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RESUMO 

A prática educativa é permeada por conceitos diversos, por vezes novos, outras, nem 
tanto, sendo todos incontestavelmente relevantes para utilização no cotidiano das 
escolas. A Avaliação Institucional, podendo ser encarada como relativamente recente, 
surge, entretanto, numa perspectiva voltada para um modelo mais participativo nas 
instituições de Educação Pública baseado na gestão democrática, que tem como foco 
a mudança da realidade escolar a partir das ações conjuntas entre os seus membros: 
pais, estudantes, professores, gestores e servidores, tendo ainda como um dos meios 
norteadores desta prática, o trabalho pedagógico enquanto agente passivo e ativo 
desta atividade. O presente trabalho busca esclarecer alguns pontos da linha tênue 
que perpassa essas duas práticas com base na realidade do Centro de Educação 
Infantil Coruja, e os conhecimentos prévios trazidos por parte dos professores e 
gestores convidados em relação ao tema. Os objetivos centrais sobre os quais o texto 
discorre são: identificar o conhecimento prévio dos professores (efetivos) e diretores 
da escola CEI Coruja em relação à avaliação institucional; analisar as percepções, 
destes professores, no que diz respeito às contribuições da avaliação institucional ao 
trabalho pedagógico; e analisar, no Projeto Político Pedagógico da escola, se há e 
quais as possíveis relações entre avaliação institucional e trabalho pedagógico. A 
partir de uma abordagem qualitativa foi adotado na metodologia: questionário, 
entrevista e análise de documentos como meios de estratégia concreta junto aos 
interlocutores para aquisição dos resultados, os quais demonstram certa carência de 
informação por parte da escola em relação à Avaliação Institucional. 
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INTRODUÇÃO  

Embora sabendo que esta afirmação pode pareça um “clichê”, ainda acredito 

que é por meio da educação que se pode mudar a história do país e, quiçá, do mundo 

em escalas proporcionais ao investimento que lhe é reservado. 

            Minha história na educação começou em 2000 quando, com o intuito de testar 

meus conhecimentos em uma seletiva para professores, fui aprovada na Escola 

Normal de Taguatinga. Lá, em horário integral, cursei, por três anos, a formação 

técnica para me tornar professora, passando por muitos aprendizados e tendo a 

oportunidade de conhecer e estudar com excelentes professores, de uma cultura 

riquíssima. Entretanto, meu objetivo primeiro era ser jornalista e, em decorrência 

disso, participei do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília no 

qual alcancei notas boas nos dois primeiros anos, contudo, devido à minha grade de 

disciplinas do terceiro ano não vi muito das matérias que estariam presentes na prova, 

não conseguindo, assim, alcançar a nota necessária para aprovação. 

Durante muito tempo, busquei realizar o sonho de ser jornalista, entretanto, 

tudo me levava para o magistério, sendo assim, em 2005, comecei a ministrar aulas 

em uma escola particular. No ano de 2008, optei por fazer a prova para contrato 

temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF- e consegui 

ingressar na Rede Pública de Ensino e, nos anos subsequentes, permaneci 

trabalhando na SEDF à medida que as provas para contrato temporário iam surgindo, 

eu as realizava sempre com êxito. Entrei na faculdade para cursar Letras, porém 

devido à minha atuação nas séries iniciais, no quinto semestre (por não saber que 

havia como fazer complementação), mudei para o curso de Pedagogia, até que, no 

final de 2010, prestei concurso para atuar nas séries iniciais, sendo nomeada em 

2012. 

Em minha trajetória, enquanto contrato temporário, tive a oportunidade de 

atuar em quatro instituições de ensino da Regional do Recanto das Emas, uma vez 

que morava no Riacho Fundo 2. Nesse contexto, vivenciei as mais diversas 

experiências que iam, desde o convívio com professores maravilhosos, àqueles que 

nem mesmo sabiam o que estavam fazendo ali. Estando em contato com a realidade 

de parte da educação pública naquela região, pude observar o panorama do que 
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verdadeiramente acontece nas salas de aula, ora desilusão, ora falta de conhecimento 

das leis e regras nacionais. 

A partir da efetivação, logo me casei, mudei de lugar e comecei a trabalhar 

com a educação infantil na rede pública, o que era novidade para mim. Hoje, atuo no 

CEI Coruja e, há 2 dois anos, sou coordenadora e objetivo ajudar meus colegas, a 

partir das próprias inquietações que tive enquanto estive em sala.  A escola na qual 

estou lotada atualmente atende crianças da educação infantil na faixa de 4 a 6 anos 

de idade. É composta por 21 professores regentes, quatro coordenadores, diretor, 

vice, secretário e supervisor, contando, ainda, com cinco funcionários da cozinha, sete 

da limpeza (terceirizada), três da carreira de assistência (atuando na portaria) e dois 

vigias. 

A instituição atende em horário integral de sete horas, tendo uma rotina bem 

peculiar em relação às demais. No tocante a parte de estrutura física, possui 1 sala 

para cada atividade diversificada, sendo: vídeo, de leitura, brinquedoteca e 

atendimento especializado; as destinadas ao estudo somam sete, atendendo 14 

turmas no total de 340 estudantes nos dois turnos; conta ainda com um pátio interno 

e espaço com casinha e parquinho. 

Devido à especificidade do horário de atendimento, conta ainda com refeitório 

onde é servido almoço numa dinâmica alternada entre as classes. A rotina é bem 

diversificada sendo as turmas dispostas diariamente de 2 em 2, nos espaços descritos 

acima, para realizar práticas envolvendo as especificidades de cada lugar. 

No que diz respeito aos recursos materiais, a escola conta com apenas 4 

computadores para uso da equipe diretiva, mas nenhum de cunho pedagógico, 3 

impressoras, 1 data show, 1 duplicador, 3 televisões, 3 DVDs, 8 sons portáteis, 1 para 

cada sala, caixas de blocos lógicos, caixas de material dourado, dentre outros 

brinquedos diversos para uso nos espaços.  

A participação da comunidade é considerada boa, uma vez que a maioria 

comparece nos momentos destinados à participação popular, caracterizados em 

grande parte por festas culturais. A comunidade conta ainda com palestras 

esporádicas voltadas para informativos sobre verbas ou mesmo solicitadas pelos 

próprios funcionários com o intuito de estimular conhecimento nas áreas voltadas ás 

especificidades da educação infantil e da própria infância como um todo.  
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Com relação ao tema, a pesquisa sobre a Avaliação Institucional, desenvolveu-

se de modos diferentes de acordo com cada segmento. Com os pais, utilizaram-se 

questionários, com os professores, reuniões, e com os demais segmentos, quando 

participavam, foram adotados um ou outro método.  

Do quantitativo de professores, a metade já havia trabalhado com a educação 

infantil e tem alguma experiência em desenvolver atividades voltadas para esta etapa 

(100% desses efetivos têm pelo menos uma pós-graduação), os demais procuram se 

encontrar a partir da sugestão destes. Por termos ingressado na instituição num 

mesmo período, totalizamos um grupo receptivo e mesmo com as diferenças 

Com a oportunidade da pós-graduação oferecida pela Universidade de 

Brasília e com base em inquietações particulares, foi possível despertar um novo 

olhar para distintas situações com as quais convivi, nesses oito anos atuando na 

Secretaria de Educação. Tal curso abordou temas tão significativos que não houve 

como continuar com uma mesma visão diante da educação. 

Nesse sentido, e com a propositura dos professores para que elaborássemos 

nosso trabalho de conclusão de curso, optei pelo tema “avaliação” por crer na 

importância dessa temática, nas diferentes esferas de aplicação, para uma real 

mudança de práticas, onde o esclarecimento no espaço destinado à coordenação e o 

agente ativo responsável por este, possam elucidar as questões voltadas para a 

importância da Avaliação Institucional no âmbito pedagógico, despertando o interesse, 

propondo a democratização e desvelando o caráter meramente burocrático da 

mesma.  

Com base no que foi exposto, o presente trabalho tem como 

questionamento norteador: “A Avaliação Institucional tem contribuído para o 

trabalho pedagógico na Educação Infantil do Centro de Educação Infantil Coruja?”  

Atuando como um dos fundamentadores da temática em tela, foram 

consultadas algumas obras, dentre as quais se destaca um recorte no texto referente 

às “Diretrizes da Avaliação Educacional” proposta pela SEDF, no que concerne à 

Avaliação Institucional, onde:  

A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam 
estabelecidas em função da realidade e das necessidades de 
seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos 
estudantes e dos profissionais que ali atuam [...]. (DISTRITO 
FEDERAL, 2014, p.56) 
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O que é perceptível, não somente pelo fragmento acima, mas no decorrer de 

outras orientações nacionais que tratam da avaliação, é que a participação coletiva 

na tomada de novas atitudes deve partir de uma reflexão conjunta, não meramente 

estruturada a partir de concepções pré-estabelecidas, mas com vistas à realidade que 

compõe o ambiente no qual se concretiza. 

 E é por isso que a Avaliação Institucional “Deve ocorrer com envolvimento de 

todos os segmentos: famílias, estudantes, gestores, professores e demais 

profissionais da educação.” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.59) 

Ante o disposto, estão definidos abaixo os objetivos da pesquisa com o intuito 

de responder ao questionamento principal: 

Geral:  

Analisar as contribuições da Avaliação Institucional para o trabalho pedagógico 

no Centro de Educação Infantil Coruja. 

Específicos: 

 Identificar o conhecimento prévio dos professores (efetivos) e diretores da escola 

Centro de Educação Infantil Coruja em relação à Avaliação Institucional. 

 Analisar as percepções, destes professores, no que diz respeito às contribuições 

da Avaliação Institucional ao trabalho pedagógico. 

 Analisar, no PPP da escola, se há e quais são as possíveis relações entre 

Avaliação Institucional e trabalho pedagógico. 

Este trabalho está organizado na forma de três capítulos gerais que se 

subdividem em títulos menores para facilitar a delimitação do conteúdo do texto. O 

primeiro capítulo traz um breve cenário e alguns conceitos sobre o tema, nele se 

encontram descritos os tipos de avaliação: avaliação em sala, em larga escala e 

institucional; Trabalho pedagógico; Educação infantil. O segundo, destinou-se à 

definição da metodologia, possuindo subtítulos próprios para tratar dos 

instrumentos/procedimentos e dos envolvidos. No terceiro capítulo, apresentam-se as 

características dos interlocutores e a análise feita a partir das falas destes em 

consonância com as referências dos autores apresentados, é o ponto chave do texto, 

onde os dados são apresentados de modo mais claro com base nas estratégias 

utilizadas. 
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As considerações finais levam a uma vista panorâmica de tudo que foi arrolado 

em seu decurso, procurando não concluir, mas direcionar o olhar do leitor em direção 

aos apontamentos significativos e novas posturas a serem adotadas em função da 

melhoria escolar. 
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 1 – A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO E TRABALHO PEDAGÓGICO 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também 
planejar, estabelecer objetivos, etc. (DEMO, 
1999, p.1) 
 

1.1 Avaliação Educacional:  seus níveis 
O substantivo avaliação muito conhecido por todos e capaz de despertar nas 

pessoas os mais variados sentimentos, é um termo cuja conotação pode ser 

entendida como muito antiga, uma vez que mesmo enquanto ainda “homo sapiens”, 

os seres humanos já tinham que atribuir julgamento às diversas coisas do cotidiano; 

não obstante isso, até os animais tinham e têm de avaliar as mais variadas situações 

para definir os momentos e as chances de ataque a esta ou àquela presa.  

O ato de avaliar em si está tão arraigado ao cotidiano que, desde os escritos 

bíblicos, era possível perceber as avaliações feitas nas escolhas dos que seriam os 

chefes das tribos, ou até mesmo as esposas deste ou daquele profeta, a partir de 

preceitos morais, ou mesmo atributos físicos. 

Em distintos ramos do conhecimento, temos as ideias mais marcantes que em 

suma definem e caracterizam determinados temas referentes ao assunto pesquisado. 

No tocante à avaliação, são muitas as conceituações advindas de pensadores e 

documentos oficiais, os quais constroem de modo rico este assunto que, além de 

importante é complexo para educação. 

No contexto educativo, ela pode ocorrer por meio de três formas básicas: 

avaliação referente ao espaço da sala de aula, avaliação externa em larga escala e 

Avaliação Institucional. 

a) Avaliação no espaço da sala de aula 
A Avaliação para aprendizagem ocorre durante diversos momentos do ano 

letivo, sendo adotada por todos os níveis e séries existentes na rede, sendo que na 

perspectiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal é a conceituada como 

formativa em sua totalidade. 

Em nível nacional, é interessante lembrar que, de acordo com a LDB inciso V, 

alínea a: “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais;” Essa determinação nacional abrange também 
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os Estados e o Distrito Federal, deixando claro que não deve se dar tanta importância 

às notas, mas sim ao contexto geral da vida escolar do aluno naquele ano. 

Nesse sentido, o que se procura é a retomada incessante do estudo, onde não 

só os estudantes ficam à mercê do processo, mas também cada professor e até 

mesmo o funcionamento escolar como um todo modificam-se para melhorar ou 

adequar-se as estratégias de ensino “ a fim de que não se priorize o produto 

(quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo decurso” 

(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 13). 

Os instrumentos mais utilizados para averiguação dos objetivos a serem 

alcançados pelos estudantes e que subsidiarão o trabalho docente podem ser 

basicamente: a avaliação do conteúdo, a autoavaliação e o relatório descritivo ou os 

três concomitantemente. A formalização concreta dessa tríade está descrita no 

mesmo documento e varia o nome de acordo com as séries das quais fazem parte 

sendo: RDIA (Relatório Descritivo individual do aluno) na educação infantil; RAv 

(Registro de Avaliação) nos anos iniciais do ensino fundamental; e RFA (Registro 

Formativo de Avaliação) no ensino médio, na formação profissional e nas demais 

unidades escolares. 

Apesar de retratada em sua maioria como qualitativa, conforme citado pelo 

artigo 24 da LDB, em geral, as avaliações acabam por assumir um papel, muitas 

vezes, confundido como instrumento de poder por servir basicamente para comparar 

estudantes ou instituições constituindo “ranquings” que geram constrangimento ou 

competitividade não saudáveis aos seus participantes. (PERRENOUD, 2002) 

Para a realização de uma avaliação mais voltada para o atendimento das 

especificidades dos estudantes, contudo, é imprescindível a adoção das posturas 

indicadas pelos documentos oficiais da Rede, não por meros achismos de cada 

profissional ou por experiências próprias, procurando entender que a real “finalidade 

do trabalho pedagógico deve ser a produção de conhecimento (não necessariamente 

original), por meio do trabalho com valor social (não “trabalho” de faz de conta, 

artificial) [...]” (FREITAS, 1995, p.100) 

Com base em todas as leituras realizadas e em vivências particulares, posso 

dizer que, na verdade, é importante o entendimento da avaliação realizada em sala 

de aula como instrumento de autoavaliação do próprio professor em primeiro lugar, 
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de seu trabalho e das aprendizagens que ele tem propiciado por meio de sua prática, 

para que ao fim possa retomar os avanços e tropeços gerados por parte dele mesmo. 

b) Avaliação Externa em Larga escala 

Muito se tem debatido em relação às avaliações em larga escala, quanto à sua 

formulação e funcionalidade, entretanto, há que se considerar que negá-las seria, 

inevitavelmente, um retrocesso às conquistas, que ao menos tentam melhorar o 

ensino no país; a exclusão ou rejeição de tais índices incorreria numa individualização 

ainda maior do ensino dentro das escolas ou nas regiões. Em concordância com essa 

perspectiva de raciocínio temos ainda a argumentação debatida pelos autores do livro 

organizado por Freitas: 

Nossa opinião é que avaliação do sistema é um instrumento importante para 
monitoração das políticas públicas e seus resultados devem ser 
encaminhados, como subsídios, a escola para que, dentro de um processo 
de avalição institucional, ela possa consumir esses dados, validá-los e 
encontrar formas de melhoria. (FREITAS, 2014, p.65) 
 

Não apenas por parte de poucos autores fica claro perceber que esse 

instrumento não pode ser ignorado em seus aspectos contributivos para sociedade. 

Na concepção defendida por Luckesi “[...] essas avaliações deveriam assumir o 

caráter diagnóstico do presente quadro da educação brasileira, subsidiando um 

investimento em sua melhoria, o que seria o papel mais fundamental de um sistema 

de avaliação.” (2011, p.430). 

As avaliações, assim denominadas, caracterizam-se como objeto principal de 

estudo por parte do país, uma vez que indicam, de modo bem sintetizado, as 

evoluções ocorridas em todas as unidades da federação com base nas perspectivas 

de avanço educacional traçadas até determinado período. Numa linguagem mais 

explícita: 

São avaliações que estão diretamente vinculadas a projetos de longo prazo, 
produzindo dados longitudinais e para tanto, mantendo parâmetros 
metodológicos num nível de estabilidade, para assegurar a comparação. São 
de aplicação variável em geral, bianuais. Em termo de metodologia, 
trabalham com o desempenho dos estudantes em componentes curriculares 
específicos e com amostras ou populações. (WERLE, 2010, p.25) 
 

 No tocante à educação básica, temos o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) que traz consigo somados os resultados dos exames realizados 

em caráter regional (SAEB e Provinha Brasil) para estabelecer a média nacional. 
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“Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento 

escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep.” 

(Portal do MEC). Ainda referente ao assunto, temos o que vem descrito pelo Plano 

Nacional de Educação na parte condizente às estratégias adotadas para uma 

melhoria gradual do ensino no Brasil: 

5.2 Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para 
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular 
os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento (BRASIL, 2014, P.59) 
 

Para o ensino médio, tem-se o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que 

veio a partir de 1998 com o intuito de avaliar a qualidade de boa parte da educação 

básica e hoje é realizado ao final também com o objetivo de promover os estudantes 

ao ensino superior, particular ou federal, dependendo das notas obtidas por parte 

deste. 

c) Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional, também conhecida como aquela feita pela escola e 

para a escola, surge em meio ao processo de democratização das instituições de 

ensino enquanto lugar verdadeiramente público sendo pertencente a todos “com a 

finalidade de fomentar reflexões sobre o trabalho pedagógico escolar, assegurando 

sua organização com vistas à melhoria da qualidade social da educação” (BRASIL, 

2014, p.58). No âmbito distrital, basicamente, destacamos dois documentos que 

podem sintetizar de modo concreto o papel e a atuação da avaliação institucional, 

sendo eles o Regimento Escolar das Escolas Públicas (2009) e as Diretrizes de 

Avaliação Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal (2014).  

Quanto ao primeiro documento, é descrito como “orientador às práticas que 

permeiam o cotidiano escolar e representa a consolidação das diretrizes relativas à 

organização e funcionamento das instituições educacionais da rede pública de ensino” 

(DISTRITO FEDERAL, 2011, p.1). Nele está contida a garantia da realização da 

avaliação institucional enquanto mecanismo de prestação de contas à comunidade 

escolar com vistas à transparência dos resultados, ainda que sem as especificações 

básicas para a execução deste. 

No segundo documento, é descrita a relevância do papel de se discutir as 

“concepções, procedimentos e instrumentos avaliativos que devem constar nos 
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Projetos Político-Pedagógicos das escolas, especialmente nas práticas avaliativas 

realizadas no cotidiano das Unidades Escolares [...]” (DISTRITO FEDERAL, 2014, 

p.9). Aqui, na parte relativa ao assunto, a avaliação institucional pode ser abstraída 

como processo de melhoramento da ação educativa, complementando as atitudes 

que permeiam o alcance dos objetivos, contando com a colaboração democrática a 

partir de todos os que se inserem na comunidade escolar. No referido texto, é relatado 

que: 

Avalia-se o trabalho desenvolvido na biblioteca, na sala de leitura, nos 
laboratórios, na coordenação pedagógica, na sala de apoio, na sala de 
recursos, no serviço de orientação educacional, nos projetos didáticos e ou 
interventivos, no atendimento ao público. Avalia-se também a qualidade da 
estrutura física e organizacional da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2014, 
p.57) 
 

A Avaliação Institucional atua como instrumento concreto de atitudes que 

podem unificar os diversos setores da comunidade escolar, em prol de um trabalho 

pedagógico mais consciente. 

Ratificando o caráter deste importante mecanismo, temos ainda o disposto na 

Lei Nº 4.751, que trata da gestão democrática em seu Art. 2º inciso I onde: 

“participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na 

eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar.” (BRASIL, 2012, p.2) 

Em análise a outras obras que norteiam a visão deste trabalho acadêmico 

posso citar, ainda, um trecho do livro de Vasconcellos, o qual faz uma delineação da 

questão em seus aspectos mais sutis, enfocando que: “um novo significado para 

avaliação escolar está associado: à luta pela democratização do ensino [...], enfim, a 

uma escola com espaço de contribuição para a construção de uma sociedade menos 

desigual. (1995, p.32)”. 

No documento Plano de Avaliação Institucional Participativa para a educação 

infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas, coordenado pela representante 

Eliana da Silva Souza, podemos encontrar ainda que: 

[...] em um processo de auto avaliação, tornam-se necessárias, entre outras, 
as seguintes ações: coletar e sistematizar informações; analisar 
coletivamente os significados de suas realizações; desvendar formas de 
organização, administração e ação; e identificar fragilidades e 
potencialidades, estabelecendo estratégias de análise, interpretação e 
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síntese das dimensões que definem a unidade educacional com vistas à 
superação de problemas. (CAMPINAS, 2011, p.8) 

 

Em Sordi, podemos encontrar uma referência muito interessante a respeito do 

tema que vai ao encontro do real papel deste instrumento: 

A avaliação institucional contribui para que os saberes dos diferentes atores 
envolvidos na escola sejam incorporados e reconhecidos como legítimos, 
intensificando a qualidade das trocas intersubjetivas que ocorrem na escola 
empoderando os atores locais para ação (SORDI, 2009, p.327) 
 

Com base no evidenciado por seu trabalho, fica claro que o discurso imputado, 

há muito tempo, pela própria instituição escolar de que ela deveria ser o ente máximo 

de poder e sabedoria, não passa de uma abordagem política arraigada em nossa 

prática educativa, é preciso romper as barreiras que ainda fecham as escolas para a 

família e para os próprios trabalhadores que nela atuam, uma vez que, ao fazerem 

parte deste processo, não há que se relevar a importância maior ou menor deste ou 

daquele participante, todos são responsáveis diretamente. 

 A junção de todos os membros da escola (pais, servidores, professores e 

alunos) deve gerar uma unidade colaborativa, na intenção de sempre reavaliar o 

processo educativo e o papel funcional da mesma, “este pacto é favorecido pela 

existência de uma democracia institucional forte, onde diversas formas de pronunciar 

o mundo não sejam silenciadas ou censuradas.” (FREITAS, 2014, p. 34), esse sentido 

vai ainda ao encontro das ideias de Sobrinho o qual enfatiza que “[...] não é um 

instrumento de medida de atividades de indivíduos isolados, nem de trabalhos 

descolados de seus meios de produção” (Ibid, 1995, p. 61). 

Cada vez mais é preciso desvelar o caráter burocrático da Avaliação 

Institucional com o intuito de unir seus partícipes em prol de uma educação de 

qualidade realmente pautada nas necessidades e especificidades da comunidade na 

qual se insere, “A aprendizagem da avaliação institucional implica aprender a 

participar, aprender a se vincular comum projeto coletivo e aceitar as “dramáticas do 

uso de si” para ampliar as chances de êxito.” (SORDI, 2009, p.327) 

Concernente ao que se pretende alcançar com a prática desse tipo de 

avaliação, é uma tomada de decisões embasadas nos dados obtidos pela equipe com 
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vistas à superação ou melhoria da atuação dos profissionais e no funcionamento 

escolar como um todo. (FREITAS, 2010, p.38). 

 1.2 Trabalho pedagógico 

Se a educação como um todo é datada de pouco tempo em nosso país, quanto 

mais as deliberações relativas ao seu funcionamento nas escolas voltadas, 

principalmente, para o ensino público. Durante a maior parte do tempo, o que se 

vigorou no interior das escolas foi a prática de diversos professores, não só os de área 

específica, atuando nos dois turnos com turmas distintas, pouco se falando em 

planejamento para um trabalho pedagógico com um espaço de tempo destinado à 

coordenação das atividades a serem dadas em sala de aula.  

Com o advento de algumas deliberações mais concisas a partir da década de 

noventa, com descrições mais específicas, é que ficou elucidada a relevância da 

coordenação pedagógica dentro da escola como espaço inerente ao crescimento da 

formação profissional e, em decorrência disso, melhorou os índices de desempenho 

dos estudantes. 

O espaço e o tempo das coordenações pedagógicas devem ser aproveitados 

como situação que propicia o desenvolvimento das atividades reflexivas realizadas no 

âmbito da escola, onde os envolvidos neste cenário poderão acordar em relação às 

tomadas de decisões que implicarão em melhoria a todo o grupo. Esse período de 

planejamento dá-se não só em relação ao cumprimento da carga horária total de cada 

professor, mas soma-se à extensão do trabalho efetivado em sala, o qual deve ser 

proveniente das atividades elaboradas neste com vistas à concretização no descrito 

pela portaria 284:  

Art. 3º A coordenação pedagógica local abrigar-se-á no Projeto Político 
Pedagógico da unidade escolar, no que se refere às atividades individuais e 
coletivas, bem como às atividades internas e externas. § 1º A coordenação 
pedagógica deverá constar do Projeto Político Pedagógico da unidade 
escolar. § 2º As horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação 
pedagógica local constarão do horário do professor, devendo ser planejadas, 
cumpridas e registradas na folha de frequência. (DISTRITO FEDERAL, 2014, 
p.1) 
 

Nesse sentido, é interessante a utilização desse espaço tão rico para o 

planejamento da prática pedagógica indispensável para o bom funcionamento da 
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unidade escolar. Ainda podemos encontrar dentro da Secretaria de Educação o 

seguinte disposto:  

 A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e 
acompanhar as atividades didático‐pedagógicas, a fim de dar suporte à 
Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a 
implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de 
Educação em vigor. (DISTRITO FEDERAL, 2009, p.13) 
 

Para que se compreenda melhor o conceito de trabalho pedagógico e de como 

é necessário, primeiramente, precisamos realizar alguns esclarecimentos sobre o 

assunto. Em se tratando de conceituação, é bem difícil falar de um termo tão recente 

na área de educação, para tanto, me reportarei à ideia que diz respeito à prática 

pedagógica, caracterizando a qual “assemelha-se, desse modo, fundamentalmente, a 

uma práxis, que só pode alcançar seu objetivo garantindo a cooperação ativa do outro, 

colocando-o por livre vontade em movimento;” e “mobiliza todos os sentimentos 

humanos (amor, solicitude, solidariedade, coragem, talento de si mesmo, assim como 

medo, sadismo, narcisismo, amor pelo poder, inveja, etc);” (PERRENOUD 2002, 

p.133) 

Na referida obra, o autor traz características mais acentuadas de tal ação, por 

meio das quais ele próprio diz não ter a pretensão de sintetizar um sentido tão 

complexo. O que se pode inferir, no entanto, é o papel reflexivo da ação educativa 

com base em um trabalho pedagógico que ocorra de modo consciente, haja vista que 

nenhuma atitude deve ser tomada sem que sejam analisados seus futuros resultados. 

Para Freitas, o sentido do termo “trabalho Pedagógico” está subdivido em:  

[...]dois níveis: a- como trabalho pedagógico que, no presente momento 
histórico, costuma-se desenvolver predominantemente em sala de aula; e b- 
como organização global do trabalho pedagógico da escola, como projeto 
político pedagógico da escola. (FREITAS, 2005, p.94) 
 

O autor em questão trata ainda da necessidade de se vincular o agir 

pedagógico às reais necessidades da sociedade na qual se insere o determinado 

contexto escolar, para que não haja uma “prática artificial” descrita meramente nos 

documentos ou dita em reuniões para iludir professores, pais e funcionários. Para ele 

“a finalidade do trabalho pedagógico deve ser a produção de conhecimento” 

(FREITAS, 2005, p.100), não unilateralmente, mas aquele conhecimento que gere aos 
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personagens do processo uma tomada de consciência de suas atitudes e 

ressignificação contínua das metodologias adotadas. 

Em seu trabalho acadêmico, Catarina Pereira ressalta acertadamente que “o 

trabalho pedagógico não se limita ao ato de ensinar e aprender, mas envolve a 

participação do professor no planejamento das atividades, na elaboração das 

propostas político-pedagógicas [...]” (ARAÚJO, Apud DUARTE et al, 2008, p.222) 

Diante do exposto, torna-se inegável que a atenção ao trabalho pedagógico 

deve ser permeada por embasamentos teóricos da prática educativa, levando em 

conta a contribuição dos autores para o tema, para que nós, profissionais em 

educação, não incorramos na reprodução impensada de ideologias impostas por 

meras ações políticas ou pela simples alienação aos fatos da realidade. 

 1.3 A Educação Infantil: constituição da base 

Durante muito tempo, tudo que se pensou ou que se formou dentro da 

sociedade foi pensado a partir de uma reflexão voltada para o adulto enquanto 

detentor de direitos e obrigações, desde então, em cada criança gerada, era sempre 

vista a oportunidade de continuação de algo que já estava seguindo um curso 

formado. Devido a essa e a outras questões de cunho cultural, por muito tempo, a 

criança não era notada, sendo, muitas vezes, comparada a uma versão pequena dos 

adultos. 

 O papel das crianças esteve interligado às expectativas dos adultos, o que lhes 

era proposto tinha basicamente o caráter de treiná-las para o mais tarde, pouco 

levando em consideração ou tampouco tendo noção das especificidades dessa etapa. 

A construção social da infância passou a ser concretizada a partir da criação de 

valores morais associados a serem seguidos. 

Basicamente, no Brasil, o ato fundamental para maior atenção à infância 

enquanto parte distinta da vida adulta e importante fase da vida humana foi gerada 

somente pela Constituição Federal de 1988, a qual versa em seu artigo 208 sobre a 

inclusão da educação infantil como prerrogativa a ser oferecida pelo Estado “o dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)” 
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Em se tratando de educação Infantil, é interessante perceber que o trabalho 

pedagógico, assume um papel bastante peculiar em detrimento das especificidades 

que esta área da educação exige, devido ao nível de maturidade esperado para esta 

etapa. Nas palavras de Pedro Angelo Pagni o termo infância está descrito com dois 

conceitos básicos e independentes entre si, primeiro enquanto “etapa do 

desenvolvimento humano que vai do nascimento à puberdade e à adolescência” ou 

ainda enquanto “um adjetivo que caracteriza um estado de ingenuidade ou de 

simplicidade que independe da idade cronológica” (VAZ; MOMM, 2012, p.65) 

Como caracterização conceitual, em relação à educação infantil, temos nas 

escolas de hoje o clássico entendimento advindo da LDB: 

Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 
Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero 
a cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico 
e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 
1996).  
 

No que diz respeito à proposta pedagógica, temos ainda o disposto na 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, onde: 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças. § 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das 
instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho 
coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos [...]” (BRASIL, 
2009, p.18) 
 

Já a noção de educação voltada para este período, de acordo com as 

anteriormente citadas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Infantil 

“devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira{...}”, incluindo ainda 

o disposto nos demais doze incisos que tratam desde a relação social até o manuseio 

de brinquedos e interações com manifestações culturais diversas. 

O trabalho pedagógico voltado para esta faixa etária necessita de ações 

inovadoras que propiciem às crianças novas percepções de mundo além das que lhes 

são provenientes do campo familiar, é nesta fase que muitas crianças aprenderão a 

lidar com situações de conflito e definirão seu caráter e atitudes com base em tudo 

que lhes foi propiciado como experiência.  
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Nesse sentido, cada vez mais é notável a importância do trabalho pedagógico 

aliado à Avaliação Institucional para que o professor note tanto as influências do seu 

trabalho na evolução da escola como um todo, quanto o oposto. A coordenação 

pedagógica utilizada enquanto momento de interação tende a render frutos que 

implicaram a favor deste processo, tanto nas séries finais, quanto na educação infantil. 
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 2 - DEFININDO A METODOLOGIA: TORNANDO A IDEIA MAIS CIENTÍFICA 

Muitas vezes nos deparamos com diversas inquietações tanto na vida pessoal 

quanto em questões voltadas para o trabalho, entretanto, nem sempre paramos para 

pesquisar mais fundo sobre aquilo que gostaríamos de saber, caindo geralmente no 

senso comum e nos acomodando com as respostas ou resoluções que nos são dadas. 

Com base nessa assertiva, cada vez mais se torna imprescindível o uso da ciência 

enquanto “estudo sistematizado” de uma realidade que se quer comprovar, com vistas 

a minimizar as suposições incertas e chegar a um conceito mais próximo possível da 

realidade. Para Demo, tem-se que “O conhecimento científico é científico porque é 

feito sob estratégia metódica controlada.” (2002, p.11), sendo assim, a metodologia já 

não pode ser vista como parte e, sim, como capaz de constituir as partes de um 

trabalho acadêmico. 

Nesse sentido, o estudo em questão não tem por objetivo definir uma “verdade 

absoluta” a partir da realidade encontrada, uma vez que toda e qualquer situação está 

disposta num espaço de tempo determinado e conta com a participação de pessoas, 

as quais se modificam constantemente.  

O presente estudo tem como foco central perceber as relações existentes entre 

trabalho pedagógico e avaliação institucional e se concretizará no Centro de 

Educação Infantil Coruja, com o intuito de esclarecer os objetivos propostos: a) 

Identificar o conhecimento prévio dos professores (efetivos) da escola CEI Coruja em 

relação à avaliação institucional;.b) Analisar as percepções, destes professores, no 

que diz respeito às contribuições da avaliação institucional ao trabalho pedagógico; e 

c- Analisar, no PPP da escola, se há e quais as possíveis relações entre avaliação 

institucional e trabalho pedagógico. 

2.1 Os instrumentos/procedimentos da coleta de dados: 

Para começar, serão utilizados procedimentos que caracterizam uma pesquisa 

qualitativa: 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no 
contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 
perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando 
captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 
envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. (GODOY, 
1995, p.21) 
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 A pesquisa qualitativa pode ser definida ainda, como: “[...] o que se desenvolve 

numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

18). As autoras dispõem o tema em relação à abordagem qualitativa como pesquisa 

etnográfica e o estudo de caso. Aqui, nos deteremos, pois, ao segundo. Com base na 

obra em tela, é possível destacar que: “O caso é sempre bem delimitado, devendo ter 

seus contornos claramente desenvolvidos no decorrer do estudo.” (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p.17). As estudiosas defendem que o tema de muitos casos até poderá ser 

equivalente, entretanto, o que diferenciará cada um será seu caráter de singularidade, 

haja vista a não existência de todos os fatores que impulsionaram determinada 

pesquisa em relação à outra, ou seja, ainda que fossem os mesmos entrevistados, se 

o momento histórico fosse diferente, as respostas ou conclusões seriam distintas. 

Há ainda as “características fundamentais” que funcionam como norteadoras 

para um bom desenvolvimento desse tipo de estudo, essas características mesclam 

entre o que visam, enfatizam, buscam, usam, revelam, procuram e utilizam, como por 

exemplo: “Os estudos de caso visam à descoberta.” E ainda “Os estudos de caso 

enfatizam a interpretação em contexto”, “Os estudos de caso buscam retratar a 

realidade de forma complexa e profunda”, (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18) dentre 

outros. As autoras se reportam ao fato de que um estudo desse tipo deve conduzir o 

leitor a uma interpretação pessoal com base na descrição dos fatores observados 

sem, contudo, deixar de imprimir sua marca particular ou opinião que tenha obtido, 

dando, muitas vezes, margem a novos questionamentos e abrindo um leque para 

pesquisas posteriores. 

De acordo com Gil (1989, p. 79), para o qual a ideia vai ao encontro das 

mencionadas anteriormente, “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo 

e detalhado do mesmo.” Nesse caso, a pesquisa se configura como meio de minimizar 

uma determinada dúvida, a qual poderá ser desvelada ou até mesmo acrescida, de 

acordo com as respostas encontradas no decorrer do percurso. O instrumento a ser 

utilizado para esse tipo de estudo será o questionário, por meio do qual algumas 

pessoas indicarão as pistas que se procuram seguir em torno da pesquisa. Esse modo 

de averiguação é definido por Gil como: 
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[...] 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, etc. (GIL, 1989, p.124) 
 

Outra técnica que será utilizada nessa pesquisa qualificada enquanto 

procedimento, é a análise documental. Esta há que se realizar basicamente a todo 

momento, pois servirá de suporte palpável aos dados encontrados. Entende-se por 

documento “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de 

informação sobre comportamento humano.” (LUDKE; ANDRÉ, p. 38, apud PHILLIPS, 

1974, p.187). Esse tipo de mecanismo, além de propiciar uma leitura inferencial de 

aspectos temporais, permite, ainda, ao leitor uma apreciação da evolução e 

comparação com outros mecanismos, caso haja. 

Nessa parte do trabalho, serão analisados os dados escritos em atas, cadernos 

de registro e questionários que se referem à avaliação institucional realizada na escola 

no decorrer de sua trajetória, ou seja, os três anos, desde sua inauguração. 

Por último e não menos importante, outro procedimento de pesquisa adotado 

nesse processo, com o intuito de aumentar a credibilidade e trazer maior veracidade 

aos fatos descritos, foi a entrevista, a qual “[...] permite a captação imediata e corrente 

da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os 

mais variados tópicos.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34). 

Dessa forma, a aplicação desse tipo de método pode permitir ao pesquisador, 

diferentemente das duas anteriores, uma visão mais ampla da relação do entrevistado 

em meio aos questionamentos ou temas tratados, uma vez que, por meio dele, será 

possível também fazer um a leitura para além da fala, ou seja uma leitura das 

linguagens corporais como gestos, expressões faciais e sons de inquietação. 

 2.2 Os envolvidos 

Como atributo básico da pesquisa de campo o envolvimento concreto com meio 

é necessário, será neste espaço destinado à caracterização prévia dos componentes 

deste estudo de caso, que incluirei alguns conhecimentos prévios para melhor 

detalhamento dos participantes. No tocante à abrangência, tal pesquisa se restringirá 

a um grupo pequeno de componentes, procurando delimitar ao máximo os aspectos 

pertencentes à realidade estudada. 
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Tal pesquisa, que tem como questionamento estruturante “A Avaliação 

Institucional tem contribuído para o trabalho pedagógico na Educação Infantil do CEI 

Coruja?”, e visa a alcançar a percepção dos profissionais escolhidos sobre o tema 

pesquisado. Alguns critérios de escolha desses componentes foram adotados com 

vistas a garantir que possam responder com fundamentação em relação às suas 

observações no decorrer do tempo de inauguração da escola, sabendo, assim, fazer 

um paralelo entre o que ocorreu desde o começo da trajetória da escola até o presente 

momento. A pesquisa se dará por meio de questionário com questões voltadas para 

o trabalho pessoal e da instituição. 

a) Responderão ao questionário, os professores efetivos que atuam em 

sala, do respectivo estabelecimento de ensino e que estejam lotados na instituição 

desde seu primeiro ano de funcionamento, ou seja, 2013, já que a escola é bem 

recente; 

b) Os coordenadores pedagógicos dos regentes de sala. 

c) A diretora e a vice-diretora, devido à natureza de suas funções e maior 

conhecimento dos instrumentos da rede; 

d) Os que aceitarem por livre e espontânea vontade de colaborar. 

No tocante aos participantes que se encaixam dentro dos parâmetros 

estabelecidos para a participação na pesquisa, são dez os selecionados, dentre os 

quais, há uma professora de ensino especial que ministra aula para um estudante 

TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) e a um autista, com comprometimento 

regular. Os demais serão: duas professoras regentes de turma de primeiro período (4 

anos) e três pertencentes ao segundo período (5 anos), as coordenadoras 

pedagógicas 2; a diretora e a vice-diretora da respectiva unidade. 

Coincidentemente, todas as participantes são do sexo feminino e terão seus 

nomes alterados para preservar a identidade no decorrer do desenvolvimento da 

atividade. Assim sendo, farão parte: Maria; Linda; Esmeralda; Zilma; Elisa; Xuxa; 

Sara; Valquíria; Regina; e Sueli.  

Como proposta inicial, foi pensado o questionário para coletar os dados a 

serem analisados, a partir da necessidade de analisar de modo sintético e rápido os 

fatores a serem pesquisados conforme citado anteriormente. No decorrer do 

processo, entretanto, pude perceber a necessidade de buscar outro meio para 
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encontrar maior fundamento nas respostas obtidas por meio dessa pesquisa. Para 

tanto, depois de aplicados e analisados os questionários, recorri também à entrevista, 

a qual foi realizada apenas com as principais gestoras da instituição a fim de 

esclarecer, de um modo mais eficiente, as questões apresentadas.  
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3- ANALISANDO OS DADOS: PONTOS E CONTRAPONTOS 

    A discussão de um tema tão polêmico como avaliação institucional não poderia fugir 

à sua natureza de divergência nas respostas, ainda que o caso tratado faça parte de 

uma mesma escola e tenha sido realizado no mesmo momento para todos os atores 

participantes. Por se tratar de um estudo de caso permeado por questões subjetivas 

e em se tratando de um olhar mais direcionado para a ação humana (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 18), não há que se falar em respostas totalmente completas, e sim de 

ponderações provisórias. 

Fazendo uma breve análise do período da pesquisa, é importante ressaltar que 

o levantamento de dados foi realizado no mês de novembro, o qual sofreu muita 

alteração devido ao cenário de gestão administrativa do Distrito Federal, onde muitos 

professores optaram por entrar em greve (iniciada em outubro) dificultando em parte 

a coleta de dados que necessitavam da participação dos mesmos. Na instituição 

pesquisada, estiveram de greve 3 professores e 1 coordenadora pedagógica 

selecionados para o questionário, devido a isso, a diretora e a vice-diretora tiveram 

dificuldade para se organizar e participar da entrevista. Conforme esclarecido 

anteriormente, as estratégias utilizadas para o alcance dos objetivos traçados serão: 

o questionário, a entrevista e a análise documental. 

Com relação ao questionário, foram dois os modelos adotados de acordo com 

a função que os respondentes ocupavam dentro da escola buscando investigar a 

percepção em relação ao tema de acordo com as especificidades que cada um 

desempenha dentro do ambiente.  

Procurando fazer uma caracterização mais completa das pessoas escolhidas 

para participar deste estudo, foi realizado primeiramente um breve resumo a respeito 

de cada uma delas, disposto na forma de parágrafos. 

 3.1 Caracterizando os participantes 

Maria é professora do primeiro período e está na escola desde seu início, ela é 

docente do turno matutino e tem 24 estudantes em sala. Possui 15 anos de Secretaria 

de Educação e já atuou também nas áreas voltadas para o ensino especial em outras 

regionais de ensino. Maria coordena no turno vespertino com as colegas utilizando 

seu caderno de planejamento para isso. Escolheu esta escola pois se mudou 
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recentemente para esta região administrativa, e devido ao fato de se tratar de uma 

escola nova e bem organizada. 

A professora Linda possui 25 anos de Secretaria e já deu entrada no processo 

de aposentadoria por tempo de serviço. Na maior parte de sua carreira, se dedicou à 

alfabetização nas séries iniciais, e atualmente atua com os 23 alunos do primeiro 

período da educação infantil. O que motivou a ida para a escola pesquisada  foi a 

recente mudança de endereço, o que facilitou o tempo entre o deslocamento.  

A professora Esmeralda ingressou-se na Secretaria do DF no ano de 2012, 

mas já trabalhava na educação infantil em instituições particulares. A entrada na 

escola em tela foi em decorrência da proximidade com sua casa e o fato de ter sido 

inaugurada recentemente. A professora em questão é regente de uma turma de 

segundo período com 24 discentes e procura desenvolver suas aulas recordando 

alguns de seus aprendizados. 

A docente Zilma entrou na SEDF por meio do concurso de 2012, entretanto, já 

pertencia ao quadro da educação em outro Estado, no qual lidava com adolescentes 

ministrando aulas no ensino médio. Na instituição recente, trabalha com alunos 

pertencentes ao segundo período e veio para esta Região Administrativa pela 

proximidade com o atual endereço. 

Quanto à Elisa, também entrou recentemente, mais especificamente no ano de 

2012, e optou pela escola em questão por indicação das colegas. Já possuía em 

média, um total de 15 nos na área de educação mais voltada para a etapa infantil. 

Atua enquanto regente em uma classe com 22 estudantes, dentre os quais há um 

“TDAH” com o qual desenvolve as aulas observando suas necessidades. 

A professora Xuxa já possui 25 anos de Secretaria e não pôde se aposentar 

devido às licenças que tirou para se candidatar, nos períodos de eleição ao cargo de 

deputada distrital do Distrito Federal a cada quatro anos, em algumas das eleições 

das quais participou (quatro). Durante a maior parte de sua carreira, atuou com o 

ensino especial e na escola em foco também teve a oportunidade de estar com 

discentes com necessidades especiais, sendo eles 2, um com TGD e outro com 

autismo.  

Sara atua como coordenadora desde a inauguração da escola, estando este 

ano na coordenação dos regentes de classe. Possui 20 anos de Secretaria e atua 
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nesta instituição devido ao convite feito pela respectiva diretora. Já trabalhou com 

educação infantil e foi diretora de outra escola pública, mas não atuou com esse 

período dentro de sala de aula. 

A coordenadora Valquíria tem 13 anos de Secretaria e já atuou com educação 

infantil, tendo, ainda, feito parte da equipe gestora outras vezes na mesma função de 

agora, reside próximo à escola e veio trabalhar na instituição pesquisada por meio de 

convite. 

Regina é a diretora desta unidade de ensino e possui 22 anos de Secretaria, é 

professora de área específica e já possui outros 15 anos de trabalho em instituições 

particulares com sala de aula. Nesta Regional de Ensino já atuou enquanto diretora 

geral desta Região e atualmente nesta instituição está desde sua inauguração, tendo 

passado por processo de eleição para efetivação no cargo de diretora 

Sueli é a vice-diretora, possui 25 anos de carreira na SEDF e, devido à 

organização particular da escola, atua no campo voltado ao trabalho pedagógico. Já 

teve a oportunidade de trabalhar em outras unidades de ensino tanto dando aulas ao 

ensino especial, quanto como vice-diretora.  

3.2 Um olhar reflexivo sobre as proposições 

É notório que face ao exposto no primeiro objetivo “identificar o conhecimento 

prévio” não foi dado aos professores nenhum texto relativo ao tema ou estabelecido 

um diálogo prévio sobre o assunto, para que não se tomasse como ponto de partida 

uma visão pré-determinada do tema, ou para não incorrer no erro de direcionar a 

escrita com base nas expectativas particulares da pesquisadora. 

Na primeira indagação, foi-lhes questionado: “ a que conceitos o termo 

avaliação institucional lhe remete?”, todas os entrevistadas sintetizaram basicamente 

como conceito referente à uma organização global do trabalho escolar em prol da 

melhoria da qualidade das atividades. A professora Maria, entretanto, se ateve a dizer 

que “remete a resultados”, abordando assim o disposto por Freitas (2014), a respeito 

da importância do caráter valorativo da avaliação institucional, destacando, porém que 

esse não deve ser seu único papel, mas fazer parte junto aos demais até que se gere 

uma mudança significativa. 

Os docentes conhecem parte dos conceitos de Avaliação Institucional da Rede, 

contudo, isso não significa dizer que saibam mais ou menos os preceitos e 
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peculiaridades trazidos por ela, em suas falas apresentaram um resumido, entretanto, 

bem elucidativo conceito do que representa para eles. Assim sendo, Linda escreveu 

que: “Me remente ao conceito de gestão democrática, onde a prática reflexiva é 

importante para melhorar o trabalho pedagógico” (professora Linda), na ideia de Zilma 

ela “remete a ideia de rever e aperfeiçoar o PPP, promovendo melhoria na qualidade 

das atividades executadas” (professora Zilma) e, na opinião de Xuxa avaliação 

institucional quer dizer “momento de crescimento” (professora Xuxa). 

Nas respostas descritas pelos interlocutores, pouco é relatado a respeito do 

modo de efetivação desta prática, de acordo com a lei da gestão democrática do 

Distrito Federal, em seu artigo segundo, é prevista a “participação da comunidade 

escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 

financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da 

unidade escolar;” (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.1), e esse é um ponto ainda pouco 

observado ou notado como importante para os componentes da escola. Muitos 

percebem para que serve esse modo de avaliação, mas dificilmente exemplificam com 

clareza os aspectos gerais que o compõem. 

No tocante a quem deve fazer parte da avaliação institucional, foi proposto aos 

informantes, ainda em outra questão, que assinalassem quanto aos que estavam 

presentes com maior frequência, e a maioria do grupo respondeu que participavam 

basicamente professores e diretores, mesmo estando servidores, família e estudantes 

também descritos nas demais opções. Dias Sobrinho (1995) defende que a presença 

e intervenção ativa desses agentes deve perpassar pelos atores de “todos os 

segmentos” da comunidade escolar, os quais podem ser encontrados descritos na lei 

de gestão já citada como sendo: os pais, estudantes, família, servidores e gestores. 

Tal ideia vai ainda ao encontro no disposto por Freitas quando o mesmo diz que se 

“deve gerar uma unidade colaborativa” (FREITAS, 2014, p. 34) para que se alcance 

um avanço significativo da escola em prol dela mesma, para tanto é preciso perceber 

a participação da família não mais como transtorno, mas como algo enriquecedor das 

ações realizadas dentro deste espaço “ as famílias devem ser também inseridas no 

processo avaliativo da escola (avaliação institucional)” (DISTRITO FEDERAL, 2014, 

p.35). 
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No que diz respeito a frequência da realização das Avaliações Institucionais em 

questão proposta com múltipla escolha, 2 professoras escolheram a opção: “ainda 

não houve tal momento”; 3 a opção: “nas datas destinadas para isso”; 1 professora: 

“bimestralmente” e a coordenadora Valquíria não respondeu. Dentro da rede 

educacional do Distrito Federal não há necessariamente um prazo rígido para a 

realização desta avaliação, o que podemos inferir e com base no descrito pelas 

Diretrizes da Avaliação Educacional quando ela traz que: “A autoavaliação pela escola 

realiza-se ao longo do ano letivo, tendo como referência seu Projeto Político-

Pedagógico, por meio de procedimentos/instrumentos [...]” (DISTRITO FEDERAL, 

2014, p.57) é que, conforme os assuntos forem surgindo, a escola possa deliberar 

sobre os momentos que julgar necessário, não devendo contudo se ater a um período 

ou data específica, nem muito menos em caráter de obrigatoriedade. 

Quanto aos assuntos tratados nas reuniões voltadas para a Avaliação 

Institucional, em outra questão de múltipla escolha, os docentes optaram, em sua 

maioria, pelas alternativas “de gestão” e “pedagógicos”, sendo que dentre os 

indagados, 3 não responderam. Um ponto a ser considerado sobre este aspecto é 

que, de acordo com o que vem apresentado nas referidas Diretrizes, precisa-se 

“Avaliar todas as instâncias que compõem a organização escolar é pauta constante 

desse nível da avaliação com o intuito de colocar quaisquer ações a serviço das 

aprendizagens.” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.57), para tanto, os assuntos em geral 

não devem ter supremacia uns perante outros, tendo de ser abordados 

indistintamente nas reuniões voltadas para o tema. 

No tocante à influência da Avaliação Institucional para o trabalho pedagógico, 

2 professoras responderam que “não há”, 3 não responderam, 1 respondeu só “utilizar 

no planejamento de projetos”, e 2 “ser de total importância”. As respostas deixam 

sinais de que pode haver pouca conscientização por parte dos profissionais em 

relação ao papel da avaliação, ou que, ainda que saibam, têm utilizado pouco este 

recurso; isto pode ainda ser exemplificado na fala de Freitas, ao afirmar que: “a 

organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é desvinculada da 

prática, porque desvinculada do trabalho material. Portanto, neste contexto, só pode 

criar uma prática artificial, que não é trabalho vivo.” (FREITAS, 2005, p.99)  
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Ainda no que condiz ao trabalho pedagógico, foi questionado a propósito do 

“espaço da coordenação para melhoria de sua formação” e muitos dentre os docentes 

afirmaram achar um momento importante para a aquisição de conhecimentos, 

entretanto, a professora Esmeralda sintetizou, além dessas coisas acrescentou que: 

“O espaço da coordenação não é bem utilizado para esse fim. Faltam mais ações por 

parte da regional, coordenação e direção para melhor aproveitar esse tempo.” Nos 

documentos da Rede Pública do DF, encontramos enquanto conceito de coordenação 

pedagógica que:   

 [...] o trabalho pauta-se na reflexão da prática sem desprezo aos 
procedimentos, na ação coletiva e emancipadora, cujo foco está no 
processual levando à construção de trabalho colaborativo, constituindo-se 
como espaço-tempo de possibilidades e de liderança pedagógica 
democrática. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.30) 

 
A maioria dos entrevistados se sente corresponsável pelo planejamento 

educacional em seu trabalho, mas nenhum deles buscou informar de que modo isso 

acontece, quer seja por ignorar tal aspecto ou por não ter se atentado para esta 

perspectiva. As respostas vão de: “Sim, pois faço parte da comunidade escolar” 

(professora linda) a “Sim, de uma certa forma” (professora Maria). Nas Diretrizes 

voltadas para a Avaliação Educacional o caráter participativo dos professores é 

enfatizado enquanto redirecionador das ações voltadas para melhor desempenho da 

unidade escolar: “esse processo avaliativo necessitará da participação ativa dos 

docentes, desde sua concepção, elaboração de itens, bem como na discussão de 

dados, o que possibilitará o repensar de práticas pedagógicas” (DISTRITO FEDERAL, 

2014, p.61).   

Outro documento nacional que trata das incumbências dos docentes é a LDB, 

a qual traz consigo alguns aspectos que denotam as características das atividades a 

serem realizadas em caráter participativo dentro da função que exercem, sendo elas: 

“I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II 

- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;” (BRASIL, 1996), assim sendo, tanto de acordo com os 

autores citados, quanto em relação aos documentos oficiais, é imprescindível que o 

trabalho docente esteja pautado na participação de todas as etapas que 
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correspondem à gestão, sejam elas as mais básicas como o planejamento da sala de 

aula, até as mais complexas, como a elaboração do PPP da escola. 

Ao final do questionário, foi perguntado aos professores “Quais mudanças 

poderiam ocorrer para melhoria do trabalho pedagógico e da avaliação em seu 

trabalho?”. Os participantes responderam de modo interessante expressando 

inquietações particulares com base nas experiências vividas. Para a professora 

Esmeralda: 

 A avaliação institucional deveria ser voltada para a melhoria do trabalho 
pedagógico. Através dela, deveriam envolver-se professores, pais, e 
funcionários em uma discussão que contribuísse para a melhoria e 
aperfeiçoamento do currículo [...]” 

 
A docente Zilma gostaria que: “Realmente ocorresse a avaliação institucional 

sem hipocrisia e personalismo, com o claro objetivo de melhorar as atividades 

oferecidas.” Nas palavras de Elisa, “[...] deveria ser repensada, reavaliada a fim de 

que de que realmente seja abrangente à todos os âmbitos escolares [...];” e “[...] como 

ponto de partida para mudanças no funcionamento da escola, bem como no trabalho 

pedagógico”. Na opinião de Maria, falta é “que os pais fossem mais presentes e que 

acompanhassem o desempenho escolar do estudante”. Para a professora Linda “ 

Seria mais significativa para meu trabalho pedagógico se fosse feita com mais 

frequência e abordando a real necessidade da comunidade escolar e principalmente 

dos estudantes”. 

Em um segundo momento, foi proposta uma entrevista com a diretora e com a 

vice-diretora da escola para esclarecer alguns pontos que ainda permaneciam ocultos 

por meio do questionário. Na ocasião da semana da entrevista, realizada no mês de 

novembro, a diretora ficou impossibilitada de compartilhar seus conhecimentos devido 

à morte de uma pessoa da família. A entrevista com a vice-diretora foi feita em um 

lugar fechado ao lado de sua sala, utilizando o celular para registrar o áudio mediante 

autorização prévia. A pesquisadora iniciou com perguntas relativas à experiência 

profissional, ainda que não incluídas no questionário, a fim de estimular a 

espontaneidade da entrevistada.  

Na primeira interrogação, “O que a palavra avaliação te lembra?” Sueli disse 

lembrar de “Medir alguma coisa”, “[...]em que ponto você precisa melhorar; quanto 
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você avançou nos seus conhecimentos; a partir desta avaliação qual será agora o 

meu foco”. No tocante ao primeiro termo utilizado, podemos encontrar nas Diretrizes 

da Avaliação que “avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também 

não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo 

avaliativo, correspondendo à obtenção de informações.” (BRASÍLIA, 2014, p.10), 

entretanto, o que a entrevistada diz logo a seguir denota que, apesar de ter utilizado 

essa palavra, ela compreende a funcionalidade da avalição defendida pela Rede e por 

boa parte dos autores citados.  

A segunda diz respeito a “como ocorre a avaliação na educação infantil?”. 

Sobre esse enfoque é possível destacar o que há disposto nas Diretrizes voltadas 

para a Educação Infantil onde:  

 As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 
classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos 
e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); (BRASIL, 
2009) 

 

Apesar de confessar anteriormente ter atuado pouco tempo nessa etapa da 

educação, Sueli busca estudar sobre o tema já que exerce também funções de cunho 

pedagógico junto aos professores, por isso boa parte de sua fala vai ao encontro das 

ideias trazidas pela referida Diretriz; ela pondera que: 

“na verdade em todos os momentos nós avaliamos, seja através da 
observação, do comportamento, da socialização da criança e por meio de 
outros instrumentos que nó utilizamos, o portfólio, a evolução do grafismo [...]” 
(professora Suely) 
 

Em sua fala, é possível perceber que demonstra carinho por essa etapa, e 

possui também certa propriedade, apesar do pouco tempo de atuação efetiva, devido 

a ter se identificado. Relata, ainda, já ter trabalhado com outras séries da Educação 

Básica, e saber que a Educação Infantil faz a diferença:  

[...] eu nunca tinha feito um trabalho exatamente na educação infantil, e aí 
conhecendo melhor os Parâmetros, o Currículo da Educação Infantil, por isto 
que eu tenho facilidade em ajudar, de certa forma porque eu tenho essa 
bagagem anterior dos meninos maiores, e sei como a educação infantil reflete 
lá[...]. (professora Suely) 
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Outra questão indagada foi “Em sua opinião o que é Avaliação Institucional e 

para que serve?”, aqui a vice- diretora respondeu que:  

Serve, para medir, é como se fosse um termômetro; como anda a instituição, 
como que está (no nosso caso aqui que nós não participamos de avaliações 
externas, nós não temos: prova Brasil, Provinha Brasil nem nada), nossa 
avaliação institucional está diretamente ligada ao nível de preparação que 
nós estamos fazendo, ao cumprimento do currículo que nos é passado, que 
nos é apresentado, não é porque nós não temos avaliação externa que não 
há uma “cobrança”, vamos dizer assim, da rede em cima da educação infantil, 
tudo é supervisionado por uma central que é a CEINF que é a coordenação 
de educação infantil[...]. (SUELY) 
 

Na concepção de Sobrinho e Balzan “a avaliação é uma ação organizada que 

requer a participação ampla e assumida dos agentes de todos os segmentos da 

instituição, em seu processo interno[...]” (SOBRINHO; BALZAN, 1995, p.64) e serve 

para  

[...] que o coletivo da escola localize seus problemas, suas contradições; 
reflita sobre eles e estruture situações e melhoria ou superação, demandando 
condições do poder público, mas ao mesmo tempo, comprometendo-se com 
as melhorias concretas na escola” (FREITAS, 2014, P.38) 
 

Nesse sentido, é possível observar que Suely descreve a avaliação institucional 

de modo similar ao que fora encontrado na fundamentação deste trabalho, tendo me 

levado então a questionar uma última coisa para esclarecer melhor sua atuação: 

“Como acontece a Avaliação Institucional nesta escola?”  

Antes de responder, a gestora deixou transparecer certa inquietude com tal 

questionamento, mas procurou esclarecer ao máximo dentro de suas visões. Desse 

modo, ela expôs que: 

Bom, sistematicamente quando é cobrado pela nossa Sede e a Secretaria de 
educação mesmo nos cobra, nós realizamos as entrevistas, nós 
preenchemos questionários sobre todos os segmentos da Instituição e dali é 
produzido um relatório; avaliamos dessa forma. (professora Suely) 

 

No documento das Diretrizes da Avaliação do DF não há uma declaração 

explícita de como deve ocorrer concretamente a avaliação institucional nas escolas, 

contudo, subentende-se que apesar de trazer o preenchimento de formulários como 

ação exequível, é necessário, primeiramente, que haja uma organização presencial 

junto aos participantes, a todos eles. Tal afirmação pode ser abstraída do trecho: “Uma 

avaliação eficaz pode representar uma maneira ética de convidar os atores internos 
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da escola a um diálogo entre si e com a comunidade,[...]”. (DISTRITO FEDERAL, 

2014, p. 57). Apesar de aqui não se afirmar que o encontro deva ser presencial, 

pressupõe-se que, para haver uma interação entre os envolvidos, é imprescindível 

que se estabeleça condições prévias que até mesmo que antecedam a este momento, 

para que os referidos autores falem com maior propriedade dos temas abordados. 

Para a execução da avaliação que ocorre “sistematicamente” como relatado 

pela entrevistada, tive ainda a curiosidade de indagar se havia um documento ou 

formulário que auxiliasse na execução desse processo. A entrevistada respondeu que: 

A Secretaria de Educação disponibiliza e isso é uma coisa geral. Todas as 
instituições respondem às mesmas perguntas, sobre todos os segmentos, 
como anda a limpeza da escola?[...], então todos os servidores são avaliados 
que aí juntando todo o conjunto, né da avaliação dos segmentos que nós 
chamamos de avaliação institucional. (professora Suely) 
 

A partir dessa afirmação, solicitei o formulário para que pudesse conhecê-lo, 

mas a vice-diretora disse tê-lo enviado para a Coordenação Regional de Ensino (CRE) 

que, por sua vez, encaminhou para a SUPLAV (Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Educacional). Pude notar que a escola parece não ter 

se organizado para guardar os dados obtidos por esse documento em algum tipo de 

arquivo para análise posterior, pelo menos não em documento impresso, algo que 

poderia ser explicado devido ao fato de a instituição estar esperando o resultado a ser 

mandado pelo órgão competente para, aí sim, depois poder analisar. No entanto, a 

vice-diretora alegou ter encaminhado por e-mail as respostas obtidas na data prevista 

pela própria Secretaria de Educação. 

Curiosa para saber quais as questões contidas no referido formulário, decidi ir 

além e entrar em contato, via telefone, com a respectiva Subsecretaria, para maiores 

informações. Na ocasião, perguntei sobre este questionário ou orientação 

encaminhada para as escolas no decorrer deste ano, fui comunicada que as 

orientações do ano de 2015 ainda estavam sendo finalizadas para posterior 

encaminhamento às Instituições. Logo, questionei a respeito das questões formuladas 

para a Avaliação Institucional do ano passado (2014), e me avisaram que os dados 

estavam sendo compilados para divulgação. Insisti em interrogar se não poderia ter 

acesso pelo menos às questões sem a apreciação, e a resposta foi que essas 

respostas não poderiam ser repassadas ou publicadas, pois não se tratava de algo 
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oficial, que quando fossem aprovadas estariam disponíveis à consulta pública. A 

responsável pelo setor, no entanto, esteve muito atenciosa e se propôs a reservar um 

tempo para conversar pessoalmente sobre o assunto. 

De acordo com a nova perspectiva da administração escolar, esta deve ir ao 

encontro da gestão democrática e o mero preenchimento de um formulário por si só 

não configura participação efetiva, denota apenas que se cumpriu uma tarefa, não sua 

realização adequada. Nenhum momento da narrativa da vice-diretora diz respeito à 

execução da Avaliação Institucional, nem pareceu ter havido uma reunião voltada para 

tratar disto e, nenhuma outra estratégia foi citada para estabelecer a relação entre 

quem verdadeiramente avalia “todos os servidores”, como dito por ela anteriormente. 

Somando-se as falas dos professores à da referida gestora, fica subentendido, então 

que a avalição ocorre, contudo, nem todos participam, da mesma forma ou ainda de 

forma alguma. 

Dando sequência ao trabalho, não tive como fazer a análise dos documentos 

próprios da escola já que não estavam basicamente sistematizados na forma 

concreta, então parti para a leitura do Projeto Político- Pedagógico de modo a buscar 

maiores informações relativas ao terceiro objetivo “Analisar, no PPP da escola, se há 

e quais as possíveis relações entre avaliação institucional e trabalho pedagógico”.  

De acordo com o documento instituído como norteador na elaboração do 

Projeto Político- Pedagógico podemos denotar que: 

[...] é uma ferramenta de planejamento, orientação e construção de diretrizes 
da rede pública de ensino do DF e, como tal, requer que as políticas e ações 
propostas sejam referência para o trabalho a ser desenvolvido em todas as 
instâncias. Devido a sua dinamicidade, requer uma avaliação/reestruturação 
a partir de novas ações que devem ser implantadas a partir dos estudos e 
discussões. (DISTRITO FEDERAL, 2011, p. 8) 
 

Conforme exposto previamente, a inauguração da escola pesquisada se deu 

no  2º semestre de 2012, e seu PPP data de 2014, podendo ser encontrado no site 

da SEDF para consulta pública. Quanto às dúvidas propostas, no tocante à Avalição 

Institucional podemos encontrar descrito neste: 

A avaliação Institucional se dará com o intuito de subsidiar a prática 
pedagógica, valorizando aspecto que direcionem olhar aos objetivos da 
escola, os resultados dos trabalhos, o desempenho dos professores, do 
pessoal técnico administrativo e pedagógico, as condições físicas da escola. 
(DISTRITO FEDERAL, 2011, p. 42) 
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Quanto ao modo de realização concreta deste,  

[...] criou-se um formulário de avaliação institucional a ser preenchido pelo 
corpo docente, direção, todos os funcionários e pais de estudantes como 
instrumento para reflexão e sugestão de melhorias na busca da excelência 
da qualidade do ensino, possibilitando a escola continuar cumprindo com 
responsabilidade sua função social. A proposta é fazer a avaliação 
institucional e educacional com a participação de toda a comunidade escolar, 
de forma a facilitar a análise da realidade dos dados. (DISTRITO FEDERAL, 
2011, p. 43) 
 

O documento materializa muito do exposto na orientação para construção do 

PPP, mas quanto à sua efetivação dentro do campo material da escola parece ser 

desconhecido por boa parte dos professores, os quais em nenhum momento 

mencionam conhecer de sua existência.  

A fala dos autores já mencionados no decorrer do trabalho reafirma o caráter 

colaborativo da Avaliação Institucional e, não necessariamente descreve os meios 

adotados para sua execução, deixando a entender, no entanto uma forma de 

participação ativa entre os participantes.  

O trecho destacado, reafirma a fala da gestora Suely, quando se reporta à 

realização da avalição por parte do preenchimento de formulários, sem citar possíveis 

interações de contato pessoal. No concernente ao fazer pedagógico, podemos 

encontrar que: 

Todo o trabalho pedagógico desta unidade escolar está pautado nas 
diretrizes explícitas no currículo em movimento para a Educação Infantil que 
para a construção deste significa mais do que um norte a ser seguido, mas é 
aqui representado como a alma do trabalho a ser realizado pelos atores 
sociais da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.34) 
 

Na leitura do documento, não pude observar a colocação específica do 

intercâmbio entre trabalho pedagógico e Avaliação Institucional propriamente ditos, 

no entanto, uma ponderação que remeta a essa possível conversação entre ambos, 

pode ser encontrada quando descreve-se a inclusão na escola: “[...]se faz necessário 

uma dinâmica de trabalho que garanta aspectos fundamentais como: estabelecimento 

e aprimoramento das relações de interação educador/crianças, 

professor/coordenação, coordenação/gestão e vice versa”. (DISTRITO FEDERAL, 

2014, p.36). 

O documento é muito interessante para esclarecer as abordagens procuradas 

no decorrer desta pesquisa, pois se apresenta como uma identidade da instituição, 
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mas, por ter o caráter estático, nem sempre algumas afirmativas poderiam ser feitas 

com base nesta leitura, visto que demandariam um fator subjetivo que não pode ser 

evidenciado por ele. 

A partir dos fundamentos expostos aqui e dos dados obtidos com o auxílio do 

questionário e da análise documental, foi possível perceber que muitas são as 

implicações de um trabalho não consciente das metas a serem atingidas. As 

observações extraídas apontam para ações individualizadas por parte de professores, 

coordenadores e gestora, os quais, muitas vezes, apesar de saber o que devem fazer, 

se abstêm do diálogo sistemático em prol de uma mudança. Pude notar que não é a 

inconsciência que os afasta do conhecimento, no entanto, a falta de atitude sim. Recai 

nesse cenário, o isolamento da escola em relação à participação da sociedade, sendo 

que as vozes ouvidas geralmente são as dos “envolvidos na prática pedagógica” 

propriamente dita, deixando de lado as participações dos servidores e dos maiores 

interessados, os pais. A representatividade que esses últimos possuem não auxiliará 

em nada no alcance do fim primordial de todo e qualquer processo educativo, o aluno. 

As respostas obtidas e as falas percebidas demonstram que há entendimento 

dos profissionais sobre as ações básicas a serem desenvolvidas no meio escolar, 

contudo, um maior estudo junto aos documentos da SEDF e da proposta pedagógica 

da escola poderia acabar por desvelar muitas das questões elucidadas no decorrer 

desta pesquisa. Um maior envolvimento e a promoção de reuniões voltadas para o 

esclarecimento dos pais sobre as metas da escola, sua função e trabalho dos 

profissionais poderia aumentar a colaboração das famílias junto aos assuntos 

pedagógicos. Nesse sentido, as festas e eventos meramente decorativos ou 

expositivos no interior da escola deveriam ser vistos apenas como alguns dos diversos 

momentos de comparecimento dos responsáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo se dispôs a fazer um pequeno recorte na realidade da escola 

CEI X com o intuito de apresentar parte do que vem acontecendo em relação à 

Avaliação Institucional e trabalho pedagógico, no entanto, o que buscou afinal foi tão 

somente a análise das indagações propostas aos profissionais de sala, coordenação 

e direção que atuam nessa instituição desde que fora fundada. Não foi meu papel 

imprimir juízo de valor ou julgar as respostas adquiridas com base em tudo que tenho 

visto no decorrer de minha atuação nesse mesmo espaço, entretanto, enquanto 

pesquisadora atuante, possa eu, por vezes, acabar por interferir nos fatos encontrados 

com os fatos realmente vivenciados.  

 O eixo estruturante da pesquisa em foco consistiu em estabelecer um paralelo 

na relação entre esses dois aspectos do fazer pedagógico tão presentes na nova 

realidade de gestão democrática, proposta pelo ensino em todo país. Para tanto, 

observou-se que a participação dos atuantes do meio educacional não pode mais 

restringir-se ao mero cumprimento de função ou se reduzir ao termo “atividade fim”. 

Nesse sentido, não só os professores, como também servidores, pais e estudantes 

devem estar cientes do seu papel na educação, sabendo que os meios para uma 

mudança mais significativa podem estar em suas mãos. 

A definição do tema, o questionamento e objetivos estruturantes que me 

incentivaram a propor este estudo partiram da necessidade de sair do censo comum 

e me conscientizar das ações necessárias dentro do meu ramo de trabalho para 

superar o obstáculo da dúvida e falta de consciência tão comuns naqueles que 

aceitam respostas prontas. As metas ou objetivos, são de grande relevância para o 

meio acadêmico uma vez que podem dar um panorama mais conciso dos fatos que 

vêm ocorrendo dentro dos muros das escolas públicas, somando-se ao de tantos 

outros colegas que intentam uma mesma finalidade de sair da zona proximal e partir 

para o conhecimento material da realidade. 

Cada vez mais torna-se urgente que as descobertas possam despertar enfim 

novas atitudes dentro de vários âmbitos da sociedade, e sem dúvida, é preciso que o 

profissional da área de educação, principalmente, gestores e professores, parem de 

atuar com o que lhes é dado e busquem mais, que seja interrompido este ininterrupto 
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processo de “descobrimento da roda” ao se realizarem as ações pertinentes dentro 

da escola. 

De tudo que procurei fazer para sanar minhas angústias, levo o aprendizado 

filosófico de que nenhuma verdade é “absoluta”, entretanto, diante das ações aqui 

realizadas neste momento específico no tempo, torna-se perceptível que mais uma 

vez o discurso tem sido dissociado da prática. A Rede de Ensino do Distrito Federal 

dispõe de ótimas Leis e Diretrizes, no entanto, nem todos os atores participam ou 

sabem fazer valer sua participação para que haja uma transformação expressiva no 

meio educacional. As proposições encontradas apontam para um possível conceito 

superficial dos professores, coordenadores e gestora que se atêm em dar 

considerações parciais e demonstram não saber, em parte, como realmente se dá o 

processo complexo da avaliação institucional e sua relevância junto ao trabalho 

pedagógico.  

Isto pôde ser evidenciado quando na questão referente ao “o que é avaliação 

institucional?”, os professores e a gestora falaram resumidamente do que esse tipo 

de avaliação representa, mas logo na sequência não sabiam como se dava o processo 

ou sua real frequência dentro da escola. Dos relacionados para a pesquisa, 40% 

assinalaram que estão presentes nessa atividade os professores e direção, outros 

16% afirmaram ser os diretores, mais 16% dirigiram-se às opções professores e 

servidores e o restante não opinou.  

Quanto à postura da gestora, ficou caracterizado, por meio da entrevista, que 

não conhece os meios de execução desse procedimento, no entanto, na prática, 

confessou que tais ações são realizadas primordialmente nos momentos 

determinados, para tanto, utilizando-se de questionários compilados separadamente 

da organização pessoal entre os partícipes. A ideia de avaliação educacional da forma 

como vem descrita nos documentos sugere uma interação valiosa entre os 

componentes em detrimento da melhoria da coletividade da instituição, e nesse 

sentido nenhum dos envolvidos é mais importante que os outros.  

O trabalho pedagógico deverá tão somente ser um facilitador dessas trocas de 

conhecimento e na construção de uma autoavaliação mais igualitária e reflexiva. Os 

profissionais da instituição pesquisada afirmaram utilizar os dados obtidos por 

intermédio da autoavaliação da escola para nortear seu fazer pedagógico, porém nas 
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justificativas da indagação, só uma pessoa procurou responder realmente a respeito 

dessa relação. 

O que ficou evidenciado é que a escola em questão dispõe dos meios de 

elaboração para uma boa realização do trabalho pedagógico em função da avaliação 

institucional e vice-versa, no entanto, faltam os conectivos para o estabelecimento da 

unidade neste tipo de atividade. A leitura em conjunto, por si só, do seu respectivo 

PPP, já alteraria as visões atinentes ao assunto e subsidiaria toda essa ação 

pedagógica; contudo, da forma como vêm ocorrendo tais procedimentos, a avaliação 

institucional não tem contribuído de forma alguma para a melhoria do trabalho 

pedagógico. 

Muitos foram os percalços encontrados ao longo do caminho para o término 

deste trabalho, mas ao fim digo que não só ele tem a acrescentar a quem se destina 

a lê-lo como também a mim, que com toda a pesquisa e estudo saio não mais da 

mesma forma de quando entrei, nem pelo tempo, nem pelas indagações que ainda 

procurarei encontrar já que nada é estático e mais curiosidades sempre gerarão mais 

conhecimento. 
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APÊNDICE A 

 

 

Responsável pela pesquisa: GEISA BARBOSA BELO SOUZA 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Eu, ____________________________________________ diretora, responsável por esta 
unidade escolar, autorizo Geisa Barbosa Belo Souza a realizar pesquisa nesta escola para 
elaboração de seu trabalho de conclusão de curso de Especialização em Coordenação 
Pedagógica no corrente ano, desde que sejam esclarecidos aos participantes os objetivos e os 
procedimentos da pesquisa. 

Será possibilitado à Geisa Barbosa Belo Souza o acesso a esta instituição nos momentos de 
trabalho pedagógico, não sendo permitida a sua interferência no desenvolvimento das 
atividades sem que lhe seja solicitada.  

Concordo com a publicação dos resultados da pesquisa em questão desde que não sejam 
utilizadas informações em prejuízo das pessoas envolvidas e/ou da instituição, bem como 
sejam mantidos o sigilo e o anonimato da escola e dos interlocutores, se assim desejarem. 

 

 

 

 

Brasília, ____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Gestor(a) da Unidade Escolar 
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APÊNDICE  B 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 

Curso de Pós-Graduação Latu Senso em coordenação pedagógica 

Título: 

Um novo olhar sobre a prática pedagógica: desvelando a avaliação 
institucional 

O presente questionário é requisito básico exigido para a composição de trabalho de 
conclusão de curso oferecido pela UNB em parceria com a EAPE. A utilização dos 
dados obtidos por meio deste é exclusivamente destinada para fins acadêmicos e os 
nomes dos participantes e da instituição serão substituídos a fim de evitar 
constrangimento. 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM DIRETORES 

 

1- O que a palavra avaliação te lembra? 
 
2- Como é realizada a avaliação na Educação infantil? 

 

3- Para você o que é avaliação institucional e para que serve? 
 
4- Como acontece a avaliação institucional nesta escola? 
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APÊNDICE  C 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 

Curso de Pós-Graduação Latu Senso em coordenação pedagógica 

Título: 

Um novo olhar sobre a prática pedagógica: desvelando a avaliação 
institucional 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES 

O presente questionário é requisito básico exigido para a composição de trabalho de 
conclusão de curso oferecido pela UNB em parceria com a EAPE. A utilização dos 
dados obtidos por meio deste é exclusivamente destinada para fins acadêmicos e os 
nomes dos participantes e da instituição serão substituídos a fim de evitar 
constrangimento. 

 

Identificação geral. 

Nome: __________________________________________________________ 

Tempo de atuação: ______________    Especialização: ___________________ 

  

Questionário  

1. Por que escolheu esta escola? 

 

 

 

2. Como percebe o espaço da coordenação? 

 

 

 

3. Você se sente corresponsável pela elaboração do planejamento 
educacional de sua escola? 

 

 

4. A que conceitos o termo “avaliação institucional” lhe remete? 
5. Na sua escola com que frequência é realizada a avaliação institucional: 
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(   )ainda não houve tal momento 

(   )nas datas destinadas pelo calendário para isso 

(   )o ano todo 

(   )bimestralmente, nos momentos de reunião coletiva 

6. Como você percebe a influência da avaliação institucional para seu 
trabalho pedagógico: 

(   )não há influência 

(   )procuro utilizar alguns dados da mesma 

(   )é de total importância e não pode faltar 

(   )utilizo apenas no planejamento de projetos 

7. Nos momentos da avaliação institucional quais temas são abordados: 

(   )de gestão                                              (   )administrativos 

(   )desempenho dos estudantes                (   )assuntos pedagógicos 

(   )outros  

8. Nas reuniões para avaliação institucional assinale quem participa com 
maior frequência. 

(   )professores    (   )estudantes    (   )servidores    (   )pais   (   )diretores 

9. Os dados obtidos com a avalição institucional servem de base para seu 
planejamento do ano seguinte. 

 (   )sim                                                      (   )não 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

10. Em sua opinião quais as mudanças poderiam ocorrer para a melhoria do 
trabalho pedagógico e da avaliação institucional em seu local de trabalho? 

                                                 

 

 

 


