
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

PARTICIPATIVA

Mara Regina Lemes De Sordi

Uberlândia

2015



• Concepção de qualidade referenciada aos interesses do mercado ( 
índices)

• Índices compostos por variáveis objetivas e mensuráveis induzindo 
uma concepção de qualidade reducionista 

• Lógica de resultados  

• Ideologia do mérito

• Responsabilização vertical e individual  de 
escolas/professores/estudantes

• Estado Avaliador ( omni avaliação)

O cenário atual das políticas 
educacionais



• FIXAÇÃO DE PADRÕES EDUCACIONAIS E METAS DE 
DESEMPENHO para escolas e redes 

• DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 
( Ranqueamento)

• POLÍTICAS DE PREMIAÇÃO E PUNIÇÃO (MERITOCRACIA)

O Cenário atual nas políticas 
educacionais: ACCOUNTABILITY 

FORTE



 Traduziram-se na construção de um regime de omini-
avaliação que, paulatina e consistentemente colocou a
escola, como lugar de efetivação das políticas
educativas, sob uma espécie de vigilância panóptica
que visa uma transparência absoluta. As
consequências começam a tornar-se cada vez mais
evidentes no cotidiano escolar, ao ponto da avaliação
surgir como um processo de tal modo naturalizado e
intrinsecamente bondoso que os seus propósitos não
são objeto de qualquer questionamento axiológico,
filosófico ou político. (Machado , 2010, p. 23)

As atuais políticas educacionais 



 A avaliocracia, implementada pelas políticas 
públicas de avaliação em larga escala, tem 
introduzido nas escolas, de ensino fundamental e 
médio, referenciais de qualidade de cunho 
utilitarista e mercadológico empobrecendo a matriz 
formativa dos estudantes. 



 expansão do objeto, pressão do Estado avaliador, 
lógica do hibridismo, aumento da heteronomia 
prejudicando a agenda da autonomia, visão 
utilitarista, dispersão epistemológica e dispersão 
dos referenciais locais e individuais. 
(Machado,2010)

Falência paradigmática da 

avaliação



“Um dos efeitos dos testes de alto impacto, é que o 
debate histórico público sobre quais deveriam ser os 
objetivos da educação (...), foi eliminado. Em seu lugar, 
o aumento das pontuações nos testes tornou-se um 
fim em si mesmo...” (Emery ,2005, p. 3).

As distorções



 testes associam à sua função de medir, o papel de 
controle ideológico dos objetivos da educação – mais 
pelo que excluem do que pelo que incluem – e têm o 
objetivo de controlar os atores envolvidos no processo 
educativo. Sem testes, não há responsabilização e 
meritocracia – teses fundamentais do mercado.( 
Freitas, 2011)

As distorções 



 Os testes padronizados não medem apenas o 
conhecimento dos alunos – eles medem junto, o nível 
socioeconômico e, dessa forma, são um importante 
instrumento de redirecionamento da força de trabalho. 

As distorções 



 Quando associamos consequências fortes aos 
resultados de medidas, estamos associando-as 
também aos erros que estão relacionados a estes 
medidas. 

 Eles podem ser intrínsecos à medida (Koretz, 2008) 
ou produzidos no ato da aplicação ou 
processamento por imperícia ou fraude (Farley, 
2009). 

 Não existe medida exata em fenômenos sociais 
complexos como a educação (Campbell, 1976). 

As distorções 



Não se pode confundir a avaliação educacional com as 
medições, pois a avaliação dos processos educacionais, 
da aprendizagem e do desenvolvimento humano não se 
esgotam e não podem ser apreendidas em toda sua 
complexidade e multidimensionalidade pelas métricas 
atualmente existentes.

As distorções



 INDICES ASSUMIDOS COMO EXPRESSÃO SOBERANA DA 
QUALIDADE DA ESCOLA

 DESCARTE DE TODAS AS APRENDIZAGENS QUE NÃO 
CONCORREM PARA A MELHORIA DOS INDICES

VISÃO GERENCIALISTA SOBRE O 
TRABALHO PEDAGÓGICO



• a extensão do domínio da avaliação (centralização e 
efeitos curriculares destruidores)

• a transformação da narrativa da emancipação para a 
performatividade com indexação à economia;

• a hegemonização do estatuto (passa-se a falar da 
avaliação como política e não de políticas de avaliação com 
sobreposição da avaliação externa e substituição da lógica 
de internalidade 

• Perda do valor da avaliação formativa  (AFONSO, 2012; 
FREITAS et al 2009, 2013)   

CONSEQUÊNCIAS ….



 Culpabilização de professores, gestores, famílias e ou 
estudantes

 Desqualificação da escola pública 

 Busca frenética por resultados 

 Indústria da avaliação  

 Difusão ampliada de materiais didáticos padronizados 
para redes de ensino

 Privatização da educação 

Consequências...



A quem serve a invisibilidade dos processos avaliativos?



Quem ganha e quem perde?
O que se ganha e o que se  perde?



O que perdem ...mesmo quando 
ganham

1.  OS ESTUDANTES

QUALIDADE DO PROJETO EDUCACIONAL

 VALORES DA FORMAÇÃO HUMANA ( SOLIDARIEDADE, RESPEITO , ÉTICA)

 PROTAGONISMO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE FRATERNA  E 
HUMANA

2.OS PROFESSORES 

AUTONOMIA PROFISSIONAL  (UNIFORMIZAÇÃO DE SUAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM )

 PRAZER NO TRABALHO DOCENTE



O que perdem ...mesmo quando ganham

3. A ESCOLA E A REDE DE ENSINO

 SINTONIA E COMPROMISSO  COM  AS NECESSIDADES DO  ENTORNO

 PROTAGONISMO NA REVERSÃO DAS ROTAS DE FRACASSO ( LEGITIMAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE EXCLUSÃO DE DETERMINADOS SEGMENTOS/BOLSÕES DE 

POBREZA) 

 CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO NA REALIDADE SOCIAL 

NATURALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXCLUSÃO BRANDA



• ATUAM SOBRE O CURRÍCULO INVERTENDO A SETA DA 
FORMAÇÃO

• A AVALIAÇÃO DETERMINA O QUE ENSINAR. ENSINA-SE 
PARA AS AVALIAÇÕES SISTÊMICAS ( desprofissionalização 
do professor)

• A AVALIAÇÃO DEIXA DE SER CATEGORIA ILUMINADORA DO 
CAMINHO A PERCORRER RUMO A CONCEPÇÃO DE 
QUALIDADE SOCIAL DESEJADA  ( viés do controle)

AVALIAÇÕES EXTERNAS 



•espaço tempo-político marcado pela lógica de produto, 

•pela pressa de resultados, 

•pela certeza das escolhas, 

•e pela reprodução de recompensas a quem cumprir as metas 
sem pensar o que elas representam....

O Descarte das vozes no processo 

de qualificação da escola pública 



Que qualidade é essa?

Quem tem a titularidade para a 

definir?



 A luta por uma nova epistemologia da avaliação (a 
da complexidade) vem disputando, palmo a palmo, 
a cena política, buscando acercar-se do fenômeno 
com outro olhar, com significação aberta como 
acontece nas ciências da implicação. ( Dias 
Sobrinho, 2014)



 Produção de um SIM alternativo 

 Desnaturalizar a força indutora do  exame sobre o currículo e 
problematizar  as consequências desta opção para as novas 
gerações

 Minimizar os efeitos da ideologização subliminar que legitima a 
privatização da escola pública 

Razões ético-epistemológicas para 
agir disputando a agenda política 



OS MÚLTIPLOS SENTIDOS EM 
AÇÃO





“ é a resistência propositiva que cria compromissos ancorados na 
comunidade da escola (interna e externa), com vistas a que o 
serviço público se articule com os seus usuários para, quando 
necessário, resistir à regulação (contra-regulação) e, quando 
possível avançar tanto na sua organização como na prestação de 
serviços da melhor qualidade possível (justamente para os que têm 
mais necessidades), tendo como norte a convocação de todos para 
o processo de transformação social.” (Freitas,2005,p.912)

Contra-regulação



Entendemos como dever da escola promover ações contra-
regulatórias toda vez que a lógica avaliativa, definida de fora 
para dentro, coloque em risco os interesses da sociedade, e dos 
estudantes de poderem aspirar uma qualidade socialmente 
pertinente. Resistências propositivas a essa forma de regulação 
são importantes para refrear os efeitos das aprendizagens de 
cunho utilitarista impostas às novas gerações, subtraindo da 
juventude, oportunidades de desenvolvimento humano 
especialmente no campo dos valores, hoje desprezados, nas 
formas hegemônicas de avaliação que respondem aos 
interesses mercadológicos. 

Contra-regulação



Há um enorme vazio entre as 
investigações sobre a escola 

(inclusive as medidas que pretendem 
indicar sua qualidade)  e o quanto 
estas ajudam a mudar a realidade 

educacional

Vale a pena relembrar que



 Professores familiarizados com o eixo da investigação 
mostram-se mais atentos aos informes das políticas 
públicas de educação, à realidade de seus alunos e de 
seus pares, aos dados da avaliação. Tendem a um certo 
inconformismo que os estimula a formular perguntas e  
a contestar  a realidade quando esta não lhes faz 
sentido. 

Vale a pena relembrar que



A FORÇA DAS FORÇAS

E a qualidade da escola pública como 

fica ?



As escolas como centros produtores de politicas de 

avaliação alternativas. Dilemas e conflitos dos 

processos de responsabilização participativa



Os âmbitos da avaliação e os 
protagonismos entrecruzados

SISTEMA
ESCOLA
SALA DE AULA



 Oferecem subsídios em escala ampliada que podem 
transcender a mera cata e processamento estatístico 
de respostas a testes padronizados

 Chamam a atenção para a magnitude dos problemas 
da escola e o fraco desempenho do ensino público em 
geral ( PARO, 2011) 

Possibilidades da 
avaliação em larga escala



 Os dados da avaliação em larga escala não devem 
pretender , em suas conclusões sobre a performance e 
a formação dos estudantes, ir além do que seus 
precários métodos podem oferecer em termos de 
diagnóstico e de avaliação educativa

LIMITES DAS POSSIBILIDADES



• Relação custo beneficio da avaliação em larga escala é 
questionável em relação às aprendizagens que pretendem 
gerar

• Autoridades educacionais tem feito uso equivocado da 
divulgação dos indicadores 

( MAIS AVALIAÇÃO EXTERNA E MENOS APOIO CONCRETO ÀS 
ESCOLAS; POLÍTICAS DE PREMIAÇÃO )

LIMITES DAS POSSIBILIDADES



• Políticas de avaliação pautadas pelos princípios 
participativos têm favorecido a organização das forças 
progressistas da escola, ampliando seu protagonismo 
de modo a engendrarem processos deliberativos de 
forma democrática. Estes são regidos por lógicas que 
se afastam das políticas de resultados, apoiadas por 
qualquer meio de premiação ou punição, como 
elemento capaz de mobilizar os coletivos a trabalharem 
em busca da qualidade educacional que abarca além 
dos componentes curriculares a formação humana. 

Uma possibilidade…



• A Avaliação Institucional Participativa é 
considerada essencial para elevar o 
engajamento de todos os atores no processo 
de qualificação da escola. 

• Ela é política capaz de induzir e organizar os 
coletivos da escola a manter-se na luta pela 
escola pública de qualidade social  

AIP: uma possibilidade de 

reconfiguração das forças da escola



 Avaliação institucional toma a escola como unidade de 
referência 

 O fortalecimento dos atores locais e a co-responsabilidade com 
a tarefa comum potencializam o processo de mudança do 
cotidiano escolar

 O pacto de Qualidade Negociada expressa  o consenso dos 
múltiplos atores interessados na qualificação da escola e orienta 
o processo de avaliação ( BONDIOLI)  

Pressupostos



 O protagonismo da comunidade local é crucial para que a 
escola cumpra o compromisso de ensinar a todos os 
estudantes, aprendizagens que ultrapassem o êxito fugaz 
nos testes, o que exige espaços de reflexão e 
interpelação das práticas que orientam os processos 
decisórios formulados de modo negociado coletivamente 



O que faz uma escola ter qualidade? 

um projeto pedagógico firmemente pactuado;

relações intersubjetivas eticamente vivenciadas; 

condições objetivas; 

Processo de autoconhecimento institucional



A escola como instituição  complexa

Alunos Professores

Gestores

Famílias Funcionários

Recursos 

materiais

Condições de trabalho

Clima 

organizacional

Entorno

social PPP

Infraestrutura

Relações de 

poder



 impossibilidade de neutralidade nos modelos 
avaliativos. 

 Formas de controle versus ideário da avaliação 
democrática deliberativa

Responsabilização vertical ou 

participativa?



Lógicas 
concorrentes

Ensino /instrução 
• Base utilitarista no trato 

dos conteúdos, esvaída 
dos valores  

• Viés mercadológico

• Aceleração dos tempos de 
aprendizagem

• Lógica individualista e 
competitiva

• REFORMADORES 
EMPRESARIAIS EM TELA

Educação/formação
• MATRIZ AMPLIADA DE 

FORMAÇÃO (HUMANA )

• Qualidade social

• Circularidade dos saberes

• CIDADANIA

• Lógica da solidariedade e 
produção do Bem Comum



 Para fazer da avaliação um ATO DE COMUNICAÇÃO  
entre sujeitos sociais – inclusive sobre as medidas 
educacionais  

 Para fortalecer os atores locais empoderando-os para a 
ação coletiva ( PACTO DE QUALIDADE NEGOCIADO)

 Para sustentar posicionamentos ético-epistemológicos 
ancorados em uma concepção de qualidade socialmente 
relevante

 Para exercitar a musculatura da comunidade da escola 
em processos de qualificação do projeto da escola 
pública

Por quê uma aprendizagem 
MAIÚSCULA da avaliação?



 Para fazer circular princípios democráticos permitindo 
autovigilância e controle social nas políticas 
educacionais 

 Para fazer da avaliação um ATO DE COMUNICAÇÃO 
gerador de demandas  e responsabilizações multilaterais

 Para mudar a realidade do cotidiano escolar desafiando 
os interesses que legitimam como qualidade educacional 
o alcance de índices que reduzem o compromisso social 
da escola e dos profissionais

Por quê uma aprendizagem 
MAIÚSCULA da avaliação?



1. Re- conhecendo os problemas da escola 

pública:

o novo 

o já sabido

o naturalizado 

o negligenciado   

o negado

2. O direito das crianças aprenderem: A 

bilateralidade demandatória ou A arte da 

negociação



Perseguir a qualidade implica uma

forma de NEGOCIAÇÃO entre

atores sociais, com vistas a um

acordo que resulte num trabalho

produtivo.

Bondioli, 2004.



 Enfrentamento dos problemas pedagógicos listados como 
prioritários e que estão sob governabilidade dos 
profissionais da escola. 

 Refletir e deliberar coletivamente sobre as aprendizagens 
consideradas essenciais e que devem ser garantidas a todos 
os estudantes da escola revertendo a rota de exclusão 

O que a responsabilização participativa está 

devendo?



• Quais são os motivos que levam uma rede de ensino/escolas 
a se envolver em processos de responsabilização 
participativa (AIP) se não enfrentar a espinhosa tarefa de 
esmiuçar o que esta entende por qualidade? Quando 
proclamamos nossa postura contrarregulatória, exatamente 
estamos lutando contra o quê? E dispostos a construir 
exatamente o quê?

A pergunta que não quer calar…



 Os cenários de participação tem sido espaços potentemente 
explorados pelos atores ou remanesce neles a participação 
inautêntica a qual continua dicotomizando a vocalização dos 
atores em questões de fundo e de periferia? 

 A capacidade de negociação entre instâncias tem 
conseguido escapar da bipolaridade centro/periferia? 

A pergunta que não quer calar…



e o desafio continua…

O QUE A ESCOLA FAZ QUE CONSIDERA DE 
QUALIDADE E QUE OS TESTES 

ESTANDARDIZADOS NÃO MEDEM?
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