

1/3 um terço) extraclasse na jornada de trabalho reservada ao planejamento de aulas e 

organização de atividades individual, leituras, correção de provas, orientação de trabalhos, 

participação de reuniões pedagógicas e de formação continuada, dentre outros. 

O parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

(CNE/CEB) n° 9/2012, aprovado em 04/2012, foi o responsável pela implantação da Lei nº 

11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da Educação Básica e determina que um terço da jornada de trabalho 

docente seja destinado para atividades extraclasse. O parecer pontua estratégias para a 

valorização do trabalho docente, justifica que a atuação do professor é um dos fatores 

determinantes para uma educação de qualidade. Indica a importância dos espaços coletivos de 

socialização do professor, com seus pares, e que estes devem ser contemplados em sua 

jornada de trabalho: 

 
[...] o trabalho do professor vai muito além de ministrar aulas. Para que sua atuação 

tenha mais qualidade, o professor precisa, além de uma consistente formação inicial, 

qualificar-se permanentemente e cumprir tarefas que envolvem a melhor preparação 

de suas atividades em sala de aula, bem como tempo e tranquilidade para avaliar 

corretamente a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. (BRASIL, 2012). 
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Diante desse contexto, vale salientar que o parecer é enfático ao colocar a importância 

da formação continuada docente, bem como a sua constante atualização, que se dará por meio 

da participação em cursos, grupos de estudos, reflexões, etc. Frisa, ainda, que este período 

destinado a AC seja utilizado para estudo, planejamento e avaliação na escola. 

Assim, é necessário analisar a formação continuada, de forma a perceber, o quanto 

colabora ou não com o trabalho docente dos professores que atuam no Ensino Fundamental 

(Anos Iniciais). 

Desse modo, a Atividade Completar (AC) nas escolas pesquisadas, em um dos 

encontros é organizada pela gestão escolar a divulgação dos resultados da avaliação externa 

de forma a criar expectativas em relação à melhoria do desempenho dos alunos ao direcionar 

o trabalho pedagógico somando esforços para a melhoria do processo de ensino aprendizagem 

a partir da efetivação da qualidade social da educação. 

As professoras vêm relatando que a partir da análise dos resultados obtidos, retornam 

as metas que foram ou não alcançadas para um planejamento de ações para que os índices 

sejam melhorados. Observamos que esse trabalho que parte da gestão escolar, não limita ou 

direciona a visão dos professores sobre o cotidiano escolar e necessidades de aprendizagem 

unicamente para a avaliação externa, é com o envolvimento de todos para que juntos possam 

traçar o perfil da turma e o planejamento, tendo como foco as aprendizagens significativas, as 

chamadas aprendizagens com compreensão, reflexivas, construídas ativamente pelos alunos 

com a mediação dos professores. 

Nesse contexto, a mudança só acontecerá quando no processo, for considerada a 

cultura da organização escolar, centrando na gestão da aprendizagem; direcionando o 

currículo, gestão e práticas inovadoras. 

 
4.2.1 Articulação da gestão escolar 

 
 

Iniciaremos a apresentação e a análise compreendendo o contexto do ano letivo 2018 da 

referida escola. As participantes da pesquisa pensam a gestão e a avaliação externa da 

seguinte forma: 

Quanto debatemos acerca do resultado do Ideb, efetivamos um trabalho 

diversificado - projeto de leitura- junto a coordenadora pedagógica e professores. 

Firmamos parceria com a família, para que possam acompanhar o desempenho da 

aprendizagem dos filhos, pois a escola sozinha não consegue avançar nos Direitos 

de Aprendizagem, sendo fundamental essa parceria (D Clara Louise, 2019). 
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Nos últimos anos temos observado uma queda significativa nos resultados do Ideb 

da escola. Isso tem preocupado, pois não temos atingido a meta proposta. Então, o 

primeiro momento é refletir com o grupo esses resultados e juntos traçarmos ações 

para intervir e isso requer um planejamento sistematizado e interventivo e a 

conscientização da família, professores, gestão e todos os envolvidos no processo 

(CP Maria Flor, 2019). 

 

A gestão escolar tem incentivado na medida que é possível, só que ultimamente 

temos enfrentado dificuldades quanto ao financeiro. A gente planeja uma aula e 

precisa de um material, e não somos atendidos, não por falta de vontade da gestão, 

mas por uma política que não atende as necessidades (PR Liz Estrela, 2019). 

 

D Clara Louise traz a importância do diálogo entre equipe da organização do ensino, 

sendo estes protagonistas de ações que implementem propostas de ensino e aprendizagem. 

Contemplando num caráter dinâmico ações que envolvam interdisciplinaridade e o diálogo 

com as áreas do conhecimento. As análises realizadas permitem compreender que a gestão 

escolar juntamente com as professoras planeja ações contemplando projetos de leitura, 

diálogo com a família, bem como a parceria com a Faculdade Lima Damásio45 para 

acompanhamento psicopedagógico aos alunos. Nessa perspectiva, relata PR Liz Estrela relata: 

 
Tive um aluno que a mãe foi até a Faculdade Lima Damásio e conseguiu com os 

estagiários do curso de Psicologia atendimento para o filho. Ele teve melhora na 

significativa na aprendizagem. Esse exemplo tenho dado a outras mães que resistem 

em aceitar outros profissionais atuando no processo de aprendizagem dos filhos. 

Percebemos que a questão é de responsabilidade de todos, parceria escola e família 

(PR Liz Estrela, 2019). 

 

Diante do contexto, valemo-nos com a garantia desse debate e reflexão entre a gestão 

escolar, as professoras da escola, seja de uma turma ou de um grupo de turmas, e a parceria da 

família, vem contribuindo significativamente no processo de avaliação, não estando sós no 

planejamento e realização das ações na organização do ensino – aprendizagem - avaliação. 

CP Maria Flor relata que, “o resultado do Ideb da escola não tem sido favorável, temos 

apresentado o resultado e junto refletido acerca do alcançado e do que ainda é necessário para 

o sucesso na aprendizagem dos alunos”. 

Diante do divulgado, podemos destacar que nesse ritmo, definindo o papel da 

avaliação na escola, que é o de preparar alunos para enfrentar os desafios das sociedades 

atuais, indo além de uma abordagem escolar, preparando-os com conhecimento que possa 

contribuir com suas tarefas cotidianas. 

 

 

 

 
45 Nome fictício. 
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Segundo Couto e Fonseca (2017), no momento atual é preciso construir um modelo de 

gestão baseado na participação, na aprendizagem colaborativa, na autonomia, etc., visto que  

as mudanças só se sustentam com aprendizagem. 

Neste sentido, a avaliação poderá melhorar a qualidade das aprendizagens e, 

consequentemente, a qualidade do ensino na escola, no município e no país assumindo como 

poderoso processo que possibilita aprender. 

 
4.2.2 Avaliação Externa Municipal 

 
 

Nesse contexto iniciaremos com apresentação e análise refletindo acerca da Avaliação 

Externa Municipal no âmbito da educação básica, em especial na Escola Amor Fraterno, 

considerada Prioritária Crítica46, bem como a atuação da gestão escolar e os resultados das 

avaliações, contemplando a organização do ensino, atendendo as especificidades para 

regulação e qualidade do ensino da escola pública. 

Nessa conjuntura, importa analisar o seu papel na avaliação das aprendizagens e na 

avaliação do trabalho desenvolvido na escola, assim como discutir as perspectivas que devem 

contribuir na/para a qualidade social da educação pública. Muitos fatores estão em jogo, a 

citar: valorização de determinados conteúdos e disciplinas que fazem parte do currículo, tendo 

por exemplo Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática (resolução de cálculos), bem 

como tipo de atividade que planejada e realizada com os alunos, em caráter de “treino” bom 

resultado na avaliação externa e a equidade do sistema, com um trabalho fechado sem 

contemplar a diversidade na unidade de saberes e fazeres. Com objetivo de regularizar o 

sistema de ensino culminando com o crescente interesse das políticas avaliativas dos sistemas 

educacionais para garantir o sucesso nas avalições. 

Desta forma, considerando aos princípios do neoliberalismo em trazer o Estado 

mínimo, ampliando a educação numa perspectiva de mercado. Assim, as instituições privadas 

estendendo suas ofertas de vagas a cada ano e substituindo a função distributiva do Estado. 

Com essa crise, expressando a incapacidade do Estado em administrar a educação em 

quantidade e com qualidade, como qualquer outra atividade comercial, obedecendo 

exclusivamente às regras do mercado. Assim, 

 

 

 

 

46 Menos de 55% dos alunos apresentam a escrita na hipótese alfabética, e isto relaciona-se diretamente aos 

níveis de leitura. 
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Estado Avaliador adquire um significado específico, [...] adotando um ethos 

competitivo [...], passando a admitir a lógica do mercado, através da importação para 

o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou 

produtos dos sistemas educativos (AFONSO, 2000, p. 49). 

 

No entanto, sob o marco neoliberal, o Estado passa a assumir o papel de avaliador e 

regulador das políticas econômicas e políticas sociais. Assessorado por medidas políticas e 

administrativas reguladoras consubstanciadas nas formas de financiamento da educação: 

FUNDEF, Programa Dinheiro Direto na Escola e os exames nacionais determinaram as novas 

formas de financiamento, gestão e avaliação externa. 

Como já mencionado anteriormente, no âmbito da educação, a expressão do 

neoliberalismo resulta em transplantar para a escola formas de gestão empresarial, baseadas 

em critérios que valorizam aspectos como eficiência, eficácia e produtividade. 

Nesse cenário que o estudo das avaliações externas merece destaque, contemplando no 

processo o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Sendo esses números, tratados com 

caráter diagnóstico para propostas interventivas no contexto educacional. 

Destacamos a resultado final na avaliação externa municipal na Escola Amor Fraterno 

em 2017, em uma turma do 3º ano, com total de 22 alunos avaliados, sendo 45,45% na 

hipótese alfabéticos e 54,54% não alfabéticos. 

Em 2018, nas turmas do 3º ano. Alunos alfabéticos 53,33 % e 46,67% não alfabéticos. 

Categorizada escola prioritária crítica. Das duas turmas, apenas um aluno foi sinalizado com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Notamos uma disparidade muito grande de uma 

turma para outra. Enquanto que em uma 74% dos alunos são alfabéticos, na outra, apenas 

19%. Nesse diagnóstico apresentado, percebe-se que houve uma diminuição na quantidade de 

turmas do 3º e consequentemente uma queda no resultado do percentual referente aos alunos 

alfabéticos. O resultado é apresentado na AC para estudos dos resultados e a partir desse 

diagnóstico, realizado o planejamento de projeto de intervenção, projeto de leitura, diálogo 

com as professoras do GEIA e SRM e, fortalecimento da parceria família e escola, visando 

qualificar o processo e a aprendizagem dos alunos. 

 
4.2.3 Articulação da Gestão Escolar com a Avaliação Externa 

 
 

As participantes que compõem a gestão escolar após contato com os resultados do 

Ideb (2011, 2013, 2015, 2017), começam a pensar nas especificidades que devem ser levadas 

em consideração, na perspectiva de qualificar o ensino e a aprendizagem, como também, 
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alcançar a meta projetada. 

 

 

A partir do diagnóstico dos alunos a gente procura dialogar com os professores 

referência e professores do GEIA e SRM47 para que juntos possamos elaborar uma 

proposta que atenda as dificuldades e as condições de aprendizagem dos alunos 

(Clara Louise, 2019) 

 

De posse dos resultados, os alunos que apresentam mais dificuldades em leitura, 

escrita e cálculo são encaminhados para o acompanhamento do professor do GEIA 

para um acompanhamento pedagógico, pois precisa de uma intervenção 

individualizada para que seta forma a aprendizagem do aluno aconteça (CP Maria 

Flor, 2019). 

 

[ A gestão] Procura saber das professoras referência acerca das dificuldades e 

avanços apresentados pelos alunos e buscamos parceria da família no 

acompanhamento da aprendizagem dos filhos, pois acreditamos que família e escola 

precisam manter sintonia para que possam ajudar no desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. E as professoras relataram que as crianças que são 

atendidas pela SRM e GEIA tem demonstrado avanço na escrita, leitura e cálculo 

(PR Liz Estrela, 2019). 

 

As análises das entrevistas mostraram que a preocupação e as discussões são travadas 

em torno dos resultados das Avaliações externas, tendo como parâmetro o resultado do Ideb 

de 2011, 2013, 2015, exceto 2017 que o resultado não foi computado como já informado 

anteriormente. 

Certamente, o que torna necessário nesse processo é o melhoramento do currículo, 

condições de trabalho dos professores e de aprendizagem dos alunos, ao invés de debruçar em 

questões relacionadas sobre como os sistemas escolares deveriam estar organizados, 

administrados e controlados. Para Ravitch (2011, p. 29) “nós precisamos ter certeza de que as 

escolas tenham a autoridade de manter tanto os padrões de aprendizado quanto os padrões de 

comportamento”. 

Para tanto, o ensino deve ser pautado nos seguintes princípios: igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais do ensino; gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei; garantia de padrão de qualidade (Artigo 206 da Constituição 

Federal) (BRASIL, 1988). 

 

47 Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais foi, então, criado sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial/SEESP, tendo sua portaria normativa de 

criação em 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), objetivando apoiar e organizar o Atendimento Educacional 

Especializado dos alunos matriculados no ensino regular. 
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A escola pública avançou no processo de democratização da gestão, ao implantar o 

Projeto Político Pedagógico, Conselhos Escolares, Regimento Escolar, Grêmio Estudantil 

ampliando a participação dos pais, alunos, professores e funcionários no acompanhamento e 

proposição de políticas públicas comprometidas com objetivos democráticos e qualidade de 

ensino. Portanto, a gestão democrática precisa ser destacada, não como premissa básica do 

novo paradigma, mas como um objetivo a ser alcançado e aprimorado na prática do cotidiano 

escolar. Envolvendo a participação da comunidade escolar, considerando que cada pessoa tem 

seu modo de agir e pensar e que as diferenças podem construir propostas de transformação 

social a partir da educação. 

Embora não haja uma única maneira de implantar um sistema de gestão participativa,  

é possível identificar alguns princípios, valores e prioridades, na construção efetiva dessa 

gestão. Libâneo (2004, p 79), afirma que: 

 
A participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, 

possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de 

decisões e no funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um 

melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua 

dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorecem uma aproximação 

maior entre professores, alunos, pais. 

 

Para o autor, o conceito de participação fundamenta-se na autonomia, que significa a 

capacidade das pessoas e dos grupos atuarem de forma efetiva na condução e tomada de 

decisões nas questões relacionadas as ações da escola. A autonomia opõe-se às formas 

autoritárias de tomada de decisão e, dessa forma, um modelo de gestão democrática 

participativa tem na autonomia um dos seus mais importantes princípios, implicando a livre 

escolha de objetivos e processos de trabalho e a construção conjunta do ambiente de trabalho 

a partir de condições afetivas, técnicas, didáticas e metodológicas considerando suas 

necessidades. 

 
4.3 A articulação da gestão escolar com a SRM e GEIA no contexto das escolas 

 
 

O ponto de análise objetivou apresentar e refletir acerca do lugar da gestão escolar no 

contexto da prática da SRM e GEIA. Essa questão surgiu nas respostas do questionário com a 

diretora e coordenadora pedagógica das escolas pesquisadas, quando detectamos a atuação 

desses profissionais na rotina da escola, atendendo no processo de implementação das 
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políticas públicas de intervenção na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com práticas 

inclusivas, respeitando as singularidades. 

No entendimento de que o ensino se caracteriza na consolidação da aprendizagem, é 

necessário repensar o fazer para qualificar as condições de ensino na/para a garantia dos 

Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) no contexto educacional. 

A gestão escolar indica que a implantação das SEM, possibilita um ganho pedagógico 

referente ao processo de aprendizagem dos alunos, público atendido com esse serviço e 

suporte. Para o atendimento, as suas especificidades são contempladas no contexto da sua 

realidade e espaço escolar, ocasião em que a equipe se reorganiza, valorizando o seu lugar de 

pertencimento social e corroborando para a inclusão destes alunos. 

O público atendido nas Salas de Recursos Multifuncionais são: 

 
 

a- Alunos com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade; 

 

b- Alunos com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 

Incluem-se nessa definição alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo, 

psicose infantil; 

 

c- Alunos com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade (BRASIL, 2010, p. 7). 

 

A relação das professoras da SRM e GEIA nas escolas pesquisadas apresenta como 

um ponto importante e decisivo. Implicando de forma direta e contundente na inclusão 

escolar. Destacamos, inicialmente, a articulação entre as professoras da SRM e GEIA e a 

gestão escolar. 

Podemos perceber nos depoimentos de D Maria Eduarda e D Clara Louise que a 

articulação acontece, configurada em momentos de diálogo, com tempo designado pela 

Secretaria Municipal de Educação, isto é, na AC. No cotidiano da escola as professoras dos 

projetos participam das AC e por meio do diálogo projetam intervenções para atingir as metas 

de aprendizagem. 

Para PR Maria Eliza, o trabalho das profissionais do GEIA e SRM contribui visto que 

estas participam também do Conselho de Classe, no processo de avaliação dos alunos, e isso 

tem ajudado significativamente. E PR Liz Estrela, busca manter diálogo para saber como os 
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alunos estão se desenvolvendo com as dificuldades e quais avanços têm apresentado nas 

atividades realizadas. 

Nessa faceta desponta, também, a relação com a gestão escolar (coordenadora 

pedagógica e diretora), pressupondo que esta é (co) responsável na articulação e promoção de 

um trabalho colaborativo entre os projetos SRM e o GEIA. 

Então, o entendimento das professoras acerca das funções da gestão configura na 

prática da gestão democrática participativa, a qual não distingue o administrativo do 

pedagógico como áreas de atuação (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012) – Desta forma, 

a direção não estará eximida de envolver-se nos temas pedagógicos e a coordenação 

pedagógica de cumprir o seu papel junto à organização do trabalho pedagógico do ensino 

regular. 

No entanto, verificamos a partir dos depoimentos, que é necessário a gestão está 

envolvida no processo, principalmente no que concerne ao trabalho pedagógico, em todos os 

processos da instituição escolar, como planejamento, organização do currículo, elaboração de 

atividades e avaliação. A gestão deve ser parceira na efetivação do processo de escolarização  

e inclusão desse aluno, que é pertencente de toda a escola. Esse compromisso e empenho dos 

participantes desse lugar, no desenvolvimento de uma práxis social, contribuindo para a 

mudança da cultura escolar atual, materializando uma escola inclusiva (PIMENTEL, 2016). 

Sendo assim, no entendimento de que apesar da falta de compromisso de alguns 

segmentos da escola, principalmente a pouca participação de pais, e da ausência da eleição 

para diretores na rede municipal de Itabuna-Bahia, constatamos que a gestão democrática é 

adotada e desenvolvida nas escolas pesquisadas, o papel dos gestores é ativo, incentivando 

sempre os pais, professores, alunos, funcionários a participarem da gestão democrática, a 

participação efetiva do Conselho Escolar, Associação de pais mestres e funcionários - 

confirmam que a gestão democrática acontece na escola. 

Não podemos deixar de ressaltar que algumas ações foram elencadas, para melhorar a 

participação da comunidade escolar. Assim, sinalizamos para a perspectiva, que a Gestão 

democrática se constrói a cada dia na escola, assim sendo preciso um trabalho coletivo 

visando possibilitar intensamente mais oportunidade a comunidade escolar nas tomadas de 

decisões no interior da escola, priorizando sempre o interesse da coletividade. No que se 

refere ao planejamento pedagógico das escolas, diante das informações levantadas na 

pesquisa, apresentamos, as partes que compõem sua organização e sistematização: estratégias 

(Quadro 10), planejamento de ações (Quadro 11) e os limites (Quadro 12). 
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Quadro 10 - Estratégias das escolas para avançar no Ideb/Avaliação Externa Municipal 

Escola Luz e Sol Escola Amor Fraterno 

D Maria Eduarda 

- Conselho de Classe com a participação dos 

professores do GEIA e Sala de Recursos 

Multifuncionais. 

- Planejamento realizado baseado nas 
dificuldades de aprendizagem. 

D Clara Louise 

- Trabalho diversificado, projeto de leitura 

junto com a coordenadora e todos os 

professores. 
- Parceria com a família. 

- Projeto de intervenção para o 4º e 5º anos 

Mudar a nota do Ideb da escola. 

C P Ana Laura 

- O diagnóstico é realizado pelo professor e 
coordenador. 

- Há o diálogo da gestão escolar com os 

professores do GEIA e Sala de Recursos 

Multifuncionais. 

- Encontro para avaliar e planejar as ações 

operacionalizadas. 

C P Maria Flor 

- Traça um perfil que queremos alcançar 

tendo como parâmetro o Direito de 

Aprendizagem para aquele ano escolar. 

- Planejamento a partir dos indicadores da 
aprendizagem. 

- Plano de ação que possamos colher bom 

resultado. 
- Planejamento com o foco maior na 

intervenção. 

PR Maria Eliza 

- Trabalhamos em cima dos resultados das 
avaliações externas. 

- Avalia o planejamento verificando se os 

objetivos foram ou não atingidos. 

PR Liz Estrela 

- Incentivar com atividade diversificadas o 
exercício da leitura e escrita. 

- Diálogo com os profissionais da SRM e 

GEIA. 

- Diagnóstico da aprendizagem. 

- Planejamento atendendo ao diagnóstico das 

dificuldades apresentadas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A partir dos dados apresentados, detectamos que para a gestão escolar garantir a 

articulação com o pedagógico, a Escola Luz e Sol vem priorizando o diagnóstico realizado 

pelo professor referência, professor do GEIA e SRM, o diálogo com a equipe e a realização 

do planejamento e avaliação a luz dos Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012). 

Ressaltando a participação das professoras do GEIA e SRM no Conselho de Classe, atuando 

no processo de avaliação, desta forma auxiliando no resultado da aprendizagem dos alunos. 

A Escola Amor Fraterno, a partir do perfil da aprendizagem das turmas, vem buscando 

realizar atividades diversificadas, como projeto de leitura e interventivo atendendo as 

aprendizagens de leitura e escrita com a parceria das professoras do GEIA e SRM. Bem como 

estabelecendo o diálogo e a parceria com a família. Para Silva e Lima (2009, p. 246), o  

grande benefício dessa relação está na melhoria do resultado final da escola: 

 
[...] Contar com a participação da família no cotidiano escolar é, sem dúvida, um 

privilégio para ambas as instituições. Não se pode negar que os protagonistas deste 

processo são os alunos e os professores e, claro, o processo ensino-aprendizagem. 

Não raro nos deparamos com pais que se surpreendem diante de posturas assumidas 

pelos filhos na escola, como se estivessem conhecendo outras facetas de sua prole. 

Por outro lado, professores se surpreendem em seus papéis, ao incorporarem funções 

que não consideram sua responsabilidade. Configura-se, pois, a idealização por parte 
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de vários sujeitos: professores, alunos, pais ou responsáveis depositam expectativas 

uns nos outros, gerando insatisfações e distanciamentos. 

 

Para que o processo de participação seja, além de legítimo, adequado e efetivo é 

necessário estabelecer as concepções de educação que dão sustentação ao modelo escolar, no 

âmbito da escola e no Sistema Municipal de Ensino. Esse é um ponto crucial no debate sobre 

a participação, uma vez que as percepções acerca de questões mais técnico-científicas não são 

de conhecimento de todos na escola. 

Diante do apresentado realizam um planejamento de ação. A Escola Luz e Sol para 

permanecer bem nas avaliações externas e na Escola Amor Fraterno para crescer nas 

avaliações externas (Quadro 11). 

Quadro 11 - Planejamento de ações das escolas para avançar no Ideb/Avaliação Externa Municipal 

Escola Luz e Sol Escola Amor Fraterno 

D Maria Eduarda 

- O relatório com os dados é avaliado, se 

separa as salas que os alunos estão com mais 

dificuldades e em quais áreas do 

conhecimento e a gente em cima desses 

dados procura no com no o PC e PI organizar 

o trabalho para atender o diagnóstico. 

Fortalecer a articulação entre as áreas de 

ensino para melhor intervir nos resultados 

encontrados e estabelecer parceria com as 

professoras dos projetos GEIA e Sala de 
Recursos Multifuncionais. 

D Clara Louise 

- A gestão escolar apresenta o resultado do 

Ideb, sinalizando os indicadores de 

aprendizagem que precisam ser consolidados 

nos respectivos anos, diagnosticados com a 

aplicação do teste. E, a partir desse estudo, é 

planejado um projeto de intervenção de 

leitura para um trabalho interdisciplinar. 

C P Ana Laura 

- Trabalho colaborativo – GEIA e SRM 

- Trabalho em parceria com os programas da 

Secretária. 
- Diagnóstico do nível de escrita realizado 
pelo professor referência e coordenação. 

C P Maria Flor 

- Trabalho colaborativo – GEIA e SRM 

PR Maria Eliza 

- AC coletivo com os professores do 4º e 5º 

anos contemplando as áreas do conhecimento 

para estudar os resultados e intervir para 

melhorar a aprendizagem. 

PR Liz Estrela 
- AC com os professores do 4º e 5º anos; 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 

Com o planejamento realizado no momento da AC a Escola Luz e Sol tem 

contemplado o estudo dos resultados, utilizando como parâmetro para o planejamento 

pedagógico das aulas, fortalecendo o trabalho coletivo entre as diversas áreas do 

conhecimento e professores do GEIA e SRM. Procurando dar significado ao diagnóstico 

materializando nas práticas de ensino. 
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A Escola Amor Fraterno prioriza a socialização dos resultados do Ideb, considerando a 

Aprendizagem como um direito, o diagnóstico inicial aos conteúdos, introduzidos (I), 

aprofundados (A) e consolidados (C) em cada ano escolar. 

 
1º ano: As crianças já devem estar na hipótese de escrita alfabética; 2º ano: As 

crianças devem avançar com autonomia na consolidação da capacidade de leitura e 

escrita de textos; 3º ano: As crianças devem estar alfabetizadas, lendo e produzindo 

textos com autonomia (BRASIL, 2012). 

 

Em seguida, realizam o planejamento com ações interventivas em parceria com as 

professoras do GEIA e SRM, fortalecendo a AC com os professores do 4º e 5º anos e o 

diálogo para qualificar a aprendizagem. Contudo, as escolas, ainda, se deram conta que 

existem limites, por terem avançado em alguns aspectos por questões financeiras, estrutura 

física, pedagógica, outros (Quadro 12). 

 
Quadro 12- Limite das escolas para avançar no Ideb/Avaliação Externa Municipal 

LIMITES Escola Luz e Sol Escola Amor Fraterno 

Recursos Financeiros 
D Maria Eduarda 

- A gestão pessoal e financeiro. 

D Clara Louise 

- Os recursos financeiros. 

 

 
Material didático 

CP Ana Laura 

- Temos laboratório Informática, 

porém não funciona para o aluno. E 

nós temos muitos alunos que não tem 

acesso nem aqui e nem em casa, 

nesse momento tecnológico. 

 
 

_ 

 

 

 

Condição da escola 

 

 

_ 

PR Liz Estrela 

- Estrutura física da escola, 

falta quadra esportiva, sala de 

leitura e salas para atender as 

turmas da creche e pré- 

escola, motivo estão locadas 

em um espaço desmembrado 

do prédio, intitulado de 
anexo. 

 

 

 

 

Organização 

administrativa e 

pedagógica 

CP Ana Laura 

- Ausência de projeto de intervenção, 

reuniões e avaliações, motivo 

cronograma fechado por conta da 

greve dos professores e 

coordenadores pedagógicos. 

 

PR Maria Eliza 

- Falta da Atividade Complementar 

(AC) para os professores do 3 º Ano. 

- Lei do Piso, por conta da reserva 

técnica, professores do 4º e 5º anos 

não se reúnem com as demais áreas 

CP Maria Flor 

- Falta AC com os 

professores do 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

Encontros para avaliação 

com os segmentos do ensino. 

 

PR Liz Estrela 

- Atendimento especializado 

aos alunos com necessidades 

educativas especiais. 
- Ausência do AC. 
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 do conhecimento.  

Condição do 

professor 

D Maria Eduarda 

- A ausência dos professores com 

atestado o que tem comprometido a 

atuação da coordenação pedagógica. 

- Condição do professor. 

 
 

Outros 

PR Maria Eliza 

- Baixa matrícula de aluno em 2016, 

motivo migraram para outro bairro, 

visto que foram contemplados pelo 
Projeto Minha Casa e Minha Vida. 

PR Liz Estrela 

- Ausência da família. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ainda na trilha para a compreensão acerca da atuação da gestão democrática 

constatamos que os gestores escolares das escolas pesquisadas já vêm e precisam ainda 

continuar a desenvolver ações para melhorar a participação da comunidade  escolar, 

efetivando desta forma, a gestão democrática. Paro (2008, p.7) nos diz, no prefácio do seu 

livro: Gestão democrática da escola pública: 

 
[...] administrar uma escola pública não se reduz à aplicação de uns tantos métodos e 

técnicas, importados, muitas vezes, de empresas que nada tem a ver com objetivos 

educacionais. [...] A administração escolar é portadora de uma especificidade que a 

diferencia da administração especificamente capitalista, cujo objetivo é o lucro, 

mesmo em prejuízo da realização humana implícita no ato educativo. [...] Se 

administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização de fins 

determinados, administrar a escola exige permanente impregnação de seus fins 

pedagógicos na forma de alcançá-los. 

 

Deste modo, faz parte das metas de ações da gestão escolar nova visão de organização 

e decisões acerca dos aspectos pedagógicos e administrativos. Sendo que a participação é uma 

condição favorável ao exercício de experiência coletiva para efetivar a socialização e a 

divisão de compromissos, atribuindo a comunidade escolar consciência da participação ativa 

na tomada das decisões para a promoção da qualidade na educação. Destacamos no Quadro  

13 os obstáculos enfrentados pela gestão nas escolas pesquisadas: 
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Quadro 13 - Os obstáculos enfrentados no contexto educacional das escolas 

Escola Luz e Sol / D Maria Eduarda Escola Amor Fraterno / D Clara Louise 

“A questão da gestão pessoal/financeiro é 

complicado, tem que estar tentando encontrar 

meios para que o professor esteja à vontade para 

fazer o trabalho em sala de aula”. 
 

“A ausência do professor por questões de saúde 

via atestado, no qual não dispomos de um 

profissional para assumir a sala. ” 

 

“A ausência da coordenadora pedagógica nas 

questões da gestão, motivo, suprir a função do 

professor, ficando a função da coordenação 

descoberta. ” 

 

“A questão da não garantia do AC para os 

professores do 3º ano e a política da reserva 

técnica para os professores do 4º e 5º, onde não 

possibilita o encontro entre as áreas do 

conhecimento”. 

“Os recursos financeiros, pois se fosse 

garantido, a qualidade do ensino seria bem 

melhor. ” 
 

“A não garantia do espaço/tempo do AC, o que 

tem comprometido no planejamento articulado 

entre os anos e as áreas do conhecimento. ” 

 

“As paradas para questionar a situação salarial 

da categoria, da valorização profissional e deu 

uma quebra no andamento da escola”. 

 

“A questão da formação continuada, penso que 

precisa ter mais investimento para que possa 

refletir na sala de aula. ” 

Escola Luz e Sol /CP Ana Laura Escola Amor Fraterno / CP Maria Flor 

“A infraestrutura e a manutenção das máquinas 

como computador, microssistema outros. 

Mesmo que com apoio do pessoal da Igreja 

Protestante, o laboratório de informática não 

funciona para o aluno, motivo máquinas sem 

manutenção. Nós temos muitos alunos que não 

tem acesso nem na escola e nem em casa desses 

espaços de aprendizagem”. 
 

“A não garantia do AC para as turmas do 3º ano, 

por não estarem ainda com a reserva técnica 

garantida”. 

“As paradas para questionar a situação salarial 

e valorização profissional da categoria, 

influenciou na realização do planejamento das 

ações na escola. ” 
 

“A formação continuada para os professores, 

dialogue/reflita com as questões de sala de 

aula, em prol da aquisição da aprendizagem. ” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Diante do relato das participantes da pesquisa, verificamos que quando existe a 

participação da gestão escolar e dos professores nas decisões na escola torna viável atender as 

especificidades no contexto educacional, pois nesse diálogo é possível mapear as  

necessidades de aprendizagem e realizar um planejamento estratégico para intervir no 

diagnóstico apresentado, sem que fique apenas na lista de desejos, mas efetivando nas aulas  

os Diretos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) em cada ano escolar, contemplando na 

formação dos alunos os aspectos bio psico social. 
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Conforme Sacristán (1999), quando gestor e professor assumem a função de  

orientador reflexivo iluminam as ações na escola e em sala de aula e contribuem 

significativamente na construção do conhecimento do aluno. Ao realizar essa tarefa, a gestão 

escolar juntamente com os demais atores que fazem parte da equipe proporciona reflexão 

sobre a prática, pois, parte-se do pressuposto de que assumir a atitude problematizadora da 

prática, modifica-se e é modificado gerando uma cultura objetivada do contexto escolar. 

Nessa mesma direção, a gestão escolar corrobora falando das suas concepções de uma prática 

firmada na perspectiva democrática e como apreendem no processo em construção com os  

que compõem a equipe da escola. 

A gestão da Escola Luz e Sol vem organizando uma proposta de trabalho com os 

professores para manter o nível de aprendizagem dos alunos, no que se refere aos resultados 

da avaliação externa, bem como a sua aprendizagem e formação. 

Considera, inicialmente, o diagnóstico inicial dos alunos, isto é, para verificar o que já 

sabem. Com estes dados, há um planejamento com os professores das salas regulares, e a 

SRM e GEIA que, constantemente estão planejando e avaliado considerando os Direitos de 

Aprendizagem (BRASIL, 2012), para averiguar as metas almejadas. No final do ano letivo 

realiza-se um Conselho de Classe com a participação de todos, para fechar o resultado escolar 

daquele ano. Os professores da SRM e GEIA contribuem nesse processo avaliativo. (Figura  

3) 

 
Figura 03 - Concepção da Organização da Escola Luz e Sol 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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A gestão da Escola Amor Fraterno planeja com os professores possibilidades 

interventivas que possam contribuir no avanço da aprendizagem dos alunos, para atender as 

metas da avaliação externa e da aprendizagem, considerando a participação da família e os 

aspectos sociais. Iniciar as atividades do ano letivo realizando o diagnóstico para verificar o 

que os alunos já sabem. 

Com os resultados, em conjunto com os professores das salas regulares, SRM e GEIA, 

planeja situações de aprendizagem que ajudem os alunos a avançar, principalmente, na 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), com projetos diversificados de escrita e 

leitura, atendendo, assim, as indicações dos Direitos de Aprendizagem48 (BRASIL, 2012), na 

tentativa de elevar a aprendizagem dos alunos a atingir as metas projetadas pelas avaliações 

externas. 

Para o desenvolvimento da sua proposta pedagógica conta com a parceria da família e 

de um projeto de intervenção de ‘Atendimento Psicopedagógico’ dos alunos /estagiários do 

curso de Psicologia de uma instituição do ensino Superior. Este atendimento não é realizado 

uma escola, mas no campus da faculdade. Um fator que, em alguns casos, impossibilita que a 

família leve seus filhos a todos os atendimentos. 

Esta escola, por situar-se em um bairro periférico, preocupa-se com a formação social 

e dos alunos, indo além das questões pedagógicas. (Figura 04) 

 
Figura 04 – Concepção da Organização da Escola Amor Fraterno 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

48 Os conteúdos indicados no Direito da Aprendizagem (BRASIL, 2012) são referência para realização da Prova 

Brasil. 
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Com a pesquisa conseguimos identificar ações realizadas na escola com o melhor Ideb 

e na escola com menor Ideb. Para melhor justificar segue Quadro 14 com posicionamentos 

dos participantes sobre a articulação da gestão escolar e os resultados das avaliações externas. 

 
Quadro 14 - Estratégias das escolas pesquisadas 

Escola Luz e Sol Escola Amor Fraterno 

Diagnóstico 

Planejamento e avaliação baseado nos 

Direitos de Aprendizagem 

Conselho de classe e diálogo (SRM e GEIA) 

Diagnóstico e perfil para planejar 

Direitos de Aprendizagem 

Diálogo com PR, SRM e GEIA 
Trabalho diversificado – leitura e escrita; 
Parceria com a família e com a Faculdade 
Lima Damásio 

Escola / pedagógico Escola / pedagógico e social (parceria com a 
Faculdade Lima Damásio) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Podemos perceber que as escolas apresentam uma proposta de trabalho parecida, 

diferenciando apenas na intencionalidade, visto que a Escola Luz e Sol, em sua proposta 

aparece o aspecto pedagógico e a Escola Amor Fraterno, aspecto pedagógico e social. Foi 

possível visualizar a importância da Proposta do Curso de Formação para Gestores da Rede 

Municipal, provocando reflexão crítica acerca da atuação da gestão na escola e, em 

consequência, possibilitando que estes profissionais atuem de forma consciente na dimensão 

pedagógica, visando a aprendizagem dos alunos. 

Vale considerar que essas ações, tem apresentado um diferencial na organização da 

escola, um trabalho onde há a integração da equipe, numa perspectiva democrática, com a 

intencionalidade de uma educação emancipadora e humanizadora. 

Diante do relatado pelos participantes nos questionários e entrevistas, verificamos que 

o trabalho quando há participação de toda a equipe para implementar novas ações a respeito 

da logística e da metodologia didático-pedagógica os resultados são alcançados com sucesso, 

sendo fundamental a garantia da AC para que haja o diálogo e a efetivação do planejamento 

ganhando visibilidade no fazer em sala de aula e posterior na consolidação da aprendizagem 

dos alunos em cada ano escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Nesta pesquisa, ao discutir como a gestão escolar tem se articulado com os resultados 

da política das avaliações externas no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), obteve-se, como 

resultado a constatação que de fato a educação, especialmente, a partir das duas últimas 

décadas assumiu importância no espaço público. As políticas públicas educacionais passaram 

a ser debatidas a partir de distintas abordagens, envolvendo parcelas amplas da sociedade, 

para além dos educadores, muitos outros setores se envolveram no encaminhamento desses 

debates. 

Ademais, assumimos a necessidade de entender a escola como instituição inserida na 

sociedade, mas que internamente possui sujeitos interagindo em múltiplas dimensões. Sob 

essa perspectiva, a compreensão da escola como organização pressupõe conhecê-la, visitá-la, 

apreender seus processos, ação dos sujeitos envolvidos, bem como as relações que 

estabelecem entre si, com a sociedade e com a hierarquia do sistema. 

Neste trabalho, elegemos como tema Gestão Escolar e Avaliações Externas: desafios 

no contexto educacional em duas escolas do município de Itabuna-Bahia, também intitulada 

de avaliação em larga escala. Esta pesquisa objetivou analisar a articulação da gestão escolar 

com os resultados da política das avaliações externas (ANA) e Avaliação Externa Municipal 

para o Ensino Fundamental (AEM) (Anos Iniciais), no município de Itabuna-BA. Assumimos 

o entendimento de que a política de avaliação externa resulta da reforma do Estado, com 

orientações de organismos internacionais (BM, BIRD, OCDE) oriunda dos movimentos do 

capitalismo. 

Com efeito, o Estado adota a função de avaliador, seguindo os resultados obtidos nas 

avaliações nacionais pelas escolas por meio de metas a serem alcançadas pelo sistema de 

ensino brasileiro. Desse modo, desenvolvemos este trabalho para entender a atuação da gestão 

escolar com os resultados das avaliações externas, materializada em duas escolas municipais 

da rede de ensino Itabuna-BA. 

Para tal, foi necessário socializar com os profissionais da escola para edificar o 

trabalho coletivo na direção da concretização de uma escola pública democrática que, além de 

ser para todos, também ensina a todos. A essência, firmada na definição da escola que 

queremos e no ser humano que vislumbramos formar visto que, essa requer atuação da gestão 

escolar e a sua organização. 

Nas escolas campo de estudo, a avaliação externa vem se estabelecendo de modo a 

atender a política do órgão global (MEC) e do local (SEC) na medida em que com os 
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resultados das Avaliações Externas buscam adequar-se a meta do Ideb proposta pelo 

Ministério da Educação através do Inep. 

Sendo assim, com as entrevistas realizadas, a gestão escolar e professoras dos Anos 

Iniciais, veem a avaliação externa, como parâmetro na/para consolidação de uma educação de 

qualidade, desenvolvendo ações para atender ao diagnóstico apresentado nos resultados das 

avaliações, a exemplo do projeto de leitura e projeto de intervenção. 

As escolas, na organização do trabalho pedagógico, priorizam ações a partir dos 

resultados dos alunos nas avaliações externas, uma vez que, os professores analisam o nível 

de proficiência dos alunos em Língua Português e Matemática, conforme os descritores 

estabelecidos por essa prova. 

Assim, presenciamos na fala desses participantes da pesquisa, a angústia entre os 

profissionais da escola ao tentarem ajustar o conteúdo ensinado em sala de aula ao solicitado 

nas provas padronizadas, priorizando na escolha de conteúdos e como colocar em prática o 

currículo da escola de acordo com as necessidades reais de aprendizagem do aluno, sem 

noções elementares de leitura e escrita, contrariando os descritores de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Fundamentado no paradigma indiciário encontramos as pistas a citar: a articulação da 

gestão escolar; avaliação externa municipal e articulação da gestão escolar com os resultados 

da política da avaliação externa municipal, que nos ajudaram a responder a questão: como a 

gestão escolar tem se articulado com os resultados da política das avaliações externas, no 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais)? 

A pesquisa revelou contradições, a citar: a gestão democrática, expressa na 

Constituição Federal de 1988 e confirmada na LDBEN 9.394/96, nos princípios desse 

paradigma de gestão encontram-se a autonomia e a participação da comunidade nas decisões 

da escola. Na rede de ensino municipal de Itabuna, ainda não está garantido a eleição para 

gestores, já apresentado na Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclo de 

Formação/Ensino Fundamental. 

Como garantir uma gestão democrática sem que o gestor seja eleito pela comunidade 

escolar e local, ficando a cargo de indicação política? Essa modalidade organizativa tem 

dificultado a continuidade da proposta de trabalho nas escolas. Percebe-se um rodízio, 

possibilitando assim descontinuidade na gestão escolar das escolas. 

Os fatos comprovam que a gestão democrática da educação é uma conquista histórica 

de enormes proporções, que implica uma filosofia política e uma estratégia de ação 
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pedagógica. Entretanto, o anunciado e exigido nas políticas do governo é uma gestão com 

caráter gerencial, pautada na eficiência, produtividade, resultado e mérito, ainda não acontece. 

Outra contradição são as competências e habilidades cobradas nas provas 

padronizadas (ANA) e (AEM) e o conteúdo que deve ser ensinado aos alunos com vistas a 

atender as necessidades apresentadas nas avaliações. Para isso, os professores buscam adequar 

o planejamento pedagógico para atender aos descritores solicitados pelas avaliações externas. 

Devendo desta forma, utilizar os resultados das avaliações externas, compreendendo- 

os não como um fim em si mesmo, mas como possibilidade de associá-los às transformações 

necessárias no sentido de fortalecer a escola pública democrática, aquela que se organiza para 

ofertar aprendizagem significativa a todos. 

Então, para além do cumprimento de metas da avaliação externa na escola é necessária 

pensar questões essenciais como: adequação do currículo as necessidades cognitivas dos 

alunos, ambiente físico adequado para a comunidade escolar, colocar em voga o Projeto 

Político Pedagógico como instrumento norteador das ações da escola, formação de 

professores voltados para a temática avaliação externa, dentre outros, o processo democrático 

para gestor. 

Ademais, compreendemos que a avaliação externa será eficiente se for entendida  

como parte integrante do processo pedagógico, na medida em que dialogar com o conteúdo e 

com as necessidades de aprendizagem do aluno. Por sua vez, é essencial pensar a avaliação 

para além da lógica mercadológica de educação. Assim, nutrimos a esperança de que as 

informações advindas dessa avaliação possam ser utilizadas em intervenções pedagógicas 

para recuperar em tempo os alunos, reavaliar os programas de ensino e evitar a evasão escolar 

ou a permanência na escola, sem a efetiva aprendizagem. 

A superação desses desafios dependerá, em grande parte, de nossa capacidade coletiva 

de construir conhecimentos e desenvolver práticas pedagógicas que sejam politicamente 

efetivas para nossas comunidades e suas instituições de ensino e que sejam culturalmente 

pertinentes e significativas para os cidadãos no cotidiano da escola e na vida em sociedade. 

As avaliações externas, especialmente a ANA e a AEM, como averiguado aqui, 

fornecem dados que, se apropriados de forma consistente, podem revigorar os contornos da 

escola pública que realiza a sua função social democrática no ensino-aprendizagem para os 

alunos. Porém, a avaliação da escola e a reflexão sobre sua realidade não se esgotam nelas, e 

tomadas como ponto de partida para a trajetória da escola rumo à sua avaliação institucional, 

que não pode prescindir de uma autoavaliação e apenas nos resultados externos, mas para uma 

aprendizagem e formação dos alunos. 
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Sendo assim, a relevância social e política da Avaliação Institucional está em ser mais 

um instrumento que as escolas têm para produzir uma educação de qualidade social, destinada 

às camadas populares, dando ênfase à formação do homem histórico, capaz de transformar o 

meio político e social em que vive, a sociedade da qual participa, propiciando à transformação 

qualitativa de nossa sociedade. Mobilizando instrumentos de participação democrática, 

tornando-se assim uma escola de qualidade. 

Em todos os casos, é indispensável que a gestão escolar paute as ACs para provocar os 

profissionais da escola, principalmente os professores, no sentido de estabelecer uma reflexão 

acerca dos possíveis fatores que explicam a dinâmica do desempenho dos alunos. 

Da organização escolar observada, verificamos que a gestão escolar se aproxima do 

modelo burocrático em sua lógica de controle dos processos, porém apresenta elementos ou 

adaptações provenientes da lógica de Reforma do Estado da década de 1990, marcada pela 

gestão por resultados, pela disciplinarização dos espaços e ênfase nas avaliações externas. 

Com o resultado da pesquisa detectamos pontos comuns da articulação da gestão 

escolar com os resultados da política das avaliações externas e os professores das escolas, a 

citar: a gestão da Escola Luz e Sol desenvolve junto ao professor referência, professor do 

GEIA e da SEM, proposta de trabalho visando manter o nível de aprendizagem dos alunos, no 

que tange aos resultados das Avaliações Externas; a Escola Amor Fraterno paneja junto aos 

professores possibilidades para intervir, auxiliando no/para avanço da aprendizagem, 

atendendo as metas da Avaliação Externa e da aprendizagem dos alunos, diferindo da Escola 

Luz e Sol, em considerar a participação da família e os aspectos sociais no processo de 

formação e operacionalização da proposta de trabalho desenvolvido. 

Dessa forma, destacamos ações realizadas na escola com o melhor Ideb, diagnóstico 

inicial, planejamento e avaliação baseado nos Direitos de Aprendizagem, Conselho de classe  

e diálogo (SRM e GEIA) e na escola com menor Ideb, diagnóstico e perfil para planejar, 

Direitos de Aprendizagem, diálogo com PR, SRM e GEIA e trabalho diversificado – leitura e 

escrita, parceria com a família e com a Faculdade Lima Damásio. Possuem proposta 

organizativa parecida, apenas diferenciando na intencionalidade, sendo que a Escola Luz e  

Sol com ênfase no aspecto pedagógico e a Escola Amor Fraterno com ênfase no pedagógico e 

social. 

Pelo exposto, infere-se acreditar que esta pesquisa provocará outras reflexões e 

possíveis investigações relativas a diferentes percepções e caminhos que envolvem a gestão 

escolar e a política das avaliações externas. Esperamos que este estudo possa contribuir para a 
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reflexão e possíveis encaminhamentos da ação da gestão escolar com os resultados das 

avaliações externas, provocando avanços na qualidade social da educação. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Estamos  convidando  você  a  participar  como  voluntário/a  na  pesquisa  intitulada 

“GESTÃO  ESCOLAR,  AVALIAÇÕES  EXTERNAS  E  OS  DESAFIOS  PARA  O 

CONTEXTO EDUCACIONAL”, que tem como objetivo analisar a atuação da gestão da 

escola com os resultados da política das avaliações externas – Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) e Avaliação Externa Municipal, do ensino fundamental I, nos Anos 

Iniciais. 

A responsabilidade desta pesquisa é da mestranda Lizandra Silva Lima e da sua 

orientadora Josefa Sônia Pereira da Fonseca. Para coleta de dados utilizaremos das técnicas  

do questionário e da entrevista. No caso de aceitar fazer parte desse estudo, o/a Sr/a deverá 

responder um questionário que será entregue pela pesquisadora para a gestão da escolar 

(Gestor da Escola e Coordenador Pedagógico); e a entrevista, semi-estruturada, será realizada 

presencial individualmente, agendadas previamente com o gestor da escolar e coordenador 

pedagógico. Poderá criar desconforto entre os participantes no momento das entrevistas, no 

que tange ao respeito às opiniões, o que, caso ocorra, será mediado pela pesquisadora no 

sentido de reverter à situação em mais um momento formativo e de construção de saberes. No 

final da pesquisa, após análise de dados todo material será incinerado. 

Caso aceite participar, os envolvidos na pesquisa não terão nomes divulgados 

garantindo assim, a privacidade dos colaboradores. 

O/A Sr/a terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 

para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, 

basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas 

as informações dadas pelo/a Sr/a serão destruídas ou devolvidas. E caso tenha qualquer dano 

decorrente da sua participação na pesquisa, terá garantido o direito a indenização. 
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Informamos que o/a senhor/a não pagará nem será remunerado por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, 

quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. 

As informações coletadas com esses instrumentos serão para a produção de trabalho 

acadêmico e asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos 

em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. 

Ademais, como responsabilidade por esse estudo, comprometemo-nos em manter 

sigilo de todos os seus dados pessoais e garantir o direito à indenização, caso venha sofrer 

algum prejuízo moral decorrente do mesmo. O TCLE foi emitido em duas vias de igual teor e 

o participante ficará com uma das vias. 

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o 

presente documento. Desde já agradecemos. 

Lizandra Silva Lima e Josefa Sônia Pereira da Fonseca 

Pesquisadoras responsáveis 

(73) 98848-3158 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Em caso de dúvida sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que 

fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km16, Bairro Salobrinho, 

Torre Administrativa, 3º Andar, CEP: 45.552-900, Ilhéus-Bahia. Fone (73)3680-5319. E- 

mail: cep_uesc@uesc.br. Horário funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 

13h30 às 16h. 

Eu,   , aceito 

participar da pesquisa intitulada “GESTÃO ESCOLAR, AVALIAÇÕES EXTERNAS E 

OS DESAFIOS PARA O CONTEXTO EDUCACIONAL”. Fui devidamente informado/a 

sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem 

que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado/a ainda que meus dados pessoais 

serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

Itabuna (BA),  /  2018. 
 

 

 
 

 
 

Assinatura 
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ANEXO  B 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE USO DE DADOS DE ARQUIVO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: Gestão escolar, avaliações externas e os desafios para o 

contexto educacional. 

 

EQUIPE DA PESQUISA: 
 

Os pesquisadores do projeto de pesquisa acima identificados assumem o compromisso 

de: 

1. Preservar as informações dos participantes cujos dados serão coletados; 

2. Que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em 

questão; 

3. Que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais 

ou quaisquer outras indicações que possam identificar os participantes da pesquisa; 

4. Que serão respeitadas todas as normas da Resolução CNS 466/2012 e suas complementares 

na execução deste projeto. 
 

 
 

Nome Pesquisadora 

CPF: 

Matricula: N° 
 

 

 

Nome da Orientadora 

CPF: 

Matrícula: 
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ANEXO C 

AUTORIZAÇÃO (imagem) 
 

 

Eu,       

cédula de identidade nº    

portador (a) de 

autorizo  a 

  a gravar em vídeo e veicular minha imagem e 

depoimento em qualquer meio de comunicação para fins didáticos, de pesquisa e divulgação 

de conhecimento científico sem quaisquer ônus e restrições. 

Fica ainda autorizada de livre e espontânea vontade para os mesmos fins a cessão de 

direitos da veiculação não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 

Cidade  de  de 20   
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ANEXO D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL – DIRETOR, COORDENADOR 

PEDAGÓGICO E PROFESSOR REFERÊNCIA 

 

PROJETO DE PESQUISA: GESTÃO ESCOLAR, AVALIAÇÕES EXTERNAS E OS 

DESAFIOS PARA O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

OBJETIVO: Analisar a articulação da gestão escolar com os resultados da política das 

avaliações externas – Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Avaliação Externa 

Municipal, para o ensino fundamental (Anos Iniciais), no município de Itabuna-Bahia, e o 

papel da gestão escolar frente à política das avaliações externas no que tange à consolidação e 

à qualidade social da educação, analisar suas ações com relação aos resultados das avaliações 

externas e como acontece a articulação do diretor e do coordenador pedagógico com os 

demais atores que compõem a gestão escolar, com os resultados do Ideb das escolas 

pesquisadas no município de Itabuna-BA. 

Mestranda: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Prof.a Dra. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 

 

Roteiro de Entrevista Individual 

 

Pesquisados: Diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professor. 

 

1. De posse do resultado do Ideb, qual tem sido a tomada de decisão da gestão escolar? 

Qual a política da escola para melhorar essa questão? 

2. Qual a ação que a gestão escolar estabelece com os resultados das avaliações externas 

junto as salas de recursos multifuncionais e GEIA (Grupo de estudo e incentivo à 

alfabetização). 

3. O AC (Atividade Complementar) é realizado com base nos objetivos de 

aprendizagem? Qual tem sido a atuação da gestão escolar? 

4. Quais os maiores obstáculos enfrentados, por você, na gestão escolar? 
 

Obrigada pelas contribuições! 
Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Prof.ª Dra. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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ANEXO E 
 

QUESTIONÁRIO PARA DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: GESTÃO ESCOLAR, AVALIAÇÕES EXTERNAS E OS 

DESAFIOS PARA O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Pesquisadores: Mestranda Lizandra Silva Lima 

Prof.ª Dr.ª Josefa Sônia Fonseca 

 
 

Prezado (a) diretor (a) e coordenador (a) pedagógico (a): 

 

Somos do Programa de Pós-Graduação Formação de Professores da Educação Básica – 

PPGE, Linha Políticas Educacionais, da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, e 

gostaríamos de conhecer o perfil da Gestão das Escolas do Ensino Fundamental I. Assim, 

elaboramos um questionário como instrumento de coleta de dados na pesquisa intitulada 

“GESTÃO ESCOLAR, AVALIAÇÕES EXTERNAS E OS DESAFIOS PARA O 

CONTEXTO EDUCACIONAL”. O objetivo da pesquisa é analisar a atuação da Gestão da 

Escola com os resultados da Política das Avaliações Externas – Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) e Avaliação Externa Municipal, no Ensino Fundamental, anos inicias, 

no município de Itabuna-BA. Os participantes da pesquisa serão, posteriormente, convidados  

a participar de dois momentos de formação/reflexão sobre Gestão da Escola na UESC. A 

pesquisa, ora realizada mesmo divulgando os resultados, compromete-se em manter o sigilo 

de todos aqueles que participarem, resguardando sua identidade. 

Desde já agradecemos a sua contribuição, e saiba que ela é muito importante. 

I – Dados Gerais 

Escola Municipal    

Município:   

Nível de formação: Licenciatura em      

Bacharelado em:    

Pós-Graduação (Especialização em)     

Mestrado Completo ( ) Mestrando ( ) Doutor ( ) Doutorando ( ) 

Área do Mestrado?    

Área do Doutorado?    

II – Sobre o perfil do gestor (diretor) 
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01. Gênero: Masculino Feminino 
 

 

02. Qual a sua faixa de idade? 

 Até 30 anos 

Entre 31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

Mais de 60 anos 

 
03. Há quanto tempo você é gestor desta escola?   /  (anos/meses) 

04. Já exerceu a função de gestor escolar antes? Sim (  ) Não ( ) 

05. Por quanto tempo?  /  anos/meses 

06. A Escola era da Rede: Municipal ( ) Estadual ( ) Municipal e Estadual () 

07. Por quantas vezes exerceu a função de gestor escolar?    

08. Qual a carga horária semanal para o desenvolvimento das funções de gestor? 
 
 

09. E em outra escola?  /  (anos/meses) 

 
 

III – Sobre a gestão 

10. Como você chegou ao cargo de gestor desta escola? 

Concurso Público ( ) 

Eleição Direta ( ) 

Seleção Técnica ( ) 

Indicação Política ( ) 

Outros (    )    Quais?    

 

11. Relate os períodos em que assumiu a função de diretor. 
 
 

 

 

12. Você já participou de algum curso de gestão escolar com mais de 40h? 
Quantos?    

Quando e qual foi o último?    
 

13. Sobre esse(s) curso(s), você diria que: 

 

( ) Não colaboraram para melhorar a minha gestão na escola. 
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( ) Colaboraram pouco para melhorar a minha gestão na escola. 

( ) Colaboraram para melhorar a minha gestão na escola. 
( ) Colaboraram muito para melhorar a minha gestão na escola. 

 

14. Quais dos temas abaixo você já recebeu formação, avaliando cada curso de 10 a 0. 

Para os que não fez deixe em branco. 

 

Liderança realizei e minha nota é (  ) não realizei este curso ( ) 

Finanças 

Projeto Político Pedagógico 

Trabalho em equipe 

Políticas públicas 

Noções de Administração e Legislação 

Organizações da aprendizagem 

Cidadania e sustentabilidade 

Tecnologias e aprendizagem 

Gestão participativa e democrática 

Financiamento 
Prestação de contas 

Outros (especificar)    

 

15. Dos temas que você marcou, enumere em ordem de importância para o 

desenvolvimento das ações do gestor. 
 

 

 

16. Sobre quais temas você gostaria de estudar para melhor desenvolver as ações de 
gestor? 

 

 

 

 

17. O curso de graduação/licenciatura preparou para ser gestor de uma escola? 
( ) Não me preparou. 

( ) Me preparou pouco. 

( ) Me preparou. 

( ) Me preparou muito. 
 

Por quê? 
 

 

 

IV – Sobre o perfil da escola que é gestor 

1. A escola é de: (   ) grande porte (   ) médio porte ( ) pequeno porte 

2. Quais turnos têm a escola? 

( ) Somente matutino 

( ) Matutino e vespertino 

( ) Matutino e noturno 
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( ) Matutino, vespertino e noturno 

( ) Somente noturno 

(  ) Vespertino e noturno 

( ) Somente vespertino 
 

3. Quantos alunos têm na escola? 

4. Quanto aos professores da escola são: 
 

Contratados:    
 

5. A escola possui: 
 

( ) Ótima estrutura física. 

( ) Boa estrutura física. 

(  ) Razoável estrutura física. 

( ) Péssima estrutura física. 

Efetivos:    

 

6. A escola tem acessibilidade: (  ) Sim ( ) Não 

Indique a estrutura da acessibilidade presente 

 

 

 

7. A escola abre aos finais de semana para a comunidade? 
 

Não ( ) 

Sim (  ), por quanto tempo?    

Às vezes ( ) em quais 

ocasiões?   
 

8. Como é a sua atuação no acompanhamento pedagógico da escola? 
 

 

 

9. Liste até 3 ações que são desenvolvidas no acompanhamento pedagógico na escola. 
 

 

 

 

10. Para você, quais são as características de um bom gestor escolar? 
 

 

11. Liste até 3 ações que são desenvolvidas no acompanhamento administrativo na escola. 
 

 

12. Quais os principais problemas que você enfrenta na gestão da escola? 
 
 

 

V –Sobre a organização e gestão da escola 
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1. Quais as competências do diretor? 
 
 

2. Quais as ferramentas utilizadas para realização do acompanhamento na escola? 
 

Acompanhamento Ferramentas 

Financeiro  

 

Organizacional  

 

Social  

 

3. Existe avaliação interna da gestão? 

Sim Não 

Quais?    

4. Marque os Conselhos existentes na escola: 

a) Conselho Escolar. 

b) Associação de Pais e Mestres. 

c) Grêmio Estudantil. 

Outros: Quais? 

5. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você diria que o diretor escolar é importante para a 

aprendizagem dos alunos? 

 

6. Qual a nota do Ideb nas últimas três avaliações?  

2011    

2013   

2015   

2017    

7. Quais as estratégias criadas na escola para elevar a nota do Ideb de sua escola? 
 
 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração! 

Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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ANEXO F 

 
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 
 

ESCOLA 

 

PARTICIPANTES 

 

DATA 

 

Escola Luz e Sol 
 

Diretora, Coordenadora 

Pedagógica e Professora 

Referência 

 

23/01/2019 à 24/01/2019 

Escola Amor Fraterno Diretora, Coordenadora 

Pedagógica e Professora 

Referência 

 

06/02/2019 à 07/02/2019 
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ANEXO G 

 

Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna- Ciclo de Formação do Ensino 

Fundamental (versão Preliminar) 2001 
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ANEXO H 

 

CRONOGRAMA - Curso de Formação para Gestores da Rede Municipal de Itabuna 

Curso de Formação para Gestores da Rede Municipal de Itabuna intitulada Gestão em 

Rede: Dialogando com os Gestores 
 
 

MÓDULO I MÊS ANO C/H OBSERVAÇÕES 
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4h Eu e a Escola 

AGOSTO 8h Relações Interpessoais 

SETEMBRO 8h Escola e Comunidade 

Encontros não 

presenciais 

 

20h 

Atividade da prática gestora 

Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 40 HORAS 

MÓDULO II MÊS C/H OBSERVAÇÕES 

M
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2
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0
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8h Organização documental (regimento, PPP, Livros 
obrigatórios, atas de resultados e outros). 

ABRIL 8h Normas e legislação de documentos 

JUNHO 8h Gerenciamento de informações 

Encontros não presenciais  

20h 

Atividade da prática gestora 

Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 44 HORAS 

MÓDULO III MÊS C/H OBSERVAÇÕES 
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8h Proposta Pedagógica “Pelo direito de aprender” 

OUTUBRO 8h Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar 

DEZEMBRO 8h Proposta Curricular 

8h Seminário de Socialização de Saberes I 

Encontros não presenciais  

20h 

Atividade da prática gestora 

Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 52 HORAS 

MÓDULO IV MÊS C/H OBSERVAÇÕES 
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8h Gestão escolar: co-responsável pela aprendizagem 

MAIO 8h Avaliações Externas e Internas: o que fazer com os 
resultados 

JULHO 8h Atendimento educacional: fazendo a diferença! 

Encontros não 

presenciais 

 

20h 

Atividade da prática gestora 

Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 44 HORAS 

MÓDULO V MÊS C/H OBSERVAÇÕES 

M
Ó

D
U

L
O

 V
 –

 

G
E

S
T

Ã
O

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

E
n

co
n

tr
o

s 

p
re

se
n

ci
a

i 

s 

SETEMBRO 

2
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 /
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0
2
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8h Princípios da gestão financeira e Programas e Projetos 
Financiados 

NOVEMBRO 8h Programas e Projetos financiados 

DEZEMBRO 8h Seminário de Socialização de Saberes II 

MARÇO 8h Caixa Escolar e Conselho Escolar 

Encontros não  Atividade da prática gestora 
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 presenciais  20h Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 52 HORAS 

MÓDULO VI MÊS C/H OBSERVAÇÕES 
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8h Avaliação Institucional e do Desempenho 

JULHO 8h Os conselhos e a gestão escolar (CME, FUNDEB, CAE e 

CONSELHO ESCOLAR), o Plano Municipal de Educação 
e o Fórum Permanente de Educação. 

SETEMBRO 8h Seminário de Socialização de Saberes III 

Encontros não 

presenciais 

 

20h 

Atividade da prática gestora 

Interação nas Redes Sociais Virtuais 

CARGA HORÁRIA MODULAR: 44 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 276 HORAS 
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ANEXO I 

Anuário Estatístico de Itabuna 
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ANEXO J  

 
 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE 

ITABUNA  - Comanda da atividade com os Grupos de Trabalho – GT’S .  

ORIENTAÇÕES: 

1- Primeiramente, o grupo de trabalho (GT) deverá escolher um coordenador que 

colaborará na gestão dos tempos de falas, sistematização das ideais e apresentação do 

que foi produzido no GT; 

2- A situação problema proposta, abaixo, deverá ser lida no GT, sendo preservado um 

tempo de 05 minutos para que cada membro do grupo pense individualmente sobre a 

situação evidenciada na Escola “X”; 

3- Em seguida, cada membro expõe o seu pensamento, abrindo o espaço para a discussão 

coletiva do grupo; 

4- No decorrer das discussões o coordenador deve sistematizar as propostas e 

preparando-se para a apresentação em plenária do que foi produzido pelo GT. 

5- O tempo reservado para apresentação de cada GT é de 15 minutos. 

6- Sistematização e registro realizado pela pesquisadora, a luz dos teóricos que 

fundamentaram a pesquisa. 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A Escola “X” é uma instituição pública localizada em um bairro de classe média, próximo a 

uma comunidade e oferece o Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino. Possui 

uma ampla estrutura física com equipamentos didáticos de primeira geração, boa biblioteca, 

salas de informática, quadra esportiva e salas de aula com interatividade. Os colaboradores da 

escola se fazem presentes e atuam conforme o esperado. Os professores são responsáveis, não 

faltam às aulas e nem chegam atrasados para as suas atividades. No entanto, nos dois últimos 

anos a escola vem apresentando um baixo índice, no que se refere ao desempenho dos alunos 

nas avaliações internas e externas. 

O comportamento dos docentes, diretor e coordenação é o de evitar o confronto 

quando aparecem problemas, principalmente referentes a avaliação. Não há um sistema de 

avaliação dentro da unidade escolar que contemple todos envolvidos no processo ensino 
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aprendizagem, ou seja, alunos, docentes, e demais profissionais, com critérios claros e 

resultados compartilhados oferecendo subsídios para a prática pedagógica. Não existe uma 

prática de discussão conjunta para o estabelecimento dos critérios de avaliação dos alunos e 

profissionais da escola. 

Assim, a cultura de proteção do “... status quo que evitam que as pessoas desafiem as 

qualidades e características problemáticas e difíceis dos outros, e que fornecem uma 

concordância silenciosa sobre essas atribuições” (Kim, 2003, p.71), não tem ajudado nas 

questões de disciplina dos alunos e consequentemente no desempenho escolar, evidenciando 

resultados negativos da escola nas estatísticas anuais das avaliações externas. 

➢ Diante desta situação problema identificado na escola “X” como você, gestor escolar, 

coordenador pedagógico e professor, resolveria esse impasse, considerando as dimensões: 

pedagógicas, administrativas e financeiras? 

 
Obrigada. Sua participação é fundamental! 
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ANEXO L 

O balanço das aquisições dos alunos, do trabalho docente e de definição de novos 

objetivos 

Vimos até agora como o planejamento do trabalho em sala de aula é uma dimensão 

fundamental do trabalho pedagógico, porque ele permite, aos professores e à escola, controlar 

os resultados desse trabalho e a consecução dos objetivos definidos. E vimos também que é 

por meio da elaboração do planejamento, de seu desenvolvimento e de sua avaliação que a 

escola afirma a sua autonomia e o seu saber específico. Ao planejar, a escola controla os 

objetivos definidos para o seu trabalho, define os meios para alcançar esses objetivos, 

estabelece instrumentos para sua autoavaliação, redefine, com base na avaliação, quais serão 

seus objetivos e meios. Vimos também que o planejamento não é uma mera formalidade e não 

pode ser delegado a um método de ensino ou a um livro didático, por melhores que sejam. Ele 

deve ser resultado de um trabalho coletivo da escola, tendo como figura central o professor. 

O planejamento é também imprescindível por uma outra razão. É preciso que haja uma 

continuidade do trabalho de alfabetização de um ano letivo para o outro. Em outras palavras, a 

escola precisa garantir que os resultados obtidos por um professor a cada ano sejam tomados 

como referência para o trabalho do ano seguinte. A avaliação final pode auxiliar nos objetivos 

e meios a serem definidos para esse novo planejamento. Por isso, é preciso fazer 

periodicamente e ao final de cada ano letivo um balanço da aprendizagem dos alunos e 

da prática de ensino realizada. Precisamos alertar que essa avaliação não deve ter um 

objetivo terminal, classificatório, mas configurar-se como uma síntese das informações já 

colhidas para se fazer a “passagem” para o trabalho a ser desenvolvido no ano seguinte. Com 

base nessas informações, é possível orientar o professor que irá assumir a classe a planejar seu 

trabalho de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos, de modo que o trabalho 

de alfabetização seja retomado do ponto a que os alunos chegaram. 

Para definir o planejamento pedagógico na direção e orientação da continuidade da 

aprendizagem dos alunos, o professor precisa ter registrado suas aquisições, precisa ter 

claro quais foram seus avanços e quais as dificuldades que precisam ser superadas. A 

partir dessas informações é que poderá traçar novos objetivos e meios de alcançá-los. Por isso 

é importante organizar o registro das aprendizagens dos alunos, com a intenção de fornecer 

uma síntese de seu percurso ou trajetória. 
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http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Letramento 

/Col%20Alf.Let.%2007%20Organizacao_trabalho.pdf 
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ANEXO M 
 

CRONOGRAMA DO ACOMPANHAMENTO MENSAL NAS ESCOLAS 

PESQUISADAS DA REDE MUNICIPAL DE ITABUNA – Dialogando com a Gestão 

Escolar 

 
 

NOME 
 

MÊS 
 

OBSERVAÇÕES 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 

ASSINATURA 

Escola 

Luz e Sol 

Julho    

Escola 

Amor 
Fraterno 

Julho    

Escola 
Luz e Sol 

Agosto    

Escola 

Amor 

Fraterno 

Agosto    

Escola 
Luz e Sol 

Setembro    

Escola 

Amor 
Fraterno 

Setembro    

Escola 

Luz e Sol 

Outubro    

Escola 

Amor 

Fraterno 

Outubro    

 

Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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ANEXO N 

 

FREQUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO MENSAL NAS 

ESCOLAS PESQUISADAS 

 
Acompanhar é favorecer o “vir a ser”, desenvolvendo ações educativas que possibilitem  

novas descobertas (Hoffmann). 

1º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

1º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

2º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

2º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

3º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data:  /  /   

3º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data:  /  /   

  

Observações: 

4º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data:  /  /   

4º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data:  /  /   

  

Observações: 

 
Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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APÊNDICE A - Produto Educacional 
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PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://empresariosbrilhantes.com.br/wp-content/uploads/2016/11/alinhamento- 
estratégico-equipe-eal.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 

2019 
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LIZANDRA SILVA LIMA 

JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR FRENTE A APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA À LUZ DOS 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM DOS EGRESSOS DE 2018 DO 2º, 3º E 4º ANOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILHÉUS – BAHIA 

2019 



149 
 

LIZANDRA SILVA LIMA 

JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 
PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR FRENTE A APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA À LUZ DOS 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM DOS EGRESSOS DE 2018 DO 2º, 3º E 4º ANOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

Produto Educacional da pesquisa GESTÃO 

ESCOLAR   E   AVALIAÇÕES  EXTERNAS: 
desafios no contexto educacional em duas escolas 

do município de Itabuna-Bahia, apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação – PPGE –  Formação 

de Professores da Educação Básica, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, como parte 

das exigências para obtenção do título de Mestre 

em Educação. 

 

Linha de Pesquisa: Políticas Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILHÉUS – BAHIA 

2019 
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L732 Lima, Lizandra Silva. 

Gestão escolar e avaliações externas: desafios no 

contexto educacional em duas escolas do município de 

Itabuna – BA / Lizandra Silva Lima. – Ilhéus: UESC, 2019. 

146f. : il. Anexos. 

Orientadora: Josefa Sônia Pereira da Fonseca. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Programa de Pós-graduação em Formação de Professores 

da Educação Básica. 

Inclui referências e apêndices. 

 

1. Escolas – Organização e administração – Itabuna (BA). 2. 

Educação e estado – Itabuna (BA). 3. Ensino fundamental – Ava- 
liação – Itabuna (BA). i. Fonseca, Josefa Sônia Pereira da. II. 

Título. 

CDD – 371.2 
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Não sei 

 
 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não 

tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que 

promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja 

nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

 
 

Cora Coralina 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

O produto educacional é fruto da pesquisa intitulada GESTÃO ESCOLAR E 

AVALIAÇÕES EXTERNAS: desafios no contexto educacional em duas escolas do município 

de Itabuna-Bahia apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação – PPGE – Formação de Professores da Educação Básica, da Universidade Estadual 

de Santa Cruz, cujo objetivo foi analisar a articulação da gestão escolar com os resultados da 

política das avaliações externas – Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Avaliação 

Externa Municipal para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais), no município de Itabuna-BA, 

procurando identificar o papel da gestão escolar frente à política das avaliações externas no que 

tange à consolidação e a qualidade social da educação. 

No contexto da Jornada Pedagógica, foi possível mobilizar e (re) significar momentos 

de discussões com a finalidade de contribuir na elaboração do plano de ação da gestão escolar 

frente a aprendizagem dos conteúdos de língua portuguesa e matemática a luz dos direitos de 

aprendizagem dos egressos de 2018 do 2º, 3º e 4º anos do ensino fundamental, apresentando 

desafios e possibilidades para intervir significativamente e qualificar o processo ensino 

aprendizagem, a fim de constituir e desenvolver, o direito de aprender. 

No entendimento de que o ensino se caracteriza na consolidação da aprendizagem, é 

necessário repensar o fazer para qualificar as condições de ensino na/para a garantia dos 

Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) no contexto educacional. 

Diante do apresentado, o gestor escolar precisa pensar em resultados qualitativos ao 

ensino e a aprendizagem, bem como estar atento ao seu cumprimento, possuir uma postura ética 

em relação aos desafios da participação e efetividade da coletividade nas decisões e 

deliberações pedagógicas e administrativas visando sempre a qualidade do ensino. 

 
1. GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: INDICAÇÕES PARA A VIVÊNCIA 

 
 

A discussão em torno desses aspectos leva a necessidade de explicitar o conceito básico 

de gestão, aqui entendida como: atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos 

para atingir objetivos pedagógicos e administrativos. 

Entretanto, essa maneira de ver a organização escolar precisa considerar o contexto 

concreto e real das interações sociais, marcados por conflitos e pelas relações de poder externas 

e internas, assim como as próprias correlações de força definidas sócio e culturalmente pela 

política e pelo Estado. 
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No Brasil, o tema da autonomia da escola encontra suporte na própria Constituição 

promulgada em 1988, que institui a “democracia participativa”, e cria instrumentos que 

possibilitam ao povo exercer o poder “diretamente” (Art. 1º). No que se refere à educação, a 

Constituição/88 estabelece como princípio básico o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas” e a “gestão democrática do ensino público” (Art. 206). Esses princípios podem 

ser considerados como fundamentos constitucionais da autonomia da escola (Gadotti, 1998). 

Nesse sentido, a gestão ao assegurar o seu caráter transversal e a relação dialógica entre 

os diversos atores sociais, (re) define o papel do gestor escolar como catalizador dos dilemas, 

percursos, percalços e tensões existentes no ambiente escolar, fundamenta-se no 

reconhecimento do ambiente como espaço de convivência e atuação da comunidade. 

Assim, a organização escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas, 

considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre 

si e com o contexto sociopolítico, nas formas democráticas de tomada de decisões. 

Diante dessas considerações, acredita-se que, são os sujeitos sociais que constroem a 

gestão democrática no interior dos órgãos administrativos dos sistemas educacionais e das 

instituições escolares e são esses sujeitos que, no exercício da gestão educacional, precisam 

compreender que o individualismo, a desconfiança, a acomodação e o egoísmo devem ceder 

lugar ao sentido coletivo da crítica social e autocritica, do direito e do dever, da 

responsabilidade social ante o ato educativo. 

Nesse sentido, para Santos (2011) a implementação de uma gestão escolar democrática 

participativa é hoje uma exigência da sociedade, atendendo um dos possíveis caminhos que é 

integrar os alunos numa sociedade democrática. Sendo assim, a participação de todos os autores 

que compõe a equipe da escola no planejamento e práticas interventivas, deve ser cultivada, 

sendo necessária à participação e construção efetiva de um trabalho coletivo com ações 

concretas. Assim, exercer a gestão democrática participativa na escola requer mudança de 

comportamento dos seus partícipes, como por exemplo, defender que a escola pública é do 

Estado e não da comunidade. Pensando dessa forma, torna difícil a comunidade, alunos, 

professores, funcionários, pais, se tornarem gestores, passando desta forma a atuar como meros 

receptores dos serviços educacionais. 

Na gestão democrática participativa os autores citados anteriormente assumem na 

organização responsabilidade pelo projeto da escola, criando assim identidade. É importante 

sinalizar que a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia, são práticas 

imprescindíveis da gestão democrática. Ademais, uma vez tomadas às decisões no coletivo, é 

preciso materializá-las no exercício da prática. Sendo que para isso, a escola deve estar bem 
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coordenada e administrada. Paro (2001) considera que, a escola precisa ter liderança de um 

gestor comprometido com a qualidade da educação e com as transformações sociais que 

possibilite avançar o aluno nos mais variados aspectos: social, político, intelectual e humano. 

Organizar o trabalho pedagógico requer enfrentar contradições oriundas das diversas realidades 

que se encontram numa escola pública, daí a necessidade da escola educar para a democracia, e 

essa tendência pedagógica deverá ser observada ao longo do percurso. 

No entanto, não se quer dizer que o sucesso da escola depende unicamente da gestão 

escolar, mas como dessa como líder cooperativo, que consegue articular as relações 

contemplando os objetivos, expectativas e decisões na participação de um projeto comum na 

referida comunidade escolar. 

Assim, é possível entender que o gestor é o primeiro responsável pela condução do 

processo educacional, bem como pela articulação das ações necessárias no contexto da escola. 

No entanto, a gestão colegiada na escola implica a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar nos âmbitos da gestão para planejar, realizar, acompanhar e avaliar as 

atividades que exigem a participação de todos e, em alguns casos, replanejar. 

Segundo Alonso (2003) saber ouvir opiniões diferentes e aprender a lidar com a 

diversidade são características necessárias ao diretor para levar em frente uma proposta de 

trabalho coletivo. Portanto, se o gestor conseguir envolver toda a comunidade escolar, quem sai 

ganhando são todos os envolvidos no processo do ensino e aprendizagem, ficando claro a 

importância de ter um gestor democrático de qualidade para o sucesso da escola. 

Segundo Couto e Fonseca (2017), no momento atual é preciso construir um modelo de 

gestão baseado na participação, na aprendizagem colaborativa, na autonomia, outros, visto que 

as mudanças só se sustentam com aprendizagem. Neste sentido, a avaliação poderá melhorar a 

qualidade das aprendizagens e, consequentemente, a qualidade do ensino na escola, no 

município e no país assumindo como poderoso processo que possibilita aprender. 

 
2. PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE 

ITABUNA 

 
Apresentamos uma ação como produto final, atendendo ao seguinte objetivo: Participar 

da Semana Pedagógica nas duas escolas para dialogar sobre o plano de ação da gestão escolar 

frente a aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática a luz dos Direitos de 

Aprendizagem dos egressos de 2018 do 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. Com o contexto 

político e educacional da rede de ensino o ano letivo e a Semana Pedagógica aconteceram em 
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maio de 2019. 

Ocorreu por meio da participação nos encontros da Semana Pedagógica, nas duas 

escolas pesquisadas, um diálogo sobre o plano de ação da gestão escolar frente a aprendizagem 

dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, a luz dos Direitos de Aprendizagem 

(BRASIL, 2012), dos egressos de 2018 do 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. Refletimos 

junto aos gestores e professores referência os resultados da aprendizagem dos alunos. 

A Semana Pedagógica referente ao ano letivo 2019, ocorreu na primeira semana de 

maio, atendendo um cronograma atípico, motivo de greves nos anos de 2017 e 2018 da 

categoria. Portanto, a rede tem um período de cinco meses para realizar intervenções no 

processo ensino - aprendizagem, dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, que 

antecede a aplicação das Avaliações Externas. 

As avaliações em larga escala mostram a defasagem em que se encontram muitos dos 

alunos que estão nas escolas. Mas quem são esses alunos? Quais são suas histórias de vida e de 

escolaridade? Quantos deles conseguem sucesso na superação de suas dificuldades de 

aprendizagem e quantos são reprovados ano a ano? O que já sabem? O que precisam aprender 

para avançar? Como aprendem? 

O encontro aconteceu por meio de um estudo envolvendo uma situação problema. Cada 

participante teve oportunidade de tecer considerações e encaminhamentos acerca da situação 

apresentada. 

Abaixo as ações realizadas: 
 

1º passo: Apresentamos proposta de estudo acerca do plano de ação da gestão e 

acompanhamento de aprendizagem dos alunos para o ano letivo de 2019, das duas escolas. 

2º passo: Com os gestores e professores, refletimos o resultado da aprendizagem dos alunos 

egressos do 2º, 3º e 4º anos, ano de 2018, que fará as Avaliações Externas em 2019; 

3º passo: Definimos metas de aprendizagem e planejamento de estratégias de intervenção de 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática a luz dos Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 

2012) de cada ano escolar; 

4º passo: Acompanhamento mensal nas escolas pesquisadas, sendo que os dias para acontecer 

o acompanhamento foi decidido junto a gestão das escolas, ficando acordado nas quartas-feiras 

e sextas-feiras. 
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2.1 Comanda da atividade com os grupos de trabalho - GT’S 

 
 

ORIENTAÇÕES: 

 
 

1- Primeiramente, o grupo de trabalho (GT) deverá escolher um coordenador que 

colaborará na gestão dos tempos de falas, sistematização das ideais e apresentação do 

que foi produzido no GT; 

2- A situação problema proposta, abaixo, deverá ser lida no GT, sendo preservado um 

tempo de 05 minutos para que cada membro do grupo pense individualmente sobre a 

situação evidenciada na Escola “X”; 

3- Em seguida, cada membro expõe o seu pensamento, abrindo o espaço para a discussão 

coletiva do grupo; 

4- No decorrer das discussões o coordenador deve sistematizar as propostas e preparando- 

se para a apresentação em plenária do que foi produzido pelo GT. 

5- O tempo reservado para apresentação de cada GT é de 15 minutos. 

6- Sistematização e registro realizado pela pesquisadora, a luz  dos teóricos que 

fundamentaram a pesquisa. 

 
SITUAÇÃO PROBLEMA 

 
 

A Escola “X” é uma instituição pública localizada em um bairro de classe média, 

próximo a uma comunidade e oferece o Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino. 

Possui uma ampla estrutura física com equipamentos didáticos de primeira geração, boa 

biblioteca, salas de informática, quadra esportiva e salas de aula com interatividade. Os 

colaboradores da escola se fazem presentes e atuam conforme o esperado. Os professores são 

responsáveis, não faltam às aulas e nem chegam atrasados para as suas atividades. No entanto, 

nos dois últimos anos a escola vem apresentando um baixo índice, no que se refere ao 

desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas. 

O comportamento dos docentes, diretor e coordenação é o de evitar o confronto quando 

aparecem problemas, principalmente referentes a avaliação. Não há um sistema de avaliação 

dentro da unidade escolar que contemple todos envolvidos no processo ensino aprendizagem, 

ou seja, alunos, docentes, e demais profissionais, com critérios claros e resultados 

compartilhados oferecendo subsídios para a prática pedagógica. Não existe uma prática de 
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discussão conjunta para o estabelecimento dos critérios de avaliação dos alunos e profissionais 

da escola. 

Assim, a cultura de proteção do “... status quo que evitam que as pessoas desafiem as 

qualidades e características problemáticas e difíceis dos outros, e que fornecem uma 

concordância silenciosa sobre essas atribuições” (Kim, 2003, p.71), não tem ajudado nas 

questões de disciplina dos alunos e consequentemente no desempenho escolar, evidenciando 

resultados negativos da escola nas estatísticas anuais das avaliações externas. 

➢ Diante desta situação problema identificado na escola “X” como você, gestor escolar, 

coordenador pedagógico e professor, resolveria esse impasse, considerando as dimensões: 

pedagógicas, administrativas e financeiras? 

 
Obrigada. Sua participação é fundamental! 

 
 

2.1.1 Cronograma do acompanhamento mensal nas escolas pesquisadas da rede municipal de 

Itabuna – Dialogando com a gestão escolar 

 
 

NOME 
 

MÊS 
 

OBSERVAÇÕES 
 
ENCAMINHAMENTOS 

 
ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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2.1.2 Frequência do acompanhamento mensal nas escolas pesquisadas 

 
Acompanhar é favorecer o “vir a ser”, desenvolvendo ações educativas que possibilitem 

novas descobertas (Hoffmann). 
 

 
1º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

1º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

2º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

2º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

3º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data:  /  /   

3º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data:  /  /   

  

Observações: 

4º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data:  /  /   

4º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data:  /  /   

  

Observações: 

 

Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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ANEXO A 

 

COMANDA DA ATIVIDADE COM OS GRUPOS DE TRABALHO - GT’S 

ORIENTAÇÕES: 

7- Primeiramente, o grupo de trabalho (GT) deverá escolher um coordenador que 

colaborará na gestão dos tempos de falas, sistematização das ideais e apresentação do 

que foi produzido no GT; 

8- A situação problema proposta, abaixo, deverá ser lida no GT, sendo preservado um 

tempo de 05 minutos para que cada membro do grupo pense individualmente sobre a 

situação evidenciada na Escola “X”; 

9- Em seguida, cada membro expõe o seu pensamento, abrindo o espaço para a discussão 

coletiva do grupo; 

10- No decorrer das discussões o coordenador deve sistematizar as propostas e preparando- 

se para a apresentação em plenária do que foi produzido pelo GT. 

11- O tempo reservado para apresentação de cada GT é de 15 minutos. 

12- Sistematização e registro realizado pela pesquisadora, a luz  dos teóricos que 

fundamentaram a pesquisa. 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A Escola “X” é uma instituição pública localizada em um bairro de classe média, próximo a 

uma comunidade e oferece o Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino. Possui uma 

ampla estrutura física com equipamentos didáticos de primeira geração, boa biblioteca, salas de 

informática, quadra esportiva e salas de aula com interatividade. Os colaboradores da escola se 

fazem presentes e atuam conforme o esperado. Os professores são responsáveis, não faltam às 

aulas e nem chegam atrasados para as suas atividades. No entanto, nos dois últimos anos a 

escola vem apresentando um baixo índice, no que se refere ao desempenho dos alunos nas 

avaliações internas e externas. 

O comportamento dos docentes, diretor e coordenação é o de evitar o confronto quando 

aparecem problemas, principalmente referentes a avaliação. Não há um sistema de avaliação 

dentro da unidade escolar que contemple todos envolvidos no processo ensino aprendizagem, 

ou seja, alunos, docentes, e demais profissionais, com critérios claros e resultados 

compartilhados oferecendo subsídios para a prática pedagógica. Não existe uma prática de 

discussão conjunta para o estabelecimento dos critérios de avaliação dos alunos e profissionais 

da escola. 
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Assim, a cultura de proteção do “... status quo que evitam que as pessoas desafiem as 

qualidades e características problemáticas e difíceis dos outros, e que fornecem uma 

concordância silenciosa sobre essas atribuições” (Kim, 2003, p.71), não tem ajudado nas 

questões de disciplina dos alunos e consequentemente no desempenho escolar, evidenciando 

resultados negativos da escola nas estatísticas anuais das avaliações externas. 

➢ Diante desta situação problema identificado na escola “X” como você, gestor escolar, 

coordenador pedagógico e professor, resolveria esse impasse, considerando as dimensões: 

pedagógicas, administrativas e financeiras? 

 
Obrigada. Sua participação é fundamental! 
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ANEXO B 

O balanço das aquisições dos alunos, do trabalho docente e de definição de novos objetivos 

 
Vimos até agora como o planejamento do trabalho em sala de aula é uma dimensão fundamental 

do trabalho pedagógico, porque ele permite, aos professores e à escola, controlar os resultados 

desse trabalho e a consecução dos objetivos definidos. E vimos também que é por meio da 

elaboração do planejamento, de seu desenvolvimento e de sua avaliação que a escola afirma a 

sua autonomia e o seu saber específico. Ao planejar, a escola controla os objetivos definidos 

para o seu trabalho, define os meios para alcançar esses objetivos, estabelece instrumentos para 

sua autoavaliação, redefine, com base na avaliação, quais serão seus objetivos e meios. Vimos 

também que o planejamento não é uma mera formalidade e não pode ser delegado a um método 

de ensino ou a um livro didático, por melhores que sejam. Ele deve ser resultado de um trabalho 

coletivo da escola, tendo como figura central o professor. 

O planejamento é também imprescindível por uma outra razão. É preciso que haja uma 

continuidade do trabalho de alfabetização de um ano letivo para o outro. Em outras palavras, a 

escola precisa garantir que os resultados obtidos por um professor a cada ano sejam tomados 

como referência para o trabalho do ano seguinte. A avaliação final pode auxiliar nos objetivos 

e meios a serem definidos para esse novo planejamento. Por isso, é preciso fazer 

periodicamente e ao final de cada ano letivo um balanço da aprendizagem dos alunos e da 

prática de ensino realizada. Precisamos alertar que essa avaliação não deve ter um objetivo 

terminal, classificatório, mas configurar-se como uma síntese das informações já colhidas para 

se fazer a “passagem” para o trabalho a ser desenvolvido no ano seguinte. Com base nessas 

informações, é possível orientar o professor que irá assumir a classe a planejar seu trabalho de 

acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos, de modo que o trabalho de 

alfabetização seja retomado do ponto a que os alunos chegaram. 

Para definir o planejamento pedagógico na direção e orientação da continuidade da 

aprendizagem dos alunos, o professor precisa ter registrado suas aquisições, precisa ter 

claro quais foram seus avanços e quais as dificuldades que precisam ser superadas. A 

partir dessas informações é que poderá traçar novos objetivos e meios de alcançá-los. Por isso 

é importante organizar o registro das aprendizagens dos alunos, com a intenção de fornecer uma 

síntese de seu percurso ou trajetória. 

Em: 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Col.%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20Letramento 

/Col%20Alf.Let.%2007%20Organizacao_trabalho.pdf 
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ANEXO C 

 

CRONOGRAMA DO ACOMPANHAMENTO MENSAL NAS ESCOLAS 

PESQUISADAS DA REDE MUNICIPAL DE ITABUNA – Dialogando com a Gestão 

Escolar 

 
 

NOME 
 

MÊS 
 

OBSERVAÇÕES 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 
ASSINATURA 

Escola 

Luz e Sol 

Julho    

Escola 

Amor 

Fraterno 

Julho    

Escola 
Luz e Sol 

Agosto    

Escola 

Amor 
Fraterno 

Agosto    

Escola 

Luz e Sol 

Setembro    

Escola 

Amor 
Fraterno 

Setembro    

Escola 

Luz e Sol 

Outubro    

Escola 

Amor 
Fraterno 

Outubro    

 

Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 
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ANEXO D 

 

FREQUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO MENSAL NAS ESCOLAS 

PESQUISADAS 

 
Acompanhar é favorecer o “vir a ser”, desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas 

descobertas (Hoffmann). 

1º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

1º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

2º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

2º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

3º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data:  /  /   

3º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data:  /  /   

  

Observações: 

4º Acompanhamento Escola Luz e Sol 

 
Data: / / 

4º Acompanhamento Escola Amor 

Fraterno 
Data: / / 

  

Observações: 

 
Pesquisadora: Lizandra Silva Lima 

Orientadora: Profª. Drª. Josefa Sônia Pereira da Fonseca 


