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O I Encontro Municipal de Avaliação Educacional: políticas públicas, participação e 

resistência, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e pela 

Fundação Municipal de Educação de Niterói, partiu da iniciativa da Assessoria de Avaliação 

Institucional, que desde 2015 tem buscado implementar as quatro dimensões propostas pelo 

Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN), a saber: Gestão das Aprendizagens, 

Gestão da Rede, Gestão Escolar e Gestão do Trabalho Pedagógico.  

O SAEN, instituído pela lei municipal nº 3.067 de 12 de dezembro de 2013, tem como 

objetivo a diagnose e a participação, buscando revelar traços, características e tendências da 

realidade avaliada nos distintos setores que compõem a Rede Municipal de Educação de 

Niterói, no intuito de subsidiar mudanças nas prioridades políticas e na alocação de recursos 

públicos, para a melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem. Suas dimensões vêm 

sendo implementadas processualmente, com a finalidade de difundir uma cultura avaliativa na 

Rede, fundamentada em princípios democráticos e de responsabilização participativa, visando 

ao direito à informação, que proporcione o redimensionamento das ações, com vistas à 

qualificação do processo de ensino e aprendizagem.  

Diante da centralidade que a política de avaliação tem assumido enquanto política 

pública, provocando questionamentos e tensões, tanto no meio acadêmico quanto nas 

unidades de educação, torna-se imprescindível a promoção de espaços para debate e reflexão 

acerca da avaliação em seus múltiplos sentidos e formas, bem como os desdobramentos desta 

política no espaço escolar. Assim, este evento buscou discutir os diversos sentidos latentes 

nos processos avaliativos, que perpassam os campos da avaliação da aprendizagem, da 

(auto)avaliação institucional e da avaliação externa nacional e local. Nessa perspectiva, os 

profissionais da Educação interessados na temática da avaliação educacional, em seus 

Políticas públicas, participação e resistência..  

 

Apresentação 
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diferentes aspectos e relações, foram convidados a participarem das discussões apresentadas, 

buscando pensar quais articulações e/ou negociações são (im)possíveis, na política pública 

que se apresenta aos contextos educativos, e quais sentidos de participação e resistência são 

percebidos na proposição dos processos avaliativos. 

Partindo desta proposta, as palestras de abertura abordaram perspectivas distintas 

sobre a relevância das medições como elemento de análise para a proposição de um 

planejamento que possibilite, à equipe gestora, direcionar verbas, programas, projetos aos 

municípios ou escolas com maior necessidade, tendo em vista uma gestão educacional voltada 

para a aprendizagem. Foram destacadas a necessidade de parceria com os professores, 

identificando a participação e a resistência como movimentos indispensáveis na criação de 

uma cultura avaliativa no espaço escolar, e a importância da implementação de políticas 

públicas que cooperem para a compreensão da avaliação, pelos profissionais da Educação, 

como processo de conhecimento que produz subsídios para promover mudanças de rotas no 

âmbito da gestão e das práticas pedagógicas. 

Os relatos de experiências da Seção 1, elaborados por profissionais da Rede, 

trouxeram reflexões acerca das avaliações das aprendizagens, em seu aspecto processual e 

contínuo. Foi destacada a possibilidade do uso de imagens e vídeos como ferramenta, para 

auxiliar a elaboração de registros avaliativos no contexto da Educação Infantil. No âmbito da 

avaliação de alunos com deficiência, foram ressaltados os desafios e conquistas obtidos na 

Educação Infantil, com destaque para a aprendizagem assistida com foco na utilização de 

estratégias articuladas à ação-reflexão-ação, que promovam a transformação, integração e 

inclusão dos alunos com necessidades especiais (NEE). No que tange aos alunos do Ensino 

Fundamental, discutiu-se sobre metodologias de acompanhamento da aprendizagem da leitura 

e da escrita que podem contribuir com a Equipe de Articulação Pedagógica (EAP) e os 

professores das unidades escolares, sobretudo os do 1º ciclo, no processo de alfabetização, 

como também o compartilhamento de experiências e contribuições do projeto de Reforço 

Escolar da Rede, na tentativa de atender a demanda apresentada por professores em relação 

aos estudantes com dificuldade em desenvolver atividades propostas para seu grupo de 

referência. 

Na Seção 2, os relatos apresentaram experiências relacionadas à utilização de 

avaliações externas, em especial o SAEB – Prova Brasil, como instrumento de análise da 

aprendizagem dos alunos, com vistas à garantia do direito de aprender e do dever de ensinar. 

Discutiu-se, ainda, o reconhecimento da importância de produção de material acessível em 

Libras e Língua Portuguesa, através da utilização de recursos tecnológicos alternativos para a 



8 
 

avaliação em Libras, tomando como exemplo a experiência vivenciada pelos alunos surdos da 

Rede na 4ª edição do Programa Avaliar para Conhecer, componente da dimensão Gestão das 

Aprendizagens do SAEN. 

 Os trabalhos apresentados na Seção 3 destacaram a construção de indicadores 

educacionais que conjugam fatores de ordem extraescolar e intraescolar, apresentando 

reflexões sobre o entendimento de qualidade da educação em contextos específicos de 

aprendizagem, como também a proposição de um plano de ação anual que se articule aos 

indicadores locais de qualidade, discutidos coletivamente no espaço escolar. Foram relatados 

os desafios encontrados e as possibilidades de inspiração para a concretização de uma prática 

participativa, através dos movimentos de autoavaliação propostos pelas escolas da Rede. 

Mediante a multiplicidade de olhares apresentados sobre a avaliação educacional, 

acreditamos que o I Encontro Municipal de Avaliação Educacional foi repleto de discussões 

profícuas e suscitou reflexões enriquecedoras para o fazer pedagógico de todos os presentes. 

 

Cristina Ferreira Gonçalves Padilha 

Maria Cristina Rezende de Campos  
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[...] diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da 

mera opinião ou descrição, e problematizar a realidade, 

procurar apreender suas contradições, seu movimento 

interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova 

prática, fertilizada pela reflexão.  

Celso Vasconcellos 
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UM OLHAR ATENTO: UMA ESCRITA MELHOR 

 

Eliete Marcelino Dias Andrade 

(UMEI Prof.ª Regina Leite Garcia) 

 

Resumo 
De que maneira os registros fotográficos podem auxiliar a autoavaliação de professores e crianças e incrementar 

as avaliações da aprendizagem? O objetivo deste trabalho é refletir sobre as possibilidades de uso de imagens e 

vídeos como ferramentas, para auxiliar a elaboração de registros avaliativos no contexto da Educação Infantil. 

Para isso, uso como referência a minha prática docente, anotações e observações feitas em sala de aula, em um 

movimento de autoavaliação e busca de construção coletiva de conhecimentos junto aos pequenos sujeitos, com 

quem tive a oportunidade de dividir minhas experiências, pesquisas, dúvidas e pensamentos. 

Palavras-chave: Avaliação. Educação Infantil. Fotografias e vídeos.  

 

Introdução  

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a avaliação na Educação Infantil 

e, a partir de algumas experiências pessoais, compartilhar novas possibilidades de realização 

desses registros avaliativos, por meio do uso de imagens e vídeos.  

Nos últimos tempos, tornou-se comum entre os professores da Educação Infantil 

fotografar diariamente seus alunos e os trabalhos realizados por eles no cotidiano escolar, com 

a finalidade de incrementar as atividades pedagógicas ou para fins de divulgação. No entanto, 

cabe refletir sobre o porquê e para quê fotografamos ou filmamos o nosso fazer pedagógico, o 

que nós professores fazemos com essas imagens e para onde vão as fotos tiradas ao longo do 

ano nas inúmeras atividades realizadas na escola. Quando fotografamos nossos alunos, temos 

a intenção de compor portfólios temáticos, socializar as imagens com seus responsáveis em 

CD ao final do ano, ou pretendemos apenas postar essas imagens nas redes sociais? Por que 

não damos outro destino a esses documentos?  

Pensando nessas questões, nós professores da UMEI Regina Leite Garcia passamos a 

utilizar as imagens capturadas no cotidiano dos pequenos para a proposição de uma reflexão 

da nossa prática docente e para a reelaboração dos relatórios avaliativos. Desde então, isso 

tem se tornado um constante exercício de aprendizagem e aprimoramento. Quando observo 

essas imagens, sinto-me, como professora, confiante e consciente da responsabilidade que 

tenho de ser o mais fidedigna possível àquilo que pretendo registrar, sobre o desenvolvimento 

da criança fotografada.  
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Um estudo de caso 

 

 Desde os primórdios as imagens são utilizadas pelos seres humanos para se 

comunicarem. Ainda no tempo das cavernas, nossos ancestrais usavam o grafismo para 

ilustrar seu cotidiano, suas festas, seus costumes e até os animais que conheciam naquela 

região em que habitavam. Uns registravam, outros observavam. Com o passar do tempo os 

modos de registros foram sendo transformados e hoje, milhões de anos depois, esses registros 

se tornaram fonte de pesquisa para muitos. 

Os variados tipos de imagens, sejam elas fotos, vídeos ou desenhos, vêm servindo, ao 

longo do tempo, para imortalizar momentos preciosos. Havia um professor na faculdade de 

Pedagogia em que cursei que costumava dizer que fotos de batizados e casamentos podem ser 

tiradas “até por um ceguinho”, pois, se pararmos para observá-las, perceberemos que são 

todas iguais: as poses, os locais, os arranjos etc. As formas mais tradicionais de se registrar 

essas ocasiões se assemelham de maneira inconfundível, retratando momentos estanques. 

 Quando nos propomos a falar da imagem, na perspectiva da avaliação educacional na 

Educação Infantil, trazemos indagações que julgamos pertinentes, tais como: O que fazemos 

com tantas fotos tiradas na escola? Por que fotografamos tanto? Não temos a intenção de 

discutir sobre a quantidade/qualidade das fotos, mas sim refletir sobre sua utilidade. Quem é 

que não guarda em seu baú de lembranças alguma foto antiga tirada na escola, seja aquela em 

que aparecemos sentados naquela cadeira bonita com a bandeira do Brasil de um lado e o 

globo terrestre do outro, ou ainda outras, em que aparecemos com o coelhinho da Páscoa ou 

com o Papai Noel? Pensar em fotografia na escola nos remete a essas lembranças. No entanto, 

na atualidade, a tecnologia tem invadido todos os espaços da sociedade, e crianças pequenas, 

que ainda se encontram em processo de aquisição da linguagem oral, já fotografam e usam o 

celular muito bem. Diante dessa nova realidade, o que faz a escola? Qual é a postura dos 

educadores frente às novas tecnologias? 

Em uma turma da Unidade Municipal de Educação Infantil Regina Leite Garcia, uma 

escola localizada na zona norte de Niterói, trabalhando com o Grupo de Referência da 

Educação Infantil (GREI) 4B, que atende crianças de quatro anos a quatro anos e onze meses 

de idade, uma professora, no exercício de um olhar atento, busca registrar imagens do dia a 

dia das crianças, em situações corriqueiras e nos diferentes espaços do edifício. A partir desse 

movimento, a professora revisita as fotografias e vídeos para, enfim, auxiliar a elaboração dos 

textos avaliativos de cada criança, dentre outros usos. Mas qual a função da avaliação no 

contexto escolar? 
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De acordo com o dicionário Barsa Planeta (2005, p. 105), avaliação é o “1. Ato ou 

efeito de avaliar ou avaliar-se; 2. Análise, apreciação”. Michaelis (2019) on-line 

complementa: “Apreciação, cômputo ou estimação da qualidade de algo ou da competência 

de alguém”. Dessa forma, avaliar seria a realização de uma análise, uma apreciação daquilo 

que a criança sabe, conhece ou é capaz de realizar.  

De acordo com Hoffman, em entrevista ao SENAI (s/d, p.1), “avaliar envolve valor, e 

valor envolve pessoa”. Então, surge a pergunta: Dar valor a alguém seria transformar essa 

pessoa em uma nota, um número, atribuir-lhe um julgamento ou um conjunto de qualidades 

excepcionais que atraem o respeito e a consideração dos outros? A autora nos dá algumas 

pistas: “Nós somos o que sabemos”.  O saber, a construção de conhecimento e tudo o que o 

envolve nos constitui enquanto sujeitos repletos de histórias, envolvidos em um mundo para 

além do mundo que nos rodeia. Logo, compreende-se que avaliar não é julgar, “mas 

acompanhar um percurso de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas 

dimensões com a intenção de favorecer o máximo possível seu desenvolvimento” 

(HOFFMAN, 2018, p. 29). Avaliar é verificar o que acontece com a criança no momento em 

que se realiza a atividade, uma ou várias vezes se for preciso. Em se tratando de fotos ou 

vídeos desse fazer pedagógico, seria também observar e analisar os traços marcantes daquela 

vivência. Neste sentido, “avaliar é acompanhar, é permanecer atento a cada criança, pensando 

em suas ações e reações, sentindo, percebendo seus diferentes jeitos de ser e de aprender”. 

(ibid., p. 30). 

A avaliação neste contexto impulsiona o professor a buscar diferentes maneiras que 

possibilitem à criança aprender o conteúdo compartilhado, vivenciando experiências 

extraordinárias que possam produzir marcas positivas em sua vida, ajudando a criança a 

pensar sobre o nível de aprendizado conquistado e, com o auxílio das imagens produzidas no 

decorrer do desenvolvimento de projetos e fazeres pedagógicos, realizar uma autoavaliação 

consciente. 

Quando abordo o sentido de autoavaliação consciente, me apoio na experiência que 

tenho realizado com o grupo de alunos que acompanho há dois anos. Nos relatórios 

individuais das crianças deste grupo, incluí ao final as respostas dadas por elas às seguintes 

perguntas: Como está o seu comportamento? O que você mais gosta de fazer na escola? Qual 

atividade você mais gostou de realizar? A partir dessas perguntas, ao longo do ano letivo, 

incentivo as crianças a refletirem sobre suas ações diariamente. Partindo sempre da premissa 

de que “toda escolha tem uma consequência”, convido-as a pensar se as regras estabelecidas 

em sala de aula foram respeitadas ou não, e quais as consequências para quem não as respeita.  
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É claro que nem todos os alunos conseguem, a princípio, pensar e responder com sinceridade. 

Para auxiliá-los nesta tarefa, convido um pequeno grupo de alunos para ajudar na construção 

desse pensamento.   

Entendemos a criança como um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

produzindo cultura. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEIs 

(BRASIL, 2010) – apontam que as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem ter como 

eixo norteador as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que, dentre outras, 

promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações 

artísticas, entre elas, a fotografia. Neste contexto, buscamos criar na escola um espaço para a 

utilização de câmeras fotográficas e outros equipamentos tecnológicos e midiáticos, 

adequados para as crianças. 

A decisão de registrar o cotidiano das crianças se deu na percepção da necessidade de 

refletir sobre a prática docente e avaliar o trabalho que estava sendo desenvolvido. Muitas 

vezes, por falta de atenção ou pela rigidez dos horários impostos pela rotina escolar, perdemos 

a oportunidade de eternizar momentos mágicos na instituição de ensino, nos quais as crianças 

ilustram seus universos, buscando uma realidade paralela, em que só quem tem olhos de 

criança é capaz de enxergar.  

Nos últimos anos, na tentativa de desenvolver um olhar sensível, temos buscado dar 

significado às imagens realizadas nas salas de Educação Infantil da UMEI Regina Leite 

Garcia. O momento em rodinha, uma experiência diferente, uma brincadeira recém-

descoberta, a ressignificação dos espaços e objetos e até do próprio corpo feita pelas crianças 

passaram a ser objeto de captura da lente do celular. Passamos a enxergar nesses preciosos 

instantes grandes oportunidades de registro. Dessa forma, começamos a observar e repensar a 

nossa prática, buscando sua reelaboração junto às crianças, abrindo espaços para o 

planejamento coletivo, além de avaliar e de oportunizar a autoavaliação.  

Um exemplo dessa prática ocorreu no dia em que, em conversa na rodinha sobre 

assuntos de heróis e alienígenas, um aluno sugeriu que fizéssemos uma festa e convidássemos 

os personagens. As crianças discutiram por alguns minutos sobre como realizar tal evento, já 

que “os alienígenas iriam destruir tudo!” (fala de um aluno da turma). Então, concluiu-se que 

seria necessário um acordo de paz entre ambos para que a festa fosse possível. O início dessa 

história se deu a partir das observações dos momentos de brincadeira no parquinho, em que os 

meninos lutavam como seus heróis preferidos. Logo em seguida, no momento do banho, 

enquanto se arrumavam, colocando suas roupas de forma autônoma, sob a supervisão da 
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professora, os meninos se deliciavam viajando pelo mundo da imaginação com suas camisas 

com estampas de personagens famosos como: Capitão América, Homem Aranha, Hulk, 

Homem de Ferro, Lanterna Verde, Batman, Bambobee, Super Man, entre outros; inventando 

situações na aventura de salvar o mundo dos vilões. Em seguida, as meninas da turma 

entraram no ritmo, imaginando ser a Mulher Maravilha ou a Lady Bug. O olhar atento sobre 

uma brincadeira fez brotar um projeto significativo, em que todos temos aprendido e ensinado 

sobre nossos personagens favoritos.  

As imagens produzidas nesses momentos inusitados, ao final do primeiro semestre, 

serviram para ajudar o grupo de professoras da escola a pensar e planejar um projeto sobre os 

heróis no início do segundo semestre. Talvez, se não tivéssemos registrado as imagens 

daquele momento, tal assunto cairia no esquecimento e nós, professoras, acabaríamos 

propondo um trabalho baseado em assuntos ou atividades que nada tivessem a ver com o 

interesse das crianças.    

As pedagogas Garcia e Abreu (2017) partilham suas experiências de propor o registro 

diário e o uso de imagens, para auxiliar na elaboração de relatórios avaliativos das crianças na 

UMEI em que trabalharam. Relatam que, após tal exercício, as professoras conseguiram 

avançar nessa escrita e isso lhes causou grande encantamento. As autoras relatam que, ao 

adotar as imagens como uma importante documentação, foi possível perceber as crianças “em 

seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, ajudando-nos, como educadores, a 

ampliar a consciência de nossas ações, chamando-nos a nos envolver/comprometer com elas” 

(GARCIA; ABREU, 2017, p. 85).  Assim como as autoras, constatamos a importância do uso 

das fotografias como material necessário para reorganizar o planejamento. 

  Madalena Freire (1983), em seu livro A paixão de conhecer o mundo, fala sobre a 

importância de observar, ouvir os pequenos e estar atenta aos sinais e aos objetos de interesse 

das crianças. Ela destaca que, dessa forma, aprendemos também sobre a importância de 

registrar – por escrito e depois por meio de imagens – o cotidiano vivido. Conforme Ostetto 

(2012), através do registro, faz-se possível aprender com a própria prática e ampliar a 

consciência de educador. Esse movimento valoriza ainda mais o processo de registrar o fazer 

do docente, no sentido de revisitá-lo e utilizá-lo para a construção de conhecimento e 

autoformação.    

De acordo com Hoffmann (2014), para muitos professores, pensar sobre a avaliação 

torna-se algo penoso, “seus procedimentos, até então, são meras repetições de prática vividas 

como estudantes [...] empiristas e intuitivos sem seguir reflexões mais sérias sobre 

significados” (p. 173). Veem a avaliação como um momento estanque, em que o importante é 
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fazer conforme a orientação do regimento ou como os outros professores fazem, sem se 

preocupar com a individualidade de cada criança, com a personalidade e a forma de 

aprendizagem de cada sujeito. Dessa maneira, “tomada a avaliação como obrigação, não há 

muito a pensar sobre [ela]” (p. 174), basta repetir os termos.  

 Para a autora, pensar sobre a avaliação em nosso cotidiano significa parar, refletir e 

tomar decisões para reorganizar e melhorar nossa prática. Quando fazemos esse exercício, 

buscando inúmeras soluções para os problemas do cotidiano, aprendemos muito e 

amadurecemos diante das tentativas fracassadas.  

Quando observamos as fotos e vídeos produzidos em sala de aula, nos reportamos para 

o momento exato em que tudo aconteceu. A memória resgata informações detalhadas e 

significativas sobre aquela atividade/situação, facilitando, assim, o registro oficial da 

avaliação individual solicitada semestralmente pelos órgãos competentes. De acordo com as 

DCNEIs, “as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, 

por meio da utilização de múltiplos registros” (BRASIL, 2010, p. 29).  

 O mundo atual está cheio de minúsculos mundos virtuais. É muito comum vermos as 

crianças se relacionarem usando o celular (mesmo que imaginário) em suas brincadeiras, 

fazendo poses ou usando a câmera de brinquedo para fotografar os amigos ou fazer selfies. 

Essa geração está, precocemente, em contato constante com as novas tecnologias. Já nascem 

inseridas no contexto das redes sociais. As escolas, em seu contexto urbano, vêm ampliando o 

uso de fotografias e vídeos no espaço escolar, em alguns casos divulgando fotos nas redes 

sociais, no intuito de socializar com as famílias e os responsáveis o trabalho realizado no 

cotidiano das crianças, ou mesmo como forma de promoção deste trabalho.  

 Garcia e Abreu (2017) relatam que tiveram a experiência de incentivar as professoras 

que acompanhavam a manterem um caderno de campo (individual), a fim de que ali fossem 

anotadas as cenas, experiências, ações, interações, falas, brincadeiras e descobertas das 

crianças, com o propósito de, futuramente, transcrever a narrativa para o caderno de registro. 

Elas ressaltam que: “Esse fazer aguça o olhar investigativo do professor, coloca-o como 

sujeito de etnografia e desafia-o a estranhar o familiar e tornar familiar o que é ou parece ser 

estranho” (p. 77). É importante para o professor ter um olhar atento para registrar com 

respeito e responsabilidade aquilo que representa um processo educativo de crescimento do 

indivíduo, do grupo e, sobretudo, para realizar uma autoavaliação.   

Hoffmann (2018) nos apresenta a importância da ação-reflexão-ação, no sentido de 

que não basta apenas observar atentamente a criança, é preciso estar aberto ao movimento de 
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planejar atividades e práticas pedagógicas que auxiliem o processo avaliativo. E esse processo 

avaliativo “está fundamentado em sentimentos e percepções dos avaliadores, uma vez que 

interpreta o que se observa das crianças” (p. 27). Dessa maneira, duas professoras de uma 

única turma podem avaliar as mesmas crianças de formas completamente diferentes. Isso 

porque cada pessoa tem uma bagagem de conhecimentos e conceitos que difere umas das 

outras. Podemos citar como exemplo uma experiência vivenciada na UMEI Regina Leite 

Garcia: certo dia uma criança apareceu com dois brinquedos nas mãos e disse para suas 

professoras: “Olha tia, são iguais!”.  Uma das professoras logo pensou em dizer que não, os 

brinquedos não eram iguais, pois se tratavam de dois animais de tamanhos, cores, formas e 

especificidades diferentes. Mas a segunda professora, com um olhar mais atento, aproveitou a 

oportunidade e perguntou à criança: “Por que você acha que são iguais?” A criança, então, 

respondeu: “São dois dinossauros, ué!”. Em geral, a criança tem lógicas que o adulto não 

acompanha. 

Professores que buscam questionar-se sobre seus educandos, mantendo uma 

curiosidade ativa sobre suas dúvidas e seus interesses, tentam realizar uma avaliação na 

Educação Infantil livre da intenção de julgar como positivo ou negativo aquilo que uma 

criança é ou não capaz de fazer e de aprender. Diz Hoffmann (2018), ainda, que o ato 

avaliativo é atravessado de interpretações a partir das experiências de vida e das concepções e 

valores dos adultos avaliadores.    

 

Considerações finais 

 

A fotografia é um dos maiores e mais importantes inventos da história, dando-nos um 

novo meio de nos recordarmos dos acontecimentos por nós vividos. Mais que isso, a 

fotografia se tornou um forte aliado no registro das conquistas realizadas pelo ser humano ao 

longo dos tempos.   

Diante dos questionamentos sobre o uso das imagens para auxiliar a elaboração de 

relatórios avaliativos individuais, coletivos, autoavaliação docente e discente, além da 

reconstrução de planejamentos de forma coletiva, concluímos que avaliar é muito mais que 

um fazer burocrático. É estar atento aos desejos e gostos que as crianças esboçam em suas 

vivências cotidianas. É perceber que elas têm a sua forma peculiar de enxergar o mundo e se 

relacionar com ele. É estar aberto para ouvi-las e entender seus mistérios. É buscar meios para 

conseguir desenvolver um projeto que tenha a cara e a identidade de cada uma delas.  
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As atividades escolares passam a ter sentido quando carregadas da vivacidade das 

crianças. Nesta perspectiva, os registros de cada momento vivido em sala de aula, por meio 

das fotografias e dos vídeos produzidos no decorrer do semestre, se transformam em 

elementos essenciais para uma prática docente sensivelmente atenta e responsável. 
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O QUE MUDA QUANDO APRENDEMOS A LER? 

 

Delma Marcelo dos Santos 

(UMEI Jacy Pacheco) 

 

Resumo 
A experiência relatada surgiu a partir do acompanhamento pedagógico dos alunos do Ensino Fundamental (do 1º 

ao 5º ano) da UMEI Jacy Pacheco e da necessidade de responder alguns questionamentos sobre alfabetização 

colocados pela Diretoria de 1º e 2º Ciclos e encaminhados, via ofício, no início deste ano para as escolas. Esse 

entrelaçamento de necessidades nos fez pensar em instrumentos de acompanhamento da aprendizagem da leitura 

e da escrita que ajudassem a Equipe de Articulação Pedagógica (EAP) e os professores, sobretudo os do 1º Ciclo, 

a realizar a superação do não saber, sempre provisório. 

Palavras-chave: Planejamento. Alfabetização. Aprendizagem. Ensino. 

 

Iniciando a conversa 

 

Faz parte da nossa tradição escolar que os professores sejam aqueles que, única e 

exclusivamente, realizam a seleção do que será ensinado. Que também caiba a eles a aferição 

do que foi aprendido ou não ao longo do ano escolar. Há tempos, no entanto, a Equipe de 

Articulação Pedagógica (EAP) da UMEI Jacy Pacheco desejava incluir, de maneira efetiva e 

qualitativa, os alunos do Ensino Fundamental na escolha dos saberes a serem estudados ao 

longo do trimestre. 

No início deste ano recebemos da Coordenação de 1º e 2º Ciclos um conjunto de 

indagações a respeito de como os professores e a EAP pensam a alfabetização na escola. Em 

reunião de equipe constatamos que, até aquele momento, nosso trabalho pedagógico tanto no 

Ensino Fundamental
1
 quanto na Educação Infantil

2
 estava centrado nas discussões sobre o 

letramento. Verificamos, portanto, que já havia passado da hora de refletir e implementar 

ações pedagógicas mais efetivas no acompanhamento da leitura e da escrita dos alunos do 

Ensino Fundamental. 

Para tanto, desenvolvemos uma Ficha de Autoavaliação
3
 na qual o aluno registra seu 

comprometimento com as atividades realizadas no trimestre, bem como o que aprendeu e já 

consegue realizar sozinho, o que faz com ajuda e o que não aprendeu. Contudo, esse 

movimento de coparticipação dos alunos na tomada de decisões pedagógicas não substitui, 

restringe ou invalida o protagonismo do(a) professor(a) no processo de ensino/aprendizagem. 

                                                           
1
 A UMEI Jacy Pacheco possui alunos matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

2
 A UMEI Jacy Pacheco possui alunos matriculados dos 2 aos 5 anos de idade na Educação Infantil. 

3
 A Ficha de Autoavaliação consta no Anexo. 
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Utilizamos como aparato teórico-metodológico a Avaliação Formativa, por 

entendermos que esse conceito nos ajudaria a analisar os dados de realidade, com o intuito de 

promover os alunos e não de simplesmente fazer constar quem sabe e quem não sabe algo. 

A Ficha de Autoavaliação foi desenvolvida tendo como referência a Alfabetização 

Discursiva
4
, na qual, por meio da palavra escrita do(a) aluno(a), o(a) professor(a) e a EAP 

irão construir Indicadores de Qualidade
5
 que ajudarão na gestão da aprendizagem dos alunos.  

A escolha de ter como ponto de partida o aprendizado/ensino da leitura se dá pelo fato 

de ser indiscutível que a escola dos anos iniciais do Ensino Fundamental tem como função 

precípua o aprendizado da leitura. Daí vem a pergunta geradora: o que muda quando 

aprendemos a ler? 

 

Continuando a conversa 

 

Todas as turmas de Ensino Fundamental foram visitadas por uma das pedagogas da 

UMEI, que passou a conversar com os alunos tendo a pergunta geradora como disparador da 

conversa. 

Seguem abaixo algumas falas dos envolvidos: 

Pedagoga:  Bom dia, queridos. 

Aluno 1:     Bom dia, Tia Delma.  

Pedagoga:  Hoje vim pedir a ajuda de vocês para responder uma pergunta. Preciso 

saber o que muda quando aprendemos a ler? 

Aluno 1:     Não sei ler ainda, tia.  

Aluno 2:     A gente pode ler o que quiser sem precisar da ajuda de ninguém.  

Aluno 3:     A gente pode se livrar de um perigo.  

 (Conversa entre a pedagoga e os alunos, 1º semestre de 2019). 

 

Durante as conversas nas turmas foi necessário fazer outras perguntas, como: “quem 

aqui já sabe ler?”; “quem não sabe ler, não sabe por quê?”; “como a professora pode fazer 

para ajudar mais a quem não sabe ler?”; “para que serve saber ler?”. Todas foram gravadas 

por meio do celular, com o intuito de que nenhuma informação fosse perdida. Logo depois, a 

Ficha de Autoavaliação foi entregue para os alunos preencherem. Aqueles que ainda não 

                                                           
4
 A Alfabetização Discursiva, “ancorada prioritariamente nas contribuições de Vygotsky e Bakhtin, (...) 

considera a atividade mental da criança não apenas em seu aspecto cognitivo, mas em seu aspecto discursivo. Ou 

seja, a linguagem, a palavra – oral ou escrita – é, ou pode ser, ao mesmo tempo, meio/modo de interação, 

meio/modo de (inter e intra) regulação das ações, e objeto de conhecimento. A ênfase na relação social e na 

prática dialógica caracteriza a dimensão discursiva.” (SMOLKA, 1991). 
5
 Segundo o documento produzido pela Ação Educativa em parceria com a UNICEF e o INEP (BRASIL, 2004, 

p. 5), indicadores de qualidade são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar 

algo. Por exemplo, uma escola de qualidade é a que possui alunos leitores já no 1º ano do Ensino Fundamental. 
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dominavam a escrita convencional ou não possuíam autonomia para preencherem tal ficha, 

foram auxiliados pela pedagoga e pelo(a) professor(a). 

Depois desse levantamento de dados, os professores de cada turma foram chamados 

para analisarem as respostas junto com a pedagoga e, assim, estabelecerem os indicadores 

locais e os gerais
6
. Estabelecidos os indicadores de qualidade a partir das falas dos alunos, a 

EAP fez uma lista com algumas novas ações pedagógicas que irão compor o Plano de Ação 

da UMEI para o 2º semestre. 

Neste sentido, nossa ação pedagógica faz diálogo com o que nos diz Weisz e Sanchez 

(2011): 

 

Por exemplo, se o professor está ensinando aritmética, pode concluir que seus alunos 

sabem somar e subtrair, mas não sabem multiplicar e dividir. Trata-se de uma 

constatação simples, mas não é disso que estou falando. Volto a me referir ao saber 

do ponto de vista do aprendiz, porque é esse o conhecimento necessário para fazer o 

aluno avançar do que ele já sabe para o que não sabe. Falo das construções e ideias 

que ele elaborou e que, no mais das vezes, não foram ensinadas pelo professor, mas 

construídas pelo aprendiz (WEISZ e SANCHEZ, 2011, p. 39). 

  

A Avaliação Formativa, assim como qualquer outra modalidade de avaliação 

pedagógica, tem limites – como se vê nas situações em que o aluno não tem autonomia ou não 

domina a escrita o suficiente para se autoavaliar – e potencialidades. Dentre as 

potencialidades, está o fato de o(a) professor(a) poder acompanhar o passo a passo da 

aprendizagem dos alunos em tempo (quase) real e, assim, poder atualizar, com a agilidade 

necessária, seu plano de ensino e, consequentemente, seu planejamento. 

Sobre isso, Teresa Esteban nos diz: 

 

Avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a 

aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de revelar o que o 

aluno já sabe, os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento 

demonstrado, seu processo, suas possibilidades de avanço e suas 

necessidades para que a superação, sempre transitória, do não saber, possa 

ocorrer! (ESTEBAN, 1997, p. 53). 

 

Nessa tessitura de diálogos entre ensinante e aprendente, destacamos que a linguagem 

é considerada, por nós, como fenômeno social que se estabelece no fluxo ininterrupto do falar 

e do ouvir. Quando o aluno ouve o professor, ele interpreta as palavras que não são dele (do 

                                                           
6
 Chamamos de indicadores locais aqueles que só poderão ser utilizados numa turma específica e os gerais serão 

aqueles que poderão ser utilizados para TODAS as turmas do Ensino Fundamental e, quem sabe, também para a 

Educação Infantil. 
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aluno), transformando-as em discurso próprio. Tal reflexão se faz necessária para destacar o 

caráter essencialmente mediado e interativo do avaliar para promover. 

 

Finalizando a conversa 

 

Como produto desse movimento avaliativo surgiu uma nova linha de análise em nosso 

documento (fig. 1), na qual constam nossos indicadores de qualidade:  

 

Figura 1: Quadro de Indicadores 

 

 

 

 

 PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES AJUSTADO ÀS RESPOSTAS DOS 

ALUNOS REGISTRADAS NA AUTOAVALIAÇÃO. 

 OS PROFESSORES OUVEM E CONSIDERAM AS SUGESTÕES DOS ALUNOS 

EM SEUS PLANEJAMENTOS. 

 OS ALUNOS DEMONSTRAM SEUS SABERES (E NÃO SABERES) DE 

MANEIRAS VARIADAS (ORALMENTE, POR ESCRITO, POR MEIO DE 

ESQUEMAS, DE OBSERVAÇÃO SEGUIDA DE ALGUMA FORMA DE 

REGISTRO, etc...). 

 

                                                                                                                                             Fragmento da Autoavaliação enviada à FME. 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019.  

 

Encerramos esta conversa destacando uma importante distinção que é necessária ser 

feita, como nos alerta Jussara Hoffmann (2008). A referida autora nos chama a atenção para 

distinguirmos “conhecimentos prévios” dos alunos de “concepções prévias”, que não são 

expressões sinônimas. A primeira são pontos de partida importantes para a organização do 

ensino/aprendizagem, enquanto que a segunda necessita ser confirmada, modificada, 

ampliada. Esse é o movimento de ação-reflexão-ação necessário e desejado em nossas salas 

de aula na UMEI. 

 

 

LINHA DE ANÁLISE: GESTÃO DA APRENDIZAGEM 

 INDICADORES 
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Anexo 

 

Ficha de Autoavaliação do 1º e 2º trimestres 

 

1- EU CUMPRI AS TAREFAS COM COMPROMISSO EM APRENDER? (   ) NÃO   

(  ) SIM 

2- EU FIZ AS TAREFAS DE CASA? (  ) ÀS VEZES   (   ) SEMPRE   (   ) NÃO FIZ 

3- EU CUMPRI OS COMBINADOS DA TURMA? (  ) ÀS VEZES   (   ) SEMPRE    

(   ) NÃO RESPEITEI 

4- EU PRESTEI ATENÇÃO ÀS AULAS?  (  ) ÀS VEZES   (   ) SEMPRE    

(   ) NÃO PRESTEI 

5- EU ME RELACIONEI COM OS COLEGAS DE MANEIRA: (   ) SOLIDÁRIA    

(   ) DESEDUCADA       (    ) INDIFERENTE 

6- EU ME RELACIONEI COM OS PROFESSORES DE MANEIRA: (   ) SOLIDÁRIA    

(   ) DESEDUCADA       (    ) INDIFERENTE 

7- MINHA PROFESSORA NESTES TRIMESTRES FOI: __________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8- NESTES TRIMESTRES EU FUI: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- FUI CAPRICHOSO(A) COM MEU MATERIAL E NA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?  

(   ) SIM       (    ) NÃO 
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10- NA MINHA OPINIÃO, EU PRECISO MELHORAR: ____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11- NA MINHA OPINIÃO, MEUS PROFESSORES PRECISAM MELHORAR EM: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12- OBSERVE A TABELA E COMPLETE COM ATENÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA PRECISO MELHORAR ESTOU FERA 

LÍNGUA PORTUGUESA   

MATEMÁTICA   

CIÊNCIAS   

HISTÓRIA   

GEOGRAFIA   

PRODUÇÃO TEXTUAL   

LEITURA   

OUTROS ASSUNTOS   
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REFORÇO ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO 

 

Alessandra Mendes Santos 

(Diretoria de 1° e 2° ciclos – SEMECT/FME) 

Rebeca Matos de Souza 

(Assessoria da Subsecretaria de Educação – SEMECT/FME) 

 

Resumo 
O presente trabalho compartilha a experiência e analisa sua contribuição para a aprendizagem dos alunos 

participantes do projeto de Reforço Escolar, no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino de Niterói. Esse 

projeto buscou atender a demanda apresentada por professores em relação aos estudantes que demonstravam 

dificuldade em desenvolver as atividades propostas para o seu grupo de referência. O projeto foi implementado 

pela equipe de Reforço Escolar, vinculada à Diretoria de 1° e 2° ciclos. Consideramos para efeito de análise o 

período compreendido entre os anos de 2015 e 2018. 

Palavras-chave: Reforço Escolar. Dificuldade de aprendizagem. Programa de Consolidação das Aprendizagens 

(PCA). Avaliação da aprendizagem. 

 

Introdução 

 

Considerado o primeiro tratado sobre a política, Aristóteles (2017) introduz a 

discussão sobre a natureza, as funções, a divisão do Estado e as formas de governo; considera 

o homem um ser naturalmente inclinado a fazer parte da polis, a cidade. Para ele a ideia de 

política está centrada nas vinculações deste com a comunidade, estando, assim, apto a 

desenvolver plenamente suas potencialidades. 

Mais tarde, Bobbio assinala que houve um deslocamento do conceito de política, 

daquilo que pertence à cidade para o “modo como lidar” com o que lhe é próprio. Relaciona 

esse conceito ao Estado, principalmente vinculando-o à questão do poder em toda ação 

relacionada aos grupos sociais, exercendo assim as iniciativas de intervir, legislar, ordenar e 

planejar (BOBBIO, 1982). 

Na modernidade, o termo política refere-se, comumente, ao conjunto de atividades que 

de diversas formas são praticadas pelo Estado ou que dele emanam, embora não seja essa a 

sua ideia clássica. O termo politikós tem origem no adjetivo que se refere a tudo que diz 

respeito à cidade (SHIROMA et al., 2017). 

A ideia que apresentamos sobre política pública educacional está inserida na dinâmica 

do movimento do capitalismo, com seus meandros e articulações. Sua aplicação nem sempre 

se concretiza como planejado, já que faz parte de processos sociais antagônicos e complexos 

que com ele se confrontam, sendo necessárias sua revisão e avaliação cotidianas (ibid.). 

Diante desse ponto de partida, a construção do projeto do Reforço Escolar apresenta-

se como uma iniciativa que mantém seu foco no aluno para que ele prossiga no estudo. Para 
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não esquecer o que é fundamental na escola tomaremos emprestadas as palavras do nosso 

experimentado educador Neidson Rodrigues: “O que deve fazer a escola? É simples. Em 

primeiro lugar, deve ensinar” (RODRIGUES, 1989). 

 

A construção de um projeto 

 

O Projeto do Reforço Escolar vem construindo a forma de atuação que será 

apresentada neste texto desde o ano de 2015. Foi planejado pela equipe designada para esse 

fim, ao início de cada ano, a partir das demandas apresentadas pelas escolas, e tem sido 

avaliado e redefinido ao final de cada ano de trabalho. A ação pedagógica foi construída em 

colaboração com a equipe de professores (Fig.1) que atuou junto aos alunos em cada unidade 

escolar. 

 

Figura 1: Equipe do Reforço, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 

 

Por diversos motivos, todos os anos vários alunos que estão matriculados nas escolas 

do município abandonam conhecimentos básicos, o que dificulta o prosseguimento nas 

atividades desenvolvidas nos seus grupos de referência. As escolas da Rede Municipal de 

Niterói apresentavam no ano de 2015 uma taxa de permanência no 1º ciclo de 14,7% e no 2º 

ciclo 11,56%. A permanência por aproveitamento no 1º ciclo era de 6,87% e, no 2º ciclo, de 

4,54%, conforme dados da situação escolar disponibilizados pela Assessoria de Estudos e 

Pesquisas Educacionais/Fundação Municipal de Educação (AEPE/FME, Niterói, 2015).   

Tal situação motivou a implementação de ações que atendessem as demandas 

apontadas pelas escolas, buscando a melhoria da aprendizagem com foco nos alunos que 
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apresentassem dificuldades, sobretudo nos anos de escolaridade em que verificamos maior 

índice de retenção. Procuramos, assim, garantir a permanência com aproveitamento de todos 

os alunos no processo de escolarização.  

No projeto elegemos como principal objetivo proporcionar um olhar individualizado e 

acompanhamento pedagógico sistemático aos alunos indicados pelas escolas. O público-alvo 

é composto por alunos que demonstram dificuldade em realizar as tarefas escolares. Muitos 

vindos de outros estados, de outras redes, e até mesmo estudantes da mesma escola por vários 

anos, mostraram que necessitavam de apoio individualizado e de adaptação curricular. Este é 

um movimento que vem favorecendo a todos os envolvidos – estudantes e professores do 

Ensino Fundamental. 

Esta ação encontra amparo no dispositivo legal da LDB 9394/96, art. 26 e 27, inciso I 

(BRASIL, 1996), na qual está embasada a portaria que institui o Programa de Consolidação 

das Aprendizagens (PCA) no Ensino Fundamental, no âmbito da Fundação Municipal de 

Educação.  No ano de 2015, o projeto foi iniciado como uma das estratégias do Programa de 

Consolidação das Aprendizagens (Portaria FME 126/2014), atendendo o 2º ciclo do Ensino 

Fundamental (4º e 5º anos). 

 

Art. 5º O Programa de Consolidação das Aprendizagens no Ensino Fundamental 

(PCA) tem como escopo propor estratégias de ensino com foco nos alunos com 

dificuldade de aprendizagem, sobretudo nos anos de escolaridade em que há maior 

índice de retenção, buscando garantir a permanência com aproveitamento de todos 

os educandos no processo de escolarização (NITERÓI, 2014). 

 

  Em 2015, 1313 alunos foram indicados pelas escolas para o atendimento no Reforço 

Escolar, o que corresponde a cerca de 20% dos matriculados no 2º ciclo. Desses alunos 

indicados pelos professores dos grupos de referência, 1124 foram atendidos. Nesse ano não 

foram realizados levantamentos de aprovação entre os atendidos no projeto (Dados obtidos 

durante o desenvolvimento do trabalho). 

 

Como acontece o projeto do Reforço Escolar? 

 

O projeto inicia-se a cada ano com o levantamento da demanda por escola. Após a 

realização de uma avaliação diagnóstica para que se identifiquem os alunos que demonstram 

já no início do ano letivo dificuldades na realização das tarefas escolares. A partir dessa 

avaliação diagnóstica os alunos são reagrupados – respeitando-se o mínimo de oito e o 

máximo de dez alunos – para serem atendidos por professores específicos, dentro do próprio 
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turno, em horários definidos pela unidade escolar em diálogo com a equipe da Diretoria de 1º 

e 2º ciclos/FME. 

Os encontros com os grupos do Reforço duram duas horas e ocorrem duas vezes por 

semana no horário normal de aula. A partir do momento em que o aluno reencontra o caminho 

para seguir em frente, ele deixa de frequentar o Reforço. Nesse projeto tem-se a preocupação 

em não criar uma turma paralela ao longo de todo ano, mas um apoio específico e pontual. 

Outra dimensão valorosa do projeto é a formação em serviço dos profissionais que 

atuam no Reforço. Os encontros, que acontecem quinzenalmente nas unidades de educação e 

quinzenalmente em diversos espaços de formação, têm como objetivo proporcionar o diálogo 

entre todos os profissionais envolvidos no trabalho com os alunos e a participação no 

Conselho de Avaliação e Planejamento do Ciclo (CAPCI) e nas atividades coletivas. Outros 

momentos são proporcionados pela equipe de coordenação do Reforço Escolar – vinculada à 

Diretoria de 1º e 2º ciclos – e ocorrem quinzenalmente em diversos espaços de formação, com 

o objetivo de orientar a ação pedagógica individualizada focada no aluno, a troca de 

experiências bem sucedidas entre professores e a circulação de iniciativas inovadoras. 

Com base nos dados que constam do Relatório Consolidado de 2016 fornecido pela 

Assessoria de Avaliação Institucional (AAI) da FME, foram indicados ao Reforço Escolar 

1740 alunos do 2º ao 5º ano de escolaridade. Foram aprovados 61% dos alunos que 

participaram deste projeto, considerando-se que não foi possível identificar a situação de 

17,4% (AAI/FME, Niterói, 2016). 

Na Rede Municipal de Niterói o aproveitamento por conteúdo não é critério de 

retenção no 2º e 4º anos do Ensino Fundamental, tendo em vista não serem anos de conclusão 

dos ciclos. Embora admitindo esse fato, destacamos que foram atendidos, em 2016, 190 

alunos do 2º ano de escolaridade e 255 alunos do 4º ano, totalizando 445 participantes. Nos 

anos finais do ciclo, em que há a possibilidade de retenção, foram aprovados 48,5% dos 

alunos do 3º ano participantes do Reforço e 65,5% dos alunos de 5º ano (ibid.). 

Em 2017 houve aumento na taxa de aprovação de alunos do Reforço nos referidos 

anos escolares, com 52,9% no 3º ano (crescimento de 4,4%) e 80,6% no 5º (crescimento de 

15,1%). Em 2018, no 3º ano a taxa foi de 59% (crescimento de 6,1%); no entanto, no 5º ano 

houve queda de 2,6% na taxa de aprovação, que ficou em 78%. Ainda assim, é possível 

observar uma melhoria na taxa geral de aprovação dos alunos, considerando a variação 

percentual de todos os anos de escolaridade: 70% em 2017 e 75% em 2018, o que 

corresponde a um aumento de 5%, conforme Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1: Reforço Escolar dos Anos Iniciais – 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: NITERÓI. Relatório Consolidado do Reforço Escolar. Assessoria de Avaliação Institucional, Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, 2017. 

 

Tabela 2: Reforço Escolar Anos Iniciais – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NITERÓI. Relatório Consolidado do Reforço Escolar. Assessoria de Avaliação Institucional, Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, 2018. 

 

Considerações finais 

 

Durante estes anos de trabalho, nossa experiência tem mostrado que muitos alunos que 

encontramos no Reforço demonstram não reconhecer seu potencial de aprendizagem e, em 

consequência disso, apresentam baixa autoestima. Esses alunos perdem o interesse pelas 

atividades escolares e acabam sendo identificados pelos professores como indisciplinados. As 

crianças buscam alguém que as escute e incentive a aprender. 

 Um segundo perfil é o de alunos que precisam de aprofundamento nas habilidades e 

competências de escrita e leitura e de alfabetização matemática. Todos tiveram alguma 

experiência relacionada às dificuldades nesses temas e, muitas vezes, lhes falta a capacidade 

de aplicar esses mesmos conhecimentos com autonomia. 

Os levantamentos de dados realizados nos anos de 2016, 2017 e 2018 pela Equipe do 

Reforço Escolar, consolidados e analisados pela Assessoria de Avaliação Institucional, 

apontam para a diminuição dos índices de permanência dos alunos que participam do Projeto 

do Reforço Escolar em todos os anos de escolaridade atendidos. Tal situação confirma a 

REFORÇO ESCOLAR DO 1º E DO 2º CICLOS 

ANO DE 
ESCOLARIDADE 

Nº DE ALUNOS 
ATENDIDOS 

APROVADOS 
% 

APROVADOS 

 1º 3   2  67% 

 2°  53  44  83% 

 3° 663  391  59% 

 4° 463   434  94% 

 5° 532 416  78% 

TOTAL  1.714 1.287  75% 
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expectativa de contribuição desse trabalho para a melhoria da aprendizagem dos alunos da 

Rede Municipal de Niterói.  

Consideramos importante ressaltar que o projeto tem procurado valorizar as 

experiências prévias dos alunos e professores, a multiplicidade de ideias apresentadas pelas 

equipes pedagógicas das unidades escolares e as propostas pensadas pelas equipes que atuam 

na Diretoria de 1º e 2º Ciclos da FME, aspectos que refletem o compromisso dos profissionais 

com o trabalho pedagógico e que se constatam nas evidencias de aprendizagem dos alunos e 

de aproveitamento satisfatório nas Unidades de Educação da Rede Municipal. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: O USO DA AVALIAÇÃO ASSISTIDA NO 

ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Karen Santos D’Oliveira 

(E. M. Mestra Fininha) 
 

Resumo 
O ambiente escolar exerce importante função social, no que concerne ao atendimento das diversidades 

cognitivas, sociais e educacionais. Tal prática requer uma preparação contínua para atender aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (ANEE). Mesmo com os avanços, ou seja, novos parâmetros, 

metodologias, instrumentos e concepções para avaliação da aprendizagem, conviver com pessoas “diferentes” 

constitui-se um desafio. A avaliação de aprendizagem assistida oportuniza a transformação, integração e inclusão 

dos ANEE, mediante a utilização de estratégias articuladas à ação-reflexão-ação. 

Palavras-chave: Avaliação de aprendizagem. Avaliação assistida. Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (ANEE). 

 

Introdução 

 

Durante um longo período, a deficiência era entendida como algo irreversível, oriundo 

de fatores orgânicos, os quais nunca poderiam ser modificados. Nas últimas décadas, a 

inclusão escolar tem sido considerada uma política prioritária na educação brasileira. De 

acordo com Libâneo (2004), a escola é primordialmente um elemento propulsor para a 

democracia e para a própria emancipação do ser humano, isto é, além de proporcionar 

conhecimentos teóricos e práticos, seu grande objetivo é oportunizar meios propícios para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos educandos. 

 Avaliar consiste em investigar de forma crítica uma situação peculiar, pois, através de 

determinados contextos, é possível compreender e interpretar os embates práticos e teóricos, 

as incompatibilidades – no sentido de reconstruir o objeto em questão – e fazer a identificação 

dos indivíduos diferentes, tendo em vista o envolvimento dos mesmos (BRANDALISE, 

2010). 

Vasconcellos (2003, p. 52) esclarece que: “A Avaliação é um processo de captação 

das necessidades, a partir do confronto entre a situação atual e a desejada, visando uma 

intervenção na realidade para favorecer a aproximação entre ambas”. O mesmo autor 

complementa ainda que: “Avaliar é ser capaz de acompanhar o processo de construção do 

conhecimento do educando, para ajudá-lo a superar obstáculos.” (ibid., p. 55). 

 Na atualidade a Educação Especial ainda enfrenta desafios, como, por exemplo, a 

criação e a orientação de práticas pedagógicas auxiliares para a aprendizagem, como: atender 

simultaneamente alunos com necessidades especiais permanentes, com dificuldade de 

aprendizagem, problemas relacionados à lentidão no processo de compreensão, isolamento 
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social, distúrbio emocional e de conduta, o que posteriormente irá favorecer a evasão escolar. 

Neste sentido, Mantoan (2003, p. 24) é fervoroso ao apresentar sua defesa para a permanência 

de todos os alunos no âmbito escolar, sugerindo ainda uma reelaboração das filosofias 

educacionais, ao afirmar que “a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, 

pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades em aprender, 

mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral”. 

 O objetivo geral do trabalho em pauta é demonstrar, bem como particularizar, o 

processo de avaliação de aprendizagem, mediante o uso da avaliação assistida para 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais. Os objetivos específicos são 

descritos como: analisar as estratégias de avaliação utilizadas com ANEE, apresentar a 

relevância da avaliação assistida e descrever as principais dificuldades encontradas pelos 

profissionais envolvidos. 

 Avaliação assistida é uma prática inovadora de abordagem, cuja função é avaliar as 

habilidades humanas, particularmente o potencial de aprendizagem do ANEE, no sentido de 

identificar e remover toda e qualquer dificuldade não intelectual à expressão da inteligência 

(HAYWOOD; TZURIEL, 2002). 

 Diante de tais fatos surge o seguinte questionamento, que será devidamente 

esclarecido ao longo do trabalho: de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, é possível afirmar que os professores e o próprio ambiente 

escolar estão devidamente preparados para a execução do processo de avaliação assistida? 

 A escolha do presente tema é justificada pela importância da avaliação assistida para o 

acompanhamento de alunos com necessidades especiais, por tratar-se de uma prática essencial 

para que esse aluno possa vir a desenvolver plenamente o seu grau de conhecimento, como 

também a sua potencialidade, tendo em vista as próprias garantias legais. 

 No decorrer do presente estudo, trabalha-se com a hipótese de uma reestruturação das 

práticas pedagógicas vigentes, no sentido de proporcionar um novo significado às mesmas, 

considerando a necessidade da real inclusão e emancipação do ANEE. 

  

Avaliação assistida como recurso de inclusão de ANEE 

 

 Avaliação assistida, também conhecida como avaliação interativa ou dinâmica, é uma 

das estratégias para o acompanhamento do aluno que apresente uma característica 

diferenciada. Tal método avalia o processo de aprendizagem não apenas em função do 

resultado do que foi aprendido, compondo-se da seguinte maneira: 
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 Através de uma situação proposta, o avaliador verifica efetivamente o grau de 

conhecimento do aluno; 

 Posteriormente, o mediador auxilia o aluno até o momento em que o mesmo tenha a 

capacidade para solucionar o problema apresentado; 

 Para finalizar, a criança é reavaliada, e, nesse momento, a mesma deverá ter condições 

de resolver o problema sozinha. 

Cardoso (1992), Carvalho (1994) e Glat (1998) enfatizam que as pessoas portadoras 

de deficiência têm os mesmos direitos que os demais, como o direito de usufruir de condições 

de vida o mais comuns ou normais possíveis dentro da sociedade na qual se encontram 

inseridas. Renomados autores afirmam que muitos alunos estão incluídos fisicamente no 

ambiente escolar, porém ainda se mantêm excluídos emocional e socialmente. 

 De acordo com Saul (1996), o processo de avaliação tem caráter emancipatório: 

 

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e 

crítica de uma dada realidade, visando transformá-la, situada numa vertente político 

pedagógica, cujo interesse primordial é emancipador, libertador, visando provocar 

crítica e fazer com que as pessoas envolvidas na ação educacional escrevam sua 

própria história (SAUL, 1996, p. 21). 

 

 Em virtude das peculiaridades apresentadas por cada aluno, tornou-se elementar ao 

longo do tempo adequar o currículo escolar. Ou seja, elaborar e adotar novas estratégias 

educacionais, cuja finalidade é possibilitar a aprendizagem de ANEE, por meio da aplicação 

de métodos apropriados. Sendo assim, a adequação curricular deve atender a todos os alunos 

sem distinção. De acordo com Freire (2011, p. 52), 

 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. Acreditamos que a escola deve estar voltada 

para a formação intelectual e moral, auxiliando na formação humana do indivíduo, o 

orientando no papel que desempenhará na sociedade da qual faz parte, respeitando 

assim a diversidade cultural dos indivíduos envolvidos nesta. 

 

Segundo Vygotsky (apud KELMAN, 2008), na atualidade, o processo de inclusão é 

cada vez mais observado e é através da avaliação do desempenho dos ANEE que será 

demonstrada a eficácia escolar, ou não. Sendo assim,  

 

[...] para que a educação se torne emancipatória, deve começar com o pressuposto de 

que seu principal objetivo não é “ajustar” os alunos à sociedade existente, ao invés 

disso, sua finalidade primária deve ser estimular suas paixões, imaginações e 

intelecto, de forma que eles sejam compelidos a desafiar as forças sociais, políticas e 

econômicas que oprimem tão pesadamente suas vidas. Em outras palavras, os alunos 
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devem ser educados para demonstrar coragem cívica, isto é, uma disposição para 

agir, como se de fato vivessem em uma sociedade democrática (GIROUX, 1986, p. 

262). 

 

 Apesar do grande benefício da avaliação assistida, que consiste em promover a 

igualdade e o desenvolvimento teórico e prático dos conteúdos, a grande dificuldade está 

relacionada à criação de estratégias de ensino individualizadas, pois dentro da sala de aula o 

docente lida com inúmeras diferenças, motivo este que propicia críticas quanto à prática da 

avaliação mediada nas redes de ensino. Há ainda quem a conteste por acreditar que a mesma 

irá beneficiar o ANEE em detrimento dos demais, o que na verdade é um ledo engano. 

 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento 

prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de 

aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que 

analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, 

prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções 

pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar 

estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo 

para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de 

informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana (BRASIL, 2008, 

p. 11). 

 

Para que fosse possível atingir os objetivos propostos do presente estudo sobre a 

avaliação de aprendizagem, no que concerne ao uso da avaliação assistida no 

acompanhamento de ANEE foi adotada a pesquisa bibliográfica, pois, segundo Fonseca 

(2002, p. 32): “é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 

sites”. Este tipo de pesquisa oportuniza ao pesquisador reunir variados autores, tendo em vista 

a publicação de conteúdos consistentes, os quais servirão de base para fundamentar a 

discussão teórica sobre o tema proposto. 

 De acordo com Demo (2003, p. 45), 

 
Esse tipo de pesquisa é fundamental para qualquer e toda pesquisa científica e parte 

do domínio da bibliografia especializada da área. A bibliografia retrospectiva e/ou 

atualizada caracteriza a relevância de determinadas áreas do conhecimento. Através 

dela o pesquisador arregimenta conhecimento suficiente e necessário sobre o que já 

foi publicado sobre um assunto, atualizando-se sobre o tema, evitando-se duplicação 

de pesquisas, acusações de plágio, redescobertas e perda de tempo. 

 

A pesquisa foi realizada sob a perspectiva de autores renomados que abordam o tema, 

como, por exemplo, Freire (2011), Brandalise (2010), Libâneo (2004), Mantoan (2003). Tal 

método oportuniza ao pesquisador compreender o assunto através de variados meios, tais 

como: artigos científicos, revistas, livros publicados, entre outros. 
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Considerações finais 

 

Após uma criteriosa análise do vasto material disponível foi possível evidenciar que, 

atualmente, apesar dos avanços, as práticas pedagógicas continuam sendo um tema de alta 

complexidade, pois se verifica uma grande lacuna entre a teoria e a prática. Nota-se que 

existem severas contradições dentro do ambiente escolar, bem como incompatibilidade entre 

política educacional e prática inclusiva. 

 O conhecimento proporciona um processo de descoberta, ou seja, educando e 

educadores participam ativamente de um momento de aprendizagem por meio do diálogo, a 

partir do momento em que a avaliação tradicional deixa de ser um processo de mera cobrança. 

A principal finalidade do processo de avaliação é oportunizar os meios necessários para uma 

aprendizagem maior, a partir do apontamento de novos caminhos para solucionar os 

problemas existentes, reinventando, dessa forma, o modo de democratizar o conhecimento. 

 Avaliar orienta-se, fundamentalmente, por valores morais e pressupostos científicos, 

isto é, não consiste apenas em critérios, princípios ou regras de investigação científica e 

metodológica, tendo em vista a necessidade das interações e relações sociais, com base na 

análise ético-política das práticas e metodologias da avaliação. 
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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DESAFIOS E CONQUISTAS NA UMEI JULIETA BOTELHO 

 

Erica da Costa Barros 

(UMEI Julieta Botelho) 

 

Resumo 
O presente trabalho traz à luz os desafios e conquistas obtidos na UMEI Julieta Botelho, no que diz respeito à 

avaliação dos alunos com deficiência na Educação Infantil. Como acontece a adaptação da avaliação? Quais 

etapas são seguidas para que haja efetivamente o alcance das metas traçadas para os discentes e os desafios que 

as barreiras atitudinais trazem para a execução do processo? O maior objetivo deste relato é apontar os caminhos 

possíveis para a verdadeira inclusão das crianças com deficiência, pautada no viés acadêmico e, não somente, na 

socialização.  

Palavras-chave: Avaliação adaptada. Educação Infantil. Inclusão. 

 

Introdução 

 

 Este trabalho visa expor a experiência da UMEI
7
 Julieta Botelho na reformulação de 

sua prática avaliativa em relação aos alunos com deficiência. A Unidade de Ensino 

supracitada atende a crianças de dois a seis anos de idade, em períodos parciais, divididos em 

turnos matutino e vespertino, distribuídos em doze turmas, além de possuir Sala de Recursos, 

na qual ocorre o Atendimento Educacional Especializado. 

 No ano letivo de 2017, houve uma reformulação na forma como a Sala de Recursos 

funcionaria na Unidade, ampliando sua atuação junto à comunidade escolar, colaborando para 

uma nova organização das ações já desenvolvidas até aquele momento. No período de revisão 

das propostas deste setor, observou-se que a avaliação era um aspecto que preocupava em 

demasia o corpo docente, assim como o registro das atividades desenvolvidas pelos alunos 

com deficiência. 

 Avaliação, então, tornou-se o marco das mudanças a serem realizadas pelo 

Atendimento Educacional Especializado da UMEI Julieta Botelho. Entendemos o processo 

avaliativo como um meio, e não como o fim da caminhada pedagógica. Através da reflexão e 

da autoavaliação vamos selecionando metodologias, elencando recursos, buscando diferentes 

estratégias, tornando o ensino e a aprendizagem significativos para professores e alunos. 

 Nessa perspectiva adotamos os estudos de Luckesi (1999) como norteador das práticas 

avaliativas a serem sugeridas e apropriadas. A avaliação deixaria de ser meramente 

diagnóstica, com caráter classificatório, observando “o que fora alcançado pelo aluno”, sob a 

ótica docente em relação aos objetivos elencados para o grupo de referência, pois observamos 

                                                           
7
 Sigla correspondente à Unidade Municipal de Educação Infantil. 
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que esse viés avaliativo excluía os alunos com deficiência, gerando conflitos éticos, inclusive. 

Avaliação, então, passou a ser vista como mediadora do trabalho pedagógico. 

 A avaliação é um ato de transformação, de autoquestionamento e crítica das situações 

postas, ela deve servir como instrumento de revolução da prática pedagógica, focada no 

indivíduo, nas suas potencialidades e habilidades. Segundo Hoffmann (2008), o ato de avaliar 

deve superar a prática enraizada de submeter o outro a julgamentos autoritários, a partir da 

visão de quem detém o poder, e se tornar um potencializador do fazer pedagógico. 

 Detectado o entrave nas discussões acerca de como avaliar os alunos, sobretudo os 

com deficiência, elencamos prioridades para a reflexão e mudança na prática docente, 

começando pela sensibilização dos educadores em relação às minúcias da infância, no 

desenvolvimento do olhar voltado às particularidades individuais e na melhora das 

habilidades socioemocionais dos mesmos. Acreditamos que toda avaliação, quando focada no 

desenvolvimento individual, é “adaptada”, tendo em vista que será direcionada às questões do 

aluno, sobrepondo-se às que envolvem o grupo. 

 O conceito de “avaliação adaptada” é amplo e passível de diferentes interpretações. No 

que diz respeito ao viés adotado pela equipe da UMEI Julieta Botelho, entende-se como 

“adaptada” a avaliação que prioriza as habilidades e os desafios individuais; o progresso do 

aluno que está sendo avaliado é analisado a partir das observações feitas sobre ele, sendo 

elaborados objetivos e atividades para ele. A palavra-chave que norteia essa filosofia 

avaliativa é equidade: o conteúdo acadêmico selecionado é igual para todos os alunos da 

turma, no entanto a forma como este será abordado dependerá das potencialidades do 

educando, sendo direcionado por metas, recursos e metodologias elencados para o discente. 

 Uma avaliação nos moldes da que vem sendo desenvolvida na UMEI Julieta Botelho 

requer parcerias, principalmente com as famílias e as instituições nas quais os alunos realizam 

seus tratamentos, pois juntos constituímos uma rede que favorece um melhor processo de 

ensino-aprendizagem ao educando. Para que esta engrenagem funcione é fundamental que 

haja um mediador responsável por colher informações, intermediar as relações entre as esferas 

sociais que compõem a vida do discente, incentivar as reflexões acerca do processo e propor 

mudanças. Na Unidade de Ensino em questão, o professor responsável pelo Atendimento 

Educacional Especializado foi o profissional elencado para a tarefa supracitada, ampliando, 

assim, o trabalho desenvolvido pela Sala de Recursos. 

 Sendo assim, o presente trabalho apresenta o caminho percorrido pela equipe da 

UMEI Julieta Botelho, para alcançar um melhor aproveitamento no processo avaliativo dos 

alunos, sobretudo das crianças com deficiência, mostrando o quanto é possível uma avaliação 
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mais humana, valorizando o indivíduo, apontando como marco reflexivo as questões positivas 

e os obstáculos que permeiam esta forma de avaliar. 

 

Da reflexão à ação 

 

  A UMEI Julieta Botelho fica localizada na Alameda São Boaventura, zona norte do 

município de Niterói. Funcionando em regime parcial, atende cerca de duzentos alunos, 

divididos nos turnos da manhã e da tarde. Iniciou o Atendimento Educacional Especializado 

no ano de 2015 e, atualmente, apresenta em seu quadro treze alunos com deficiência 

atendidos na Sala de Recursos. 

 Dois anos após a instalação da Sala de Recursos, a equipe de articulação pedagógica 

da Unidade verificou a necessidade de repensar a forma como os alunos com deficiência eram 

avaliados e iniciou um trabalho de pesquisa entre os docentes para compreender as demandas 

do grupo. A professora do Atendimento Educacional Especializado procurou os professores 

individualmente e, através de conversas informais, ouviu os anseios, os questionamentos e as 

sugestões dos mesmos, construindo assim um banco de dados com as principais ideias dos 

docentes. 

 A principal demanda era emocional. A maioria afirmou sentir-se desamparada no 

cotidiano escolar, no que se referia aos alunos com deficiência. Esse desamparo gerava 

angústia e inércia diante dos desafios provocados pelos discentes, que cobravam uma 

participação mais efetiva da professora da Sala de Recursos, com orientações a respeito do 

desenvolvimento das atividades e colaboração nas tarefas do dia a dia da Unidade.  

 A segunda questão apresentada com maior incidência foi a falta do planejamento dos 

professores regentes junto com os de apoio especializado. Segundo os docentes, este fato 

dificultava a adaptação das atividades e a discussão de estratégias que melhor atenderiam aos 

discentes. 

 Ainda foram elencadas pelos educadores a falta de parceria com a família, a 

dificuldade em acessar as informações contidas na pasta individual dos alunos na secretaria da 

escola e a participação efetiva nas conversas com os profissionais das Instituições nas quais os 

educandos realizavam suas terapias. 

 A partir do que foi coletado e analisado, a equipe de articulação pedagógica constatou 

que o maior gerador de angústia no corpo docente era a inabilidade para lidar com os alunos 

com deficiência, a cobrança das famílias por tarefas e os resultados no final do ano letivo. 
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Iniciou-se, então, a reformulação do trabalho desenvolvido pela Sala de Recursos, com foco 

na melhoria do processo avaliativo da aprendizagem das crianças com deficiência. 

 Por acreditarmos que o emocional do professor é a base para um trabalho satisfatório 

no processo ensino-aprendizagem, atendemos à solicitação do planejamento em dupla, entre 

regente e professor de apoio especializado. Em consonância, a professora de Atendimento 

Educacional Especializado estruturou a grade de horários para estar com maior frequência 

junto aos grupos de referência, nos diferentes espaços da Unidade Escolar, e para atender aos 

professores de forma individualizada, disponibilizando, assim, um momento para ouvi-los, 

sanar dúvidas e dissipar angústias. 

 No que compete à parceria familiar, elaboramos uma entrevista minuciosa, que 

abrangia desde a gestação às relações parentais, com a participação do responsável, da 

pedagoga, da direção, dos professores do grupo de referência e da professora do Atendimento 

Educacional Especializado. Após a conversa, reunimo-nos e analisamos os pontos elencados 

nas respostas do familiar. 

 Em relação ao acesso à documentação do aluno na secretaria escolar, a professora de 

Atendimento Educacional Especializado analisa cada pasta, tira cópias e fornece-as aos 

professores, discutindo fatores que possam colaborar para uma melhor elaboração das 

estratégias pedagógicas. 

 Realizamos, ainda, visitas agendadas às Instituições que atendem aos alunos, ou 

recebemos as terapeutas em nossa Unidade. Nestas ocasiões, os profissionais expõem suas 

observações acerca da criança, a partir da sua área de atuação (pedagógica ou clínica), e 

juntos traçamos as estratégias de trabalho com o aluno/paciente. 

 Como podemos perceber, para realizarmos a reformulação da metodologia de 

avaliação da aprendizagem, partimos do ouvir e observar, acomodamos as informações, 

analisamos os fatos e chegamos à ação. Entendemos que estes elementos constituem o ato de 

avaliar, mas ainda tínhamos o desafio maior: conduzir o grupo de professores à reflexão de 

sua prática pedagógica e, em consequência, à mudança no processo avaliativo. 

 Iniciamos a etapa seguinte: a formação dos professores. Nas reuniões de planejamento 

coletivo, às quartas-feiras, fizemos rodas de conversa sobre o desenvolvimento do olhar 

sensível, discutimos o papel das funções executivas no cotidiano escolar, debatemos as 

características pertinentes às faixas etárias, esmiuçamos o Plano Educacional Individualizado 

(PEI) e, finalmente, discorremos sobre habilidades e potencialidades que todo indivíduo 

possui, inclusive a criança com deficiência. 
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 Tendo em vista todo o processo percorrido pela equipe da Unidade, atualmente, nosso 

processo avaliativo, no que diz respeito ao aluno com deficiência, baseia-se mais no indivíduo 

do que no grupo. Com os dados obtidos através das análises de documentos, entrevistas e 

reuniões, o plano de trabalho é pautado no que o discente traz de potencial, para ampliar, 

estimular ou desenvolver suas habilidades. Elaboramos o PEI e realizamos relatórios 

avaliativos trimestralmente, elencamos em equipe as melhores estratégias e recursos que 

seriam utilizados e avaliamos qual seria a forma mais eficaz de registro do que fora 

desenvolvido: elaboramos atividades adaptadas, quando necessário, em papel ou fotografias – 

quando as tarefas são integralmente concretas – e montamos um portfólio. Vale ressaltar que a 

prática da confecção deste é comum a todos os alunos da UMEI. 

 Estamos no terceiro ano letivo desde o início da reformulação da metodologia de 

avaliação dos alunos com deficiência. Consideramos que estamos avançando no que tange às 

relações interpessoais entre os profissionais e às relações com as famílias, dada à 

complexidade que este elemento possui. Valorizamos, ainda, o esforço dos docentes atuantes 

nos grupos de referência em refletirem a respeito de suas práticas, entendendo que avaliação 

não é fim de processo, ao contrário, é todo o caminho percorrido para favorecer o ensino e a 

aprendizagem.  

 A equipe de articulação pedagógica observou, durante o processo de reformulação, 

uma mudança contundente no que tange à atuação dos professores nos últimos três anos 

letivos, evidenciando uma nova perspectiva em relação ao conceito de ensino-aprendizagem. 

Os docentes mostraram-se mais focados em compreender “como o aluno aprende” e quais 

atividades seriam mais significativas, favorecendo uma avaliação da aprendizagem justa e 

individualizada, ou seja, qualitativa. Identificamos uma diminuição na angústia em mostrar às 

famílias tarefas ou envelopes com atividades impressas e, por consequência, uma melhora na 

autoestima do educador ao perceber os avanços acadêmicos dos alunos. 

 Entendemos que há uma jornada pela frente referente à aceitação de que o aluno com 

deficiência é uma pessoa capaz como qualquer outra, merecedor de um plano de trabalho que 

extrapole o mito da socialização e elenque conteúdos acadêmicos. A luta pela inclusão 

efetiva, a diminuição de preconceitos e a quebra de estigmas sociais configuram-se como 

desafios a serem superados nos próximos anos letivos. 
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Considerações finais 

 

A avaliação focada no desenvolvimento individual, na trajetória e nas potencialidades 

do educando configura-se como o melhor caminho para um processo de ensino-aprendizagem 

sério e justo. Quando o professor compreende que a avaliação vai além de provas, atividades 

em folhas e respostas pré-determinadas, enriquece seu trabalho, amplia opções e dilui 

julgamentos cruéis e rótulos desnecessários. 

 O processo avaliativo que leva em consideração a complexidade humana e as várias 

dimensões sociais nas quais o aluno está inserido tende a fortalecer o vínculo professor-aluno, 

transformando o ensino e a aprendizagem em algo prazeroso, com mais significado e menos 

angustiante para todos os envolvidos. 

 É preciso ressaltar que, ao pensarmos em ensino-aprendizagem e, consequentemente, 

em avaliação, devemos levar em consideração o emocional dos indivíduos que compõem esse 

quadro – entendemos aqui que estes são: professores, terapeutas, familiares e alunos. Um 

olhar sensível para as demandas que cada um acarreta faz toda diferença no processo 

avaliativo que foca no Sujeito. 

 Avaliar é coletar dados, analisar fatos, assimilar informações, acomodar o observável e 

transformar todos estes elementos em ações que favoreçam o ensino e a aprendizagem, 

mantendo a qualidade acadêmica, o viés pedagógico, mas sem se distanciar do principal 

material de trabalho: o humano. 

 A experiência da UMEI Julieta Botelho relatada neste trabalho traz consigo a 

materialização da possibilidade de avaliarmos o aluno com deficiência com seriedade e 

comprometimento, extrapolando o viés do assistencialismo e dos cuidados. Trata-se de uma 

proposta pautada na pesquisa e discussão frequente, objetivos bem delineados, reflexão 

constante e produtos finais que respeitam as particularidades do educando. 

 Os desafios a serem vencidos – entendem-se como concepções culturais acerca da 

deficiência e consolidação das relações interpessoais – fazem parte de uma esfera maior que a 

do âmbito educacional. Faz-se necessária uma reformulação social, de debates e reflexões 

acerca da inclusão da pessoa com deficiência em todos os setores da sociedade. 

 Em suma, a avaliação entendida como meio de melhoria do processo acadêmico e não 

como fim do mesmo configura-se como o caminho mais adequado e sustentável para 

alcançarmos a qualidade na educação, transformando a dinâmica escolar em um campo de 

debates, reflexões, pesquisa e resultados mais próximos do que fora conquistado pelo aluno. 
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O processo de avaliação não é um jogo inevitável de cartas 

marcadas. É muito mais um campo de forças aberto a 

contradições que necessitam ser enfrentadas [...]. 

Luiz Carlos de Freitas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas públicas, participação e resistência..  

Seção 2 

Avaliação externa 

nacional e local 

aprendizagem 
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O DIREITO DE APRENDIZAGEM E O DEVER DE ENSINAR 

 

Luiza Cristina Rangel Pinto Sassi 

(E. M. Prof.ª Lúcia Maria Silveira Rocha) 

 

Resumo 
Este trabalho trata da experiência de utilização da avaliação externa, especificamente o SAEB - Prova Brasil, 

como instrumento de análise de aprendizagem dos alunos de uma escola pública. A partir dos resultados criaram-

se estratégias, levando-se em consideração o conceito de Escola Eficaz. Esse relato busca apontar uma das 

facetas a serem analisadas sobre o processo de avaliação considerado mais amplo e complexo; e contribuir para 

garantia da aprendizagem de alunos que necessitam ter a efetiva apropriação do conhecimento.  

Palavras-chave: SAEB - Prova Brasil. Avaliação. Escola Eficaz. 

 

Introdução 

 

Um dos grandes desafios da educação é garantir a aprendizagem do aluno de modo 

tangível. Portanto, a tônica da discussão em torno da efetividade da avaliação escolar é 

permanente no campo educacional e são inúmeras as pesquisas que abordam o tema por 

diferentes vertentes.  

No contexto social, econômico e político brasileiro, as avaliações são uma realidade 

posta. Não há como escapar das políticas de avaliações, tampouco de algum processo de 

avaliação, seja para participar de um Ensino Médio em instituições públicas renomadas, como 

o Colégio Pedro II, ou mesmo para dar continuidade aos estudos na Universidade, via Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Atrelada a essa perspectiva, a expressão “direito de 

aprendizagem” revela uma garantia necessária que o Brasil precisa continuar enfrentando no 

campo da educação.  

Passa a fazer parte do repertório de novidades do governo federal, na construção de 

uma base nacional curricular comum, propor uma visão de garantia dos direitos que deve ser 

oferecida pelas escolas. Por outro lado, no recente exercício da cidadania, claudicante numa 

democracia frágil, por vezes até vertiginosa, a escola precisa estar atenta ao “dever de 

ensinar”. Garantir aprendizagem deve ser a causa da escola pública, gratuita e de qualidade.  

Na descrição desse pequeno contexto social, que deve ser sensível à necessidade 

emblemática de avançar os níveis de aprendizagem dos alunos, será descrita a experiência do 

uso da avaliação em larga escala, especificamente o SAEB – Prova Brasil, associado ao 

conceito de escola eficaz numa escola pública municipal de Niterói.  

Desde os primórdios do século passado, surgem diversas avaliações externas nas 

escolas públicas. O objetivo era diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos para dar 

visibilidade à sociedade civil sobre o nível educacional dos alunos. A exemplo dessas 
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avaliações, o SAEB-Prova Brasil busca revelar o nível de proficiência dos alunos, avaliando o 

ensino que as escolas oferecem. Tais avaliações foram importadas de diferentes inspirações 

internacionais, e suas análises tiveram forte influência de países desenvolvidos. São políticas 

de reformas educacionais a partir de decisões econômicas mundiais dos Estados Unidos 

(EUA) e da Inglaterra, com intuito regulatório mundial. Além do resultado das proficiências 

de aprendizagem dos alunos, análises inspiradas na Sociologia da Educação Francesa 

relacionaram os resultados acadêmicos ao contexto socioeconômico dos alunos.  

Ao longo dos últimos 50 anos, diferentes pesquisas educacionais sobre a eficácia da 

escola foram realizadas. A primeira grande pesquisa começou pelos estudos de Coleman et al. 

(1966), nos EUA, fazendo uma relação direta entre performance individual e estrutura social. 

Reforçando essa linha de pensamento, os trabalhos franceses de Bordieu e Passeron (1975) 

também destacam o peso do capital cultural das famílias dos alunos como preponderante nas 

suas respectivas trajetórias escolares. Essas vertentes teóricas derivam em posições 

pessimistas sobre a eficácia da escola e diminuem as possibilidades de ações educacionais. 

Concluía-se, assim, que a escola não fazia diferença na vida escolar do aluno.  

A partir da década de 1970, novas pesquisas foram realizadas e um novo conceito 

surgiu como possibilidade de analisar de modo mais profundo e diferente a eficácia da escola. 

Ressalta-se aqui a importância de se observar o contexto específico de cada escola, através do 

conceito de Escola Eficaz
8
. Consideram-se os aspectos intraescolares para analisar os 

resultados acadêmicos a partir do desempenho dos alunos. Essas pesquisas criaram uma 

expressão consagrada no sentido de abrir a “caixa preta” das escolas. Reforçava-se, assim, 

uma ideia positiva, indicando que “as escolas podiam fazer diferença”. Restabelecia-se o 

valor da escola como o lugar possível de alterar as histórias de vida dos alunos de modo 

significativo. Passou-se a analisar os processos internos das escolas que determinavam a 

possibilidade de intervir positivamente nos resultados acadêmicos dos alunos. 

A partir desse contexto histórico, foram analisados os resultados das avaliações 

externas do SAEB-Prova Brasil da Escola Municipal Prof.ª Lúcia Maria Silveira Rocha, em 

Jurujuba, relacionando-os aos processos internos que ocorreram no cotidiano da escola, a 

saber: nas reuniões pedagógicas e nas ações da equipe de articulação pedagógica (EAP). 

Utilizaram-se também os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

                                                           
8
 Esse conceito foi baseado na linha de pesquisa denominada “Escola Eficaz” com a finalidade de compreender o 

contexto social e as idiossincrasias da escola que podem afetar o resultado da proficiência dos alunos. Esse 

conceito foi extraído da pesquisa: SOARES, J. F. Escola Eficaz: um estudo de caso em três escolas da rede 

pública de ensino do Estado de Minas Gerais. 2002. 113f. [Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2002] 
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Anísio Teixeira (INEP) para propor uma reflexão e uma relação entre os resultados das 

escolas da cidade de Niterói e ações para avanços de níveis de proficiência dos alunos. O 

objetivo era identificar quais fatores interferiram na eficácia da escola.  

 

Uma experiência de análise da Prova Brasil 

 

A reflexão proposta advém da prática como pedagoga na rede municipal de Niterói, 

numa escola que atende a, aproximadamente, 348 alunos, da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental I (anos iniciais). Construída em 2005, está situada no bairro de Jurujuba ladeada 

pela baía de Guanabara e pela Mata Atlântica. Tem como lema ser uma “escola de bem com a 

vida” e foi idealizada e construída na gestão da então Secretária de Educação Professora 

Felisberta Trindade. Inspirada nesse contexto, a escola tem luz na sua arquitetura, aspecto 

fundamental para um ambiente feliz. É constituída por boas salas arejadas, refeitório, sala de 

leitura com acervo de literatura infantil, equipamentos multimídias, pátio, jogos pedagógicos 

e brinquedos.  

De 2010 a 2019 a escola vivenciou uma razoável troca e falta de professores, o que 

dificultou significativamente a construção de uma equipe de trabalho coesa. Ao longo desse 

tempo, a direção se manteve, sendo por duas vezes eleita pela comunidade escolar. Com uma 

equipe de 14 professores regentes, nunca houve a composição de todos os professores 

necessários a cobrir toda a equipe, considerando as aulas especializadas previstas no currículo 

nos últimos quatro anos.  

A escola apresenta um bom funcionamento e, de acordo com a regulamentação da 

Fundação Municipal de Educação, o pedagogo deve orientar as reuniões pedagógicas 

semanais com o objetivo de aprimorar e desenvolver o trabalho coletivo da escola, assim 

como propor um trabalho formativo junto aos professores. O pedagogo deve participar das 

reuniões pedagógicas de modo positivo, visando estabelecer relações que possibilitem a 

análise acerca das ações docentes, bem como a construção de intervenções no processo 

educativo. A realização dos planejamentos e a análise dos resultados dos alunos são pautas 

recorrentes para a observância da performance dos alunos.  

Em 2011 a escola contava com um grupo de professores que apresentava divergências 

em relação à direção. As reuniões pedagógicas não eram produtivas e análises de 

planejamento eram difíceis de serem encaminhadas. Algumas situações pareciam 

intransponíveis, tais como: professores que não estavam dispostos a dar aulas, demonstrando 

de modo explícito morosidade e indisponibilidade de realizar o trabalho docente; as licenças 
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médicas eram frequentes e o planejamento não era realizado; exemplos emblemáticos 

apresentavam situações inusitadas na sala de aula que eram sofríveis para os alunos; alunos 

eram deixados nas salas de aula desacompanhados de um adulto, como castigo, enquanto a 

professora ia com a turma para a Sala de Leitura; havia professores que orientavam os alunos 

a “jogarem os seus desenhos no lixo”, visto que não iriam fazer “mais nada” com eles; existia 

também expressões desalentadoras de professores que, após um mês de aula no 1º ano do 

Ensino Fundamental, profetizavam nas reuniões pedagógicas de modo natural: “Com toda a 

minha experiência, eu percebo que essa turma não terá jeito”, indicando que a dificuldade 

em aprender as primeiras letras era um obstáculo difícil a ser superado e que era 

complementado pelo discurso de outro professor: “Com o conhecimento que esses alunos 

trazem de casa, qual é a condição de eles aprenderem?”. 

O discurso dos professores evidenciava a condição dos alunos e os colocava numa 

posição de imobilidade em relação a sua condição social, afinal, “(...) qual é a condição de 

eles aprenderem?”. Qual direito de aprendizagem lhes é garantido? Quem deveria ensinar? 

Nas palavras do professor, era explícita a determinação da condição social para a realização 

da aprendizagem, indicada pela Sociologia da Educação. E nesse contexto, a escola é 

sentenciada com IDEB 2011 com resultado nota 4,0 e com meta 5.1. Não foi surpresa, nem 

desalento. Uma constatação. 

 

Tabela 1: IDEB da escola em 2007 e 2011 

 
 

 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 14/07/2019. 

 

Frente a tantas adversidades foi a maneira sistemática, permanente e insistente do 

trabalho pedagógico, com o apoio incondicional da EAP, na implantação, de modo geral, das 

seguintes ações: 1 - uso efetivo da reunião semanal, exclusivamente, para ações pedagógicas – 

planejamento, análise de estratégias, discussões e estudos sobre teorias de aprendizagem; 2 - 

implantação de um clima colaborativo entre os professores; 3 - atenção à escolha de 

professores na trajetória das turmas na escola, para que suprisse possíveis defasagens de falta 

ou troca de professores, e à decisão de acompanhamento dos mesmos professores nas mesmas 

turmas no dois anos do 2º ciclo; 4 - criação de uma festa anual (junina) com arrecadação 

financeira regulada pelo Conselho Escola Comunidade (CEC), com 1/3 da verba destinado ao 
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pedagógico; 5 - estratégia de orientação pedagógica que tangencie o trabalho respeitando a 

autonomia do professor em definir sua proposição pedagógica à luz de sua 

teoria/metodologia; 6 - outras estratégias de intervenção sistemática da EAP em relação à 

evasão, faltas e apoio pedagógico para atrasos de aprendizagem. 

Foi nesse contexto que, a cada ano, instrumentos de medida (provas) realizados na 

escola, tais como Avaliar para Conhecer, Provinhas Brasil, Prova Ana, Prova Brasil, estavam 

a serviço da equipe para serem analisados coletivamente, identificando quais 

competências/habilidades poderiam melhorar, através da leitura e das análises das questões, 

dos gabaritos e dos distratores. Os resultados desses instrumentos eram estudados pelo 

pedagogo e disponibilizados para os professores através de relatórios internos e devolutivas 

que indicavam as habilidades e domínio de proficiência dos alunos. Esse modelo foi se 

fortalecendo institucionalmente e derivando num avanço efetivo do resultado da proficiência 

em Língua Portuguesa e Matemática a cada ano.  

 

Tabela 2: Taxa de aprovação e proficiência – Saeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33153094. Acesso em: 14/07/2019. 

 

Paralelo ao acompanhamento do resultado da escola, analisamos comparativamente o 

perfil das escolas da cidade, a fim de compreender e buscar realidades que poderiam nos 

oferecer boas experiências. Aspectos destacados no resultado, como formação do professor, 

nível socioeconômico dos alunos, evolução/diferença de notas de proficiência de Língua 

Portuguesa e Matemática a cada ano de realização do SAEB-Prova Brasil, poderiam nos 

oferecer boas inspirações.  

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33153094


49 
 

NOME ESCOLA
PC_FORMACAO_DOCENTE_INICIAL

2017

NIVEL_SOCIO_ECONOMICO

2017

MEDIA_5EF_LP

2017

MEDIA_5EF_MT

2017

MEDIA_5EF_LP

2017 vs 2015 (%)

MEDIA_5EF_MT

2017 vs 2015 (%)

E E DOM JOSE PEREIRA ALVES 71,9% Grupo 3 193.94 196.03 -6,9% -8,2%

E M ADELINO MAGALHAES 74,1% Grupo 4 187.19 193.63 -5,6% -5,7%

E M AYRTON SENNA 71,3% Grupo 3 218.96 218.68 8,1% 8,4%

E M DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA 55,4% Grupo 4 219.49 212.75 5,4% 4,8%

E M DR ANTONIO COUTINHO DE AZEVEDO 57,9% Grupo 4 222.18 230.88 8,5% 9,9%

E M ERNANI MOREIRA FRANCO 39,4% Grupo 3 196.3 198.65 -2,5% -1,1%

E M EULALIA S BRAGANCA 44,3% Grupo 3 222.87 233.01 11,1% 7,5%

E M FELISBERTO DE CARVALHO 56,7% Grupo 3 220.91 232.2 7,7% 10,4%

E M FRANCISCO PORTUGAL NEVES 63,6% Grupo 4 204.54 217.47 -2,5% 0,0%

E M HELENA ANTIPOFF 54,8% Grupo 3 206.79 217.81 9,5% 15,7%

E M HELONEIDA STUDART 38,4% Grupo 4 223.63 237.96 5,7% 11,6%

E M JACINTA MEDELA 38,1% Grupo 3 195.26 201.78 -7,7% -10,3%

E M JOAO BRAZIL 61,9% Grupo 3 208.25 218.25 6,3% 6,8%

E M JOSE DE ANCHIETA 54,8% Grupo 3 196.23 211.66 13,1% 9,1%

E M LEVI CARNEIRO 66,7% Grupo 4 222.98 234.85 11,4% 13,0%

E M MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS 54,2% Grupo 3 220.04 226.59 2,8% 2,5%

E M MESTRA FININHA 64,6% Grupo 4 207.97 215.52 1,6% 2,6%

E M PROF Mª ANGELA MOREIRA PINTO 71,6% Grupo 4 219.17 223.51 10,6% 8,4%

E M PROF MARCOS WALDEMAR DE FREITAS REIS 71,4% Grupo 4 209.14 215.15 0,3% -6,6%

E M PROFESSOR ANDRE TROUCHE 64,1% Grupo 4 204.58 208.76 -0,3% 0,9%

E M PROFESSOR PAULO DE ALMEIDA CAMPOS 52,3% Grupo 4 236.76 240.97 4,6% 1,4%

E M PROFESSORA LUCIA MARIA SILVEIRA ROCHA 33,3% Grupo 4 211.55 225.16 -2,5% 0,9%

E M PROFESSORA MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS 71,3% Grupo 4 189.77 208.41 -4,8% 0,6%

E M SEBASTIANA GONCALVES PINHO 55,3% Grupo 3 191.76 203.56 -6,0% -1,8%

E M TIRADENTES 47,2% Grupo 4 225.68 228.83 10,4% 11,7%

E M VERA LUCIA MACHADO 65,1% Grupo 3 227.74 229.83 6,4% 4,2%

EM PROFESSORA BOLIVIA DE LIMA GAETHO 61,2% Grupo 4 208.94 221.03 -1,4% 4,7%

ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA 78,0% Grupo 4 210.22 222.9 -7,9% -2,9%

ESCOLA MUNICIPAL DIOGENES RIBEIRO DE MENDONCA 58,3% Grupo 4 207.73 218.64 -2,7% 3,3%

ESCOLA MUNICIPAL JULIA CORTINES 59,7% Grupo 4 255.5 264.45 6,6% 7,0%

ESCOLA MUNICIPAL MARALEGRE 61,5% Grupo 4 193.36 208.7 -3,7% 2,7%

ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT 47,2% Grupo 3 189.19 203.04 -5,6% -2,5%

ESCOLA MUNICIPAL VILA COSTA MONTEIRO 63,9% Grupo 3 205.63 208.35 4,6% 3,0%

ESCOLA MUNICPAL PROFESSOR DARIO DE SOUZA CASTELO 72,2% Grupo 4 229.39 237.19 10,5% 8,8%

Tabela 3: % de formação de professor x médias de Língua Portuguesa e Matemática 

Fonte: Arquivo da autora, 2019. 

 

Tabela 4: Formação docente, nível socioeconômico e proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. 

Fonte: Arquivo da autora, 2019. 
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Considerações finais 

 

Foi identificado que as trajetórias de ações pedagógicas na escola estudada em 

Jurujuba foram determinantes para o avanço da proficiência, necessitando de um estudo mais 

preciso sobre quais fatores específicos podem ser associados à eficácia da escola. Pesquisas 

realizadas por Sammons et al. (1995) indicam que a liderança é um dos fatores mais evidentes 

da escola eficaz. 

 Um comparativo entre a classificação dos níveis socioeconômicos das escolas de 

Niterói, de acordo com a Nota Técnica INEP dos grupos, demonstra que não discriminaram a 

realidade concreta dos bairros da cidade, assim como o perfil das suas famílias. Das 39 

escolas, 15 foram classificadas no nível 3, 22 no nível 4 e 2 não tiveram seus níveis 

declarados, conforme tabela 4. A aplicação do questionário socioeconômico, em outras 

situações previstas na escola, demonstrou que os alunos não dominam a informação sobre a 

formação dos pais, bem como a informação sobre a remuneração da família.  

 Outro aspecto a ser analisado trata-se da não relação entre a formação dos professores 

e o nível de desempenho dos alunos. Conforme a tabela 3, os maiores resultados de 

proficiência dos alunos não correspondem às médias mais altas de proficiência, inclusive a 

escola de Jurujuba tem o menor nível de formação docente com uma das maiores 

proficiências dos alunos.  

 Um aspecto que não se aprofunda no relatório SAEB-Prova Brasil por escola é a 

diferença do resultado das proficiências entre anos de realização, porque a avaliação é 

aplicada bienalmente e apenas nos anos finais dos segmentos. Essa restrição não permite uma 

análise da evolução da escola, assim como a descoberta de fatores determinantes dessa 

diferença. Seria importante ressaltar o resultado individual do aluno, criando uma memória do 

desenvolvimento, indicando o valor agregado, ou seja, o valor que a escola imprime a cada 

ano ao aluno, ao longo da sua permanência na instituição. Essa ação permitiria a criação de 

uma trilha de ações pedagógicas individuais, possibilitando uma verdadeira aprendizagem 

personalizada.  

 A análise comparativa da proficiência SAEB-Prova Brasil 2015 – 2017 indicou um 

aumento médio nas escolas de Niterói de 2,5 em Língua Portuguesa e 3,6 em Matemática, 

com destaque para as escolas José de Anchieta e Levi Carneiro, que mais cresceram nos seus 

resultados de 2015 para 2017, conforme tabela 4. 

 O resultado do SAEB-Prova Brasil revela um fragmento do desempenho dos alunos, 

não favorecendo a criação de intervenções efetivas na escola. Na maioria das vezes, o 
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resultado gera uma repercussão negativa e uma análise superficial. As notas são calculadas e 

atreladas ao fluxo de aprovação da escola. O tratamento dos dados deveria ser transformado 

em informação para as escolas. Os resultados tais como são divulgados só produzem um 

discurso esfumaçado, resistente e confuso em relação às avaliações. Tudo isso reforçado pela 

mídia que restringe e distorce as informações.  

 Para tanto, a relevância desse relato de experiência deve servir às escolas públicas de 

maneira eficiente, proporcionando o desenvolvimento de uma Escola Eficaz à luz de análises 

de dados que permitam ser transformados em informações que colaborem ao processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas. Por outro lado, aborda aspectos que necessitam ser melhor 

investigados através de uma pesquisa aprofundada.  

 A fim de concluir, seguem algumas considerações propositivas às redes de ensino e, 

em especial, ao órgão central da rede em que se insere a experiência relatada, a Fundação 

Municipal de Educação de Niterói: 1) encaminhar para cada escola os dados dos resultados 

individuais dos alunos, tratando as informações da planilha de micro dados do INEP; 2) 

realizar avaliações, a exemplo do Avaliar para Conhecer
9
, em todos os anos de escolaridade 

do Ensino Fundamental, com o objetivo de oferecer uma memória da trajetória escolar dos 

alunos. Esses resultados permitiriam identificar a eficácia da escola e a construção das 

respectivas estratégias para a promoção de troca de boas práticas entre escolas, podendo 

tangibilizar o valor que a escola agrega ao aluno; 3) disponibilizar uma equipe técnica 

especializada em análise de dados que compartilhe junto à EAP das escolas a construção e a 

análise coletiva de um plano de ação com indicativo das competências necessárias a serem 

melhor desenvolvidas: 4) realizar a pesquisa de levantamento socioeconômico dos alunos 

previamente, para comparação com os dados recolhidos pelo INEP na ocasião da Prova 

Brasil. 

É fato sabido o posicionamento estratégico e político da rede municipal de Niterói no 

que se refere a não querer utilizar institutos externos para realizar avaliações, optando por 

constituir um grupo interno de criação dos itens, a exemplo do Avaliar para Conhecer. 

Entretanto, embora a iniciativa seja louvável, com o excelente nível de desenvolvimento 

social e econômico de Niterói, os resultados do SAEB-Prova Brasil poderiam ser melhores e 

os relatórios oferecidos poderiam subsidiar mais informações, poderiam ser digitais e permitir 

o uso dos dados de modo flexível, ágil e eficiente. 

                                                           
9
 O Programa Avaliar para Conhecer é realizado pela FME a cada dois anos e prevê a investigação do contexto 

socioeducativo de cada escola, bem como a avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos a partir de uma 

prova elaborada com itens produzidos por professores da rede municipal de educação de Niterói. 
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O ideal de uma educação pública, gratuita e de qualidade deve estar dentro dos anseios 

dos educadores do Brasil, garantindo o direito à aprendizagem e o dever de ensinar. Esse 

relato buscou compartilhar ideias para a construção de um contexto educacional na cidade de 

Niterói cada vez melhor através das trocas de boas práticas.  
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CONTEÚDOS ACESSÍVEIS PARA A GARANTIA DE DIREITOS: A UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL EM LIBRAS 

 

Robson de Souza 

(Coordenação do Programa de Bilinguismo – SEMECT/FME) 

 

Resumo 
Apresenta-se, neste relato, o reconhecimento da importância do material acessível em Libras e em Língua 

Portuguesa, com a utilização de recursos tecnológicos alternativos para a avaliação em Libras, devidamente 

registrados em vídeos. Trabalho viabilizado após a criação do Centro de Produção de Material Didático em 

Libras (CPMDL), que culminou na versão sinalizada das avaliações diagnósticas do Programa Avaliar para 

Conhecer em 2019, não com a intenção de substituir uma forma de registro por outra, mas de apresentar, nas 

duas, as formas mais democráticas de ensino para alunos surdos no Município de Niterói. 

Palavras-chave: Libras. Avaliação. Material Acessível.  

 

Introdução 

 

 Segundo a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, são consideradas barreiras nas 

comunicações e na informação “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 

intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação”, portanto, não ofertar 

material em Libras se converte em falta de acessibilidade e não oferta de igualdade de 

condições. 

 De acordo com o Decreto nº 5.626/05, em seu Capítulo IV, art. 14, § 1º, para que as 

crianças surdas tenham acesso à Educação, é necessário:  

 

 VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo 

ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos;  

VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos 

ou com deficiência auditiva.  

  

 O reconhecimento da importância de elaboração de um material acessível nas duas 

línguas, Libras e língua portuguesa, como requisito básico e indispensável para a apropriação 

de conceitos, tanto na língua de sinais quanto no português escrito, direcionou o trabalho da 

Coordenação do Programa de Bilinguismo da Rede Pública Municipal de Niterói para mais 

um desafio: a criação do Centro de Produção de Material Didático em Libras (CPMDL), no 

qual se intenciona traduzir textos, materiais didáticos, informativos, de entretenimento, entre 

outros.  
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Aprender a fazer vídeos com qualidade e possivelmente editáveis, com a possibilidade 

de colocar imagens ao longo da versão sinalizada e inserir legendas em português, foi 

trabalhoso. As primeiras versões do trabalho foram realizadas com fundo verde e bandeira 

sem a edição, pois faltava o programa para a edição de vídeos e o conhecimento mais 

aprofundado para a realização de uma produção qualitativa.  

 Com o tempo, parte de nossas elaborações já permitia idealizar melhores produções. O 

desconhecimento quanto à utilização dos recursos tecnológicos nos lançou em uma pesquisa 

por melhores resultados. Inicialmente produzimos uma apostila para o ensino de Libras, 

foram cerca de 1.500 fotos. Utilizamos o signwriting, um sistema de escrita das línguas 

sinalizadas para indicar os movimentos, e filmamos a versão de algumas histórias infantis em 

Libras.   

  

A versão sinalizada das avaliações diagnósticas do Programa Avaliar para Conhecer 

 

 O desejo de fornecer materiais que propiciem a informação e a formação para pessoas 

surdas pode revelar uma relação paradoxal, visto que os surdos, mesmo na sociedade 

moderna, são carentes de informação, “mas a informação não deixa lugar para a experiência, 

ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência” (LARROSA, 2016, p. 18). 

O que, de certo modo, faz pensar sobre a informação oferecida em Libras como requisito de 

acesso ao mundo e à leitura sobre o mundo e, a partir de informações na versão sinalizada, a 

interação cada vez mais reflexiva. Mas essa mesma produção, se capturada como mercadoria, 

se reverte em excesso de informação e se torna ferramenta de dominação.   

 Ligada diretamente ao sentido de dominação do Estado na sociedade moderna, “a 

escola passou a ser um espaço útil para o Estado, que necessita por princípio de governo 

disciplinar a população para poder manter sob controle todos os indivíduos” (LOPES; 

FABRIS, 2016, p. 33), inclusive os indivíduos surdos. Ao mesmo tempo em que é urgente 

oferecer e produzir materiais que tornem acessível todo e qualquer tipo de informação, é 

também uma urgência, para a escola da atualidade, atentar para os verdadeiros interesses 

governamentais relacionados a ela. “Dito de outro modo, cabe à escola da Modernidade 

produzir os sujeitos capazes de integrar a sociedade de sua época, guardadas as proporções e 

os interesses burgueses, balizada pelo princípio de educação para todos” (ibid., p. 34).  

 A problematização trazida por Lopes e Fabris inclui o posicionamento disciplinador da 

instituição escola como uma ferramenta de controle e de dominação dos sujeitos. Segundo 

elas: 
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As práticas de regulação e de controle, somadas às práticas de disciplinamento dos 

indivíduos e de correção de seu corpo, tiveram na escola um produtivo campo de 

intervenção sobre os escolares, que, orientados desde cedo a estar e permanecer na 

escola, se tornam alvos fáceis da ação do Estado (LOPES; FABRIS, 2016, p. 37).  

 

 Então, se a escola é um instrumento do Estado, com práticas de regulação e de 

controle, de disciplinamento e de correção, oferecer acesso à informação pode ser visto, 

igualmente, como mais uma forma normalizadora do sujeito surdo. Por meio do acesso à 

informação, os sujeitos surdos presentes na escola da modernidade passam a ser nutridos por 

uma educação que modela e informa, e eles, com base nessa oferta, passam a ser sujeitos 

informados, capazes de aprender, individualizados. A “normalização é o limite que, 

construído dentro da lógica de assegurar a vida dos indivíduos, possibilita manter sob controle 

os comportamentos individuais, bem como os comportamentos forjados no interior das 

comunidades” (ibid., p. 45).    

 No entanto, os sujeitos surdos já são parte da realidade do espaço escola, partilham e 

participam, ainda que não igualitariamente, dos ambientes e dos conteúdos oferecidos no 

espaço escolar, suas individualidades são forjadas nos estereótipos dispostos e propostos pelo 

Estado e executados na escola, cujo aprisionamento não se limita aos que nela transitam com 

mais ou menos informação. A esses, menos informados em função de uma limitação, o 

Estado conduz para a mão de obra juntamente com aqueles que têm limitadas as 

oportunidades de acesso ao ensino em suas etapas mais avançadas, como se o normal pudesse 

ocupar lugares e cargos que outros fora da normalidade não podem. 

 O que se pretende ao apresentar a problematização do espaço escola, como um espaço 

que oferece acessibilidade e garante direitos, no caso das pessoas surdas, é o de dizer que as 

críticas à escola e aos fazeres dominados por uma lógica de mercado não deixaram de 

conduzir a educação bilíngue para o mesmo propósito controlador. No entanto, a busca pela 

oferta de elementos que propiciem a emancipação não encontra outro espaço além desse já 

conhecido como um dispositivo potente de oposição ao Estado. Nela, na escola, também são 

forjadas as oposições ao que é dominante.  

 

A nossa perspectiva pedagógica não está focalizando a aprendizagem e a educação 

por meio da revelação do seu verdadeiro papel ou função, nem é uma tentativa de 

revelar a verdadeira natureza da aprendizagem ao liberá-la de suas organizações 

históricas. Nossa perspectiva pedagógica parte de um ponto de partida de algo 

inusitado; ela quer dar voz à experiência de aprendizagem como sendo a experiência 

de estar-no-meio ao focalizar o sempritenro arranjo artificial chamado escola que faz 

essa experiência possível (ibid., p. 53).   
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 A escola continua sendo o espaço no qual é possível viver a experiência da 

aprendizagem, ainda que as críticas aos fazeres da escola como produtores de indivíduos para 

o trabalho sejam cada vez mais acirradas. É em meio às críticas que se insere a luta por 

acessibilidade e pelo direito à educação bilíngue Libras/língua portuguesa e, “ao invés de 

narrar as (boas, más, grandiosas, tristes) experiências de aprendizagem na escola, uma língua 

pedagógica procura dar voz à experiência enquanto aprendizagem escola” (LARROSA, 2016, 

p.56). Essa aprendizagem, ainda que em um ambiente conflituoso de conceituações, quando 

toca, e em cada um é de forma singular, não é o que se vê, mas o que transforma a cada um 

pelo que lhe acontece.  

 No caso específico dos alunos surdos, não há a intenção de dar voz, não no sentido da 

utilização de uma língua que se apresenta como língua oral, mas de dar visão ao que pode ser 

enunciado por meio de sinais, isto é, uma língua sinalizada. Para que esta oferta se converta 

em material que permita a interação com conteúdos expressos na língua natural das pessoas 

surdas, é necessário reivindicar a utilização de recursos tecnológicos para essa produção. Uma 

forma de registro das imagens que podem nos dizer algo e de imagens que nos permitam dizer 

de modo a concordar, retificar, ratificar, contestar, discutir, interagir com os mais variados 

tipos de assuntos e de textos.  

 Viabilizar a utilização dos recursos tecnológicos no espaço escola, nas práticas 

pedagógicas, nas formas de expressão dos profissionais e dos alunos surdos implica, 

diretamente, em assumir uma posição de relacionamento com esses meios de registros de 

imagens, que oportunizam capturar os textos sinalizados em Libras e fazer a relação entre eles 

e os registros escritos em língua portuguesa, em seu uso formal e informal, em ambas as 

línguas, para alcançar as melhores formas de construí-los, lê-los, corrigi-los e avaliá-los.  

O material em Libras, diferentemente do material em língua portuguesa, precisa de 

recursos tecnológicos para seu registro, uma vez que a tecnologia dialoga diretamente com 

sua modalidade produtiva, gestual-visual. Mas, da mesma forma que há regras para considerar 

uma produção dentro de uma formatação adequada, como fonte, espaçamento, margens e 

outros para o registro (escrito) em língua portuguesa, deveriam existir regras que indicassem a 

formatação mais adequada em se tratando do registro em Libras (filmado). A questão do 

registro em Libras nos lança em um mar de múltiplas linguagens. 

O Exame Prolibras e a prova para o curso de Letras Libras oferecidos pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a partir do ano de 2006, são precursores da 

proposta avaliativa em língua de sinais para surdos e para ouvintes. Os alunos dispuseram de 

muitos recursos na internet, dentre eles as videoaulas e os arquivos em vídeos dispostos na 
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plataforma. Além disso, utilizaram DVDs com os conteúdos que tinham um formato 

explicativo. Todo o material produzido em vídeo foi dividido por módulos e por período, 

assim, os alunos puderam ter acesso aos conteúdos do curso de Letras Libras, tanto surdos 

como ouvintes, por meio de um material todo sinalizado.   

 Foi com base nessas produções que fundamentamos a produção em Libras para os 

alunos surdos da Rede Pública Municipal de Niterói e, graças a este percurso, oferecemos no 

ano de 2019 a versão sinalizada das avaliações diagnósticas do Programa Avaliar para 

Conhecer aos alunos surdos da Escola Municipal Paulo Freire. As provas foram aplicadas no 

5º, 7º e 9º ano e contaram com 18 questões de Matemática, 18 questões de Língua Portuguesa 

e 06 questões sobre a Experiência dos Estudantes. Certamente um marco para a educação 

bilíngue na Rede de Niterói.  

 A versão sinalizada das avaliações diagnósticas do Programa Avaliar para Conhecer 

foi produzida por três profissionais fluentes em Libras, dois ouvintes e um surdo. 

Inicialmente, foi necessário o estudo dos textos para a escolha dos sinais mais apropriados e a 

construção de um roteiro para a realização das filmagens. Após discutir cada questão, 

produzimos os primeiros rascunhos em Libras que, depois de analisados, geraram as versões 

finais.  

 O programa utilizado para a edição dos vídeos foi o Adobe Première Pro CC. Com ele 

foi possível alterar a cor de fundo e inserir as imagens correspondentes a cada questão. O 

enunciado de cada questão foi feito por um intérprete, utilizando camisa preta. As perguntas 

relacionadas a cada questão foram feitas por outro intérprete com camisa vermelha e as 

perguntas referentes à seção Experiência dos Estudantes foram feitas pelo instrutor surdo, 

também com camisa vermelha. 

 Para o produto final, foram necessários dois DVDs para cada ano de escolaridade. O 

primeiro DVD contendo abertura, orientações e as 18 questões de Matemática, e o segundo 

DVD contendo as 18 questões de Língua Portuguesa e as 06 questões sobre a Experiência dos 

Estudantes. Ao longo da aplicação da prova, o professor aplicador podia repetir o vídeo, 

retornar à pergunta ou esperar o tempo dos alunos para as respostas, desde que não ultrapasse 

o tempo limite de prova, que era de duas horas e meia. Vale ressaltar que os alunos surdos 

têm direito a um período de tempo maior para a realização das avaliações. 

 A receptividade por parte dos professores e dos intérpretes de Libras foi muito 

positiva. Ambos relataram grande satisfação com relação ao modelo apresentado, com 

pequenas ressalvas. Nem todos os alunos tinham o mesmo nível de sinalização e precisavam 

de tempos diferentes para a execução da prova que foi projetada para o grupo, tornando o 
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tempo muito alongado para uns ou muito acelerado para outros. Isto é, o ideal seria ter um 

computador para cada aluno. Por não haver utilização deste tipo de material na escolarização, 

no que se refere às unidades educacionais da Rede, houve certo estranhamento quanto à 

dinâmica na avaliação. 

 Os alunos, de modo geral, gostaram muito da prova e fizeram comentários positivos. 

Ao longo da exibição do vídeo tiveram dúvidas com relação ao vocabulário em Libras, da 

mesma forma que os ouvintes apresentam dúvidas com relação ao vocabulário em língua 

portuguesa. Ao término da avaliação, alguns alunos disseram que gostariam de ter outras 

provas como aquela.        

 

Considerações finais 

 

A princípio, a oferta do CPMDL para a Educação Infantil são as histórias infantis, que 

demandam o uso de DVD e televisores ou Datashow como equipamentos tecnológicos, 

inseridas em função da presença de alunos surdos na sala de aula, mas com trabalho voltado 

para toda a turma. As mesmas histórias podem ser trabalhadas textualmente, com a intenção 

de produzir em Libras e em língua portuguesa registros por parte dos alunos, a partir do 1º 

ano do Ensino Fundamental e, posteriormente, darem lugar a histórias mais elaboradas. 

 Já na segunda etapa do Ensino Fundamental as demandas por utilização de textos em 

português traduzidos para a Libras configuram um grande desafio, pois as produções estão 

apenas no início e pensar em produzir todos os textos dos quatro anos de escolaridade que 

constituem a segunda etapa do Ensino Fundamental significa pensar em, pelo menos, trinta e 

seis conjuntos de materiais. Ainda que se comece por textos base em cada uma das nove 

disciplinas ou mesmo que se faça a tradução de parte dos livros didáticos dessas disciplinas, 

em cada ano de escolaridade, a demanda é enorme.  

 Portanto, não se pretende aqui afirmar qual é a importância de uma produção já 

existente, mas apresentar o que há de produção e, com isso, explicitar que não há uma oferta 

de material bilíngue para as classes bilíngues que subsidie um trabalho de produção textual 

nas duas línguas envolvidas: a Libras, como língua de instrução, e a língua portuguesa, na 

modalidade escrita como segunda língua. Ao apresentarmos as práticas existentes 

direcionadas ao público do Ensino Médio e do Ensino Superior como modelos possíveis, 

identificamos, também, o quanto devemos ao público da Educação Básica no Município de 

Niterói. 
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 Larrosa, ao falar da programação das disciplinas que ministrava na faculdade em que 

lecionava, escreveu a seguinte frase: “esta é uma disciplina de ler, de escrever e de conversar 

e, portanto, seus objetivos são aprender a ler, aprender a escrever e aprender a conversar” 

(LARROSA, 2016, p. 167). Apresentar materiais existentes não pressupõe apenas ou em 

primeiro plano, converter os estudantes surdos em meros reprodutores, mas propor que eles 

“aprendam a refinar os olhos” e com esse refinamento, registrado e capturado por uma 

câmera, olhar e reolhar e sinalizar de novo, entender o que nos acontece ao olhar, reolhar, 

sinalizar, registrar o que sinalizou e prestar atenção ao que foi sinalizado, em uma experiência 

individual e ao mesmo tempo coletiva.  

 

E aí está claro que há formas de falar, de escrever e de ler, formas de se colocar em 

relação à linguagem (e em relação aos outros na linguagem), que são mais nobres 

que outras. Certamente, também mais democráticas, mais igualitárias, mais livres, 

porém, sobretudo, mais dignas. E é a essas às quais vale a pena prestar atenção. 

(ibid., p. 168).   

 

 A oferta de produções e de formas de sinalizar, de filmar e de olhar o que foi 

sinalizado, como leitura da sinalização, e como forma de relacionar-se com a linguagem 

sinalizada e capturada por imagens, ainda é pouco expressiva nos registros em línguas 

sinalizadas. A busca da dignidade do registro parece ser a requisição para a democratização da 

forma de registrar. Não com a intenção de substituir uma forma de registro por outra, mas de 

apresentar nas duas as formas mais democráticas.  

 

Porém a nós faz falta um texto que diz, dizente, um texto em que alguém expresse 

em palavras o que vê, o que sente, o que pensa, e o que comunica a seus iguais, a 

todos aqueles que também são capazes de ver, de sentir, de pensar. Por isso o que 

diz o texto não é outra coisa que o que acontece ao leitor em uma leitura atenta (o 

que o texto lhe diz) e o modo como o leitor traduz em palavras ou imagens isso que 

o texto diz (ibid., p. 169).  

 

 Parafraseando Larrosa, aos surdos faltam textos que em sinais, sinalizem, sinalizantes, 

um texto que alguém expresse em sinais o que vê, o que sente, o que pensa, o que comunica a 

seus iguais. E por meio dos acontecimentos bilíngues deem a ver, cada vez mais sentidos aos 

sinais que correspondem às palavras, e que ambos, sinais e palavras, ofereçam a possibilidade 

de serem traduzidos em imagens do que o texto, seja em Libras ou em língua portuguesa, diz.   
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[...] Ao devolver a titularidade aos atores locais para 

pronunciar-se sobre a concepção de qualidade de escola 

pública que querem firmar, a avaliação institucional 

participativa subsidia a produção de sentidos tanto no PPP 

como na sala de aula, espaço que incondicionalmente deve 

comprometer-se com a produção equânime da 

aprendizagem.  

Maria Regina Sordi 
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Resumo 
O texto expõe a construção dos indicadores educacionais pelos profissionais da Escola Municipal Júlia Cortines, 

localizada no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói. A escola se mantém com o maior IDEB entre as escolas 

municipais desde sua primeira participação no SAEB, no ano de 2009. Considerando as limitações do IDEB, os 

profissionais iniciaram um processo de reflexão sobre qualidade da educação, culminando na construção de 

indicadores educacionais que conjugam fatores de ordem extraescolar e intraescolar. No planejamento do ano de 

2019, eles foram o parâmetro para o estabelecimento de ações.  

Palavras-chave: Qualidade da educação. Indicadores educacionais. Avaliação. 

 

Introdução 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é a primeira constituição que se refere ao 

termo qualidade. Ao longo do texto, a palavra é citada quatro vezes nos artigos 206, 209, 211 

e 214 e aparece nas expressões “padrão de qualidade”, “avaliação de qualidade” e “melhoria 

da qualidade de ensino”. Em nenhum momento o texto deixa claro o entendimento sobre essas 

questões (MARIANI; MARIANI, 2003).  

Da mesma forma, a Lei nº 9.394 de 2 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, também se refere à qualidade em alguns dos seus artigos que reafirmam a 

necessidade de garantir um padrão mínimo de qualidade, assegurando, entre outras coisas, o 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior. O texto ainda propõe que sistemas de avaliação externa sejam criados em regime de 

colaboração com os estados e municípios. 

A partir da década de 1980, o interesse demonstrado pela avaliação, sobretudo por 

parte de governos neoconservadores e neoliberais, começou a ser traduzido pela expressão 

“Estado avaliador”. Esta expressão significa, em sentido amplo, que o Estado vem adotando 

um modelo competitivo, passando a admitir a lógica do mercado, através da importação para 

o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos 

sistemas educativos.  

 Segundo Afonso (2009), diferentes países apresentam interesse pela avaliação, devido 

à necessidade de mão-de-obra qualificada, de melhorar a qualidade da educação, da formação 
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para melhor utilização dos recursos, e dividir responsabilidades entre as autoridades centrais e 

locais na gestão das escolas. Para o autor, “verificar a que interesses serve e como é que esses 

interesses são representados implica aceitar que a avaliação é uma atividade que é afetada por 

forças políticas e que tem efeitos políticos” (AFONSO, 2009, p. 18). 

 Os sistemas de avaliação de ensino criados pelo governo federal e adotados por alguns 

governos estaduais expandiram-se por todo o território, como um mecanismo de controle da 

qualidade da educação por meio da avaliação de desempenho escolar. Através da aplicação de 

provas de rendimento aos alunos, o poder público passa a fazer a aferição da produtividade, 

responsabilizando as escolas, individualmente, pela qualidade do ensino. Nesse cenário, foi 

implementado no Brasil o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

A partir das previsões legais foi criado o SAEB, realizado bienalmente por 

amostragem. Desde seus primeiros ciclos promoveu avaliações da aprendizagem escolar, 

priorizando as áreas de Línguas, Matemática e Ciências, indicando um reducionismo 

curricular, sendo entendido por vários autores como uma visão estreita da educação. Em 2005 

o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aperfeiçoou o SAEB, 

incluindo a Prova Brasil.  

A Prova Brasil
10

 e o SAEB são avaliações para diagnóstico em larga escala que têm o 

objetivo de avaliar a qualidade do ensino a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. Os testes são aplicados no quinto e no nono ano do ensino fundamental, 

com questões de Língua Portuguesa, com foco na leitura, e Matemática, com foco na 

resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem 

informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho. 

Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que 

coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho.  

As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas. 

O IDEB é composto por indicadores de fluxo escolar (Censo Escolar) e de desempenho dos 

alunos (aferidos pela Prova Brasil e pelo Saeb).  

O debate acadêmico sobre o IDEB é polêmico, englobando discussões sobre a 

finalidade da educação, indicadores e as avaliações em larga escala. Para Oliveira (2010, p. 9-

10), 

 

                                                           
10

 http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: 17/05/2019. 
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assumir o IDEB como um indicador de qualidade envolve riscos perigosos. Ainda 

que seja um bom indicador de resultados desejáveis, ele não é um indicador de 

qualidade. Reconhecendo o poder indutor que os indicadores têm de modelar a 

política pública, se o assumirmos como tal, simplificamos o que entendemos por 

educação e induzimos a transformação do sistema escolar em um sistema preparador 

para testes. 

 

Para Freitas (2007, p. 969), a Prova Brasil e o IDEB são as pontas do iceberg das 

“propostas liberais de responsabilização e privatização do público”, alinhadas com o tipo de 

política educacional implantada na Inglaterra. O modo como estes instrumentos de política 

têm sido usados expressa um processo por meio do qual os governos se focalizam nos 

resultados, além de permitirem a divulgação de rankings, acirrando a competição e 

expressando a visão liberal da meritocracia.  

Para Ocimar Alavarse (2018, s/p.)
11

, não se pode colocar toda a explicação “do que se 

poderia chamar de qualidade da escola” neste indicador, porque “ele tem uma série de 

limitações. Precisamos tomar cuidado para interpretar o IDEB. É um indicador muito 

importante, mas ele não pode ser tomado como o único indicador da qualidade da escola. Ele 

é lançado como se dissesse tudo da escola, mas não diz”. 

Desde o ano de 2009, a Escola Municipal Júlia Cortines
12

 (EMJC) se mantém com o 

maior IDEB
13

 entre as escolas municipais de Niterói. Considerando as limitações desse 

indicador, iniciamos um trabalho de elaboração dos nossos próprios indicadores, buscando 

não só avaliar a qualidade da escola, mas também ajudar a estabelecer quais serão as 

prioridades do planejamento educacional. 

 

 

 

                                                           
11

 Professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). 

https://novaescola.org.br/conteudo/12525/ideb-nao-e-unico-indicador-de-qualidade-da-escola. Acesso em: 

18/05/2018 
12

 A Escola Municipal Júlia Cortines foi criada como Jardim da Infância Júlia Cortines pelo Decreto nº 4.645 em 

29/09/1934. Em agosto de 1978, através do decreto nº 2.027, passou a ser denominada como pré-escola do 

Colégio Estadual Joaquim Távora. No ano de 1994, após a edição do decreto nº 20.039, de 07 de junho de 1934, 

o Jardim da Infância Júlia Cortines passa a se constituir uma unidade escolar autônoma, ficando excluída da 

determinação contida no decreto de 1978, por funcionar em espaço físico distinto daquele que é ocupado pelo 

Colégio Estadual Joaquim Távora. No ano 2000 foi firmado o “protocolo de intenções” entre o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Niterói, com o objetivo de municipalizar o Jardim da 

Infância. Contudo, em 2001 o Governo do Estado não renovou o protocolo e a escola voltou a integrar o quadro 

das instituições mantidas pelo Governo do Estado. Em 2005 foi implantado o 1º ano do ensino fundamental e em 

2009 a escola foi municipalizada através do termo aditivo nº 97/2009, publicado em diário oficial em 

19/08/2009, passando a ser denominada como Escola Municipal Júlia Cortines, que passou a atender o primeiro 

segmento do ensino fundamental. 
13

 IDEB de 2009: 6.3; IDEB de 2011: 6.2; IDEB de 2013: 5.9; IDEB de 2015: 6.8; IDEB de 2017: 7.1. 

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33057249 Acesso em: 18/05/2019. 
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Indicadores educacionais da Escola Municipal Júlia Cortines 

 

Ao longo das reuniões pedagógicas dos meses de novembro e dezembro do ano de 

2018 e fevereiro e março de 2019, o coletivo de profissionais da EMJC realizou algumas 

discussões sobre indicadores educacionais e qualidade da Educação.  

A ideia de qualidade é um tema recorrente nos últimos tempos no discurso pedagógico 

brasileiro, entretanto, sua profusão tem se dado na forma de slogans
14

 (CONTRERAS, 2002), 

que, como tal, desgastam-se e têm seu significado esvaziado com o uso frequente. Por serem 

slogans, são utilizados frequentemente sem, contudo, esclarecer o significado que lhes quer 

atribuir. É possível que diferentes pessoas estejam entendendo ou querendo dizer coisas 

distintas com as mesmas palavras, embora aparentemente todos digam o mesmo. Obviamente 

esse é um recurso utilizado por quem tem poder para dispor e propagar o slogan de maneira a 

legitimar seu ponto de vista sem discuti-lo, não esclarecendo nada. Por isso, faz-se necessário 

o debate, buscando entender os diferentes significados que estão por trás da referência 

comum.  

A discussão na EMJC teve início com a análise da progressão do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), considerando os dados disponibilizados pelo 

INEP através da sua página na internet e pelo boletim de desempenho elaborado com os 

resultados da escola.  

O boletim disponibilizado pelo INEP apresenta dois indicadores contextuais, um que 

situa o público atendido pela escola em um estrato ou nível social, apontando o padrão de vida 

referente a cada um de seus níveis, e que analisa a formação dos docentes que lecionam na 

escola nos anos iniciais do ensino fundamental. Em relação ao nível socioeconômico, a EMJC 

se localiza no Grupo 4
15

, e quanto à formação docente, 59,70% dos professores que lecionam 

no primeiro segmento do ensino fundamental possuem formação superior em Pedagogia ou 

bacharelado com complementação pedagógica.  

O IDEB 7,1 alcançado pela escola é o resultado de uma média de 7,66 referente ao 

aprendizado multiplicado por 0,93 do fluxo escolar. Em relação ao fluxo escolar, essa média 

traduz que, a cada 100 alunos, 07 não foram aprovados. Ao observar a evolução das taxas nos 

                                                           
14

 O Autor utiliza o conceito de slogans quando aborda a ideia de profissionalismo. Este projeto de tese se 

apropria do conceito, ampliando para a análise do termo qualidade, pois, a partir dos anos 1990, observa-se nos 

documentos oficiais a utilização de alguns conceitos-chave ressignificados. A plasticidade e a ambiguidade dos 

conceitos adotados sugerem que foram criteriosamente escolhidos para compor o discurso sobre a reforma 

educacional. 
15

 Esse indicador é calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela 

família dos alunos. Para melhor caracterizar as escolas foram criados seis grupos, de modo que no Grupo 1 estão 

as escolas com nível socioeconômico mais baixo e, no Grupo 6, com nível socioeconômico mais alto. 
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anos iniciais percebe-se que no terceiro ano de escolaridade acontece o maior índice de 

retenção
16

, o que pode ter relação com a forma como se organiza o sistema de ensino no 

município de Niterói. O primeiro segmento do ensino fundamental é organizado no sistema de 

ciclos, composto pelo primeiro ciclo, que vai do primeiro ao terceiro ano, e pelo segundo 

ciclo, formado pelo quarto e quinto ano. Só há possibilidade de retenção nos anos finais de 

cada ciclo, ou seja, no terceiro e no quinto ano de escolaridade. Nos demais anos a retenção só 

ocorre por infrequência. 

Quanto à proficiência, a média 7,66 é a padronização das médias 255,50 em português 

e 264,45 em matemática. De acordo com a figura 1, que apresenta a escala de proficiência
17

 

de língua portuguesa, observa-se que 48, 25% dos alunos estão nos níveis 5 e 6. Na figura 2 

verifica-se uma melhora no desempenho, com 57,17% nos níveis 5 e 6. 

 

Figura 1: Distribuição percentual dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência – 

Língua Portuguesa. 

 
  

 

 

 

 

Fonte: Boletim de desempenho - SAEB 2017. 

 

Figura 2: Distribuição percentual dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência – 

Matemática. 

Fonte: Boletim de desempenho - SAEB 2017. 

 

Oliveira e Araujo (2005) apresentam três significados distintos que foram sendo 

construídos ao longo da história da educação brasileira sobre o conceito de qualidade e que 

estão presentes simbólica e concretamente na sociedade atual: a qualidade determinada pela 

                                                           
16

 1º ano: 97,3%; 2º ano: 97%; 3º ano: 77,8%; 4º ano: 97%; 5º ano: 98,8%. 
17

 As escalas de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática da Prova Brasil são compostas por níveis 

progressivos e cumulativos.  Isso significa que a escala está organizada em níveis que vão da menor para a maior 

proficiência, e que cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades do(s) nível(is) 

anterior(es). Assim, quando um quantitativo (%) de alunos foi posicionado em determinado nível da escala, 

pressupomos que estes alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente 

também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores. 
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oferta insuficiente; a ideia de qualidade relacionada ao fluxo, ou seja, a progressão ou não de 

alunos dentro de um determinado sistema de ensino; por fim, a associação entre qualidade e 

aferição de desempenho mediante testes de larga escala. 

É inegável que, diante da quase universalização do acesso à etapa obrigatória da 

educação básica, o grande desafio que precisa ser indutor de políticas educacionais é 

assegurar um ensino básico de qualidade para todos, garantindo a aprendizagem e a 

permanência na escola. Para tanto, cabe uma reflexão sobre o padrão de qualidade almejado e 

capaz de garantir o direito à educação para além do acesso.  

Segundo Dourado e Oliveira (2009, p. 207), para além da definição de um padrão 

único de qualidade, é necessário estabelecer a definição de “dimensões, fatores e condições de 

qualidade a serem considerados como referência analítica e política no tocante a melhoria do 

processo educativo”. Aproximando-se da ideia defendida por esses autores, a Secretaria 

Municipal de Educação de Niterói, mediante a Assessoria de Avaliação, enviou um ofício 

para a escola, propondo a criação dos seus próprios indicadores a partir de algumas linhas de 

análise já pré-definidas: I) relação escola-setores administrativos e pedagógicos da FME; II) 

relação escola-comunidade; III) administração escolar e pedagógica; IV) práticas 

pedagógicas; e V) aprendizagem/interações e brincadeiras. 

A palavra “qualidade” não é uma expressão neutra, mas encobre opções e visões de 

mundo. As concepções sobre uma educação de qualidade alteram-se no tempo e no espaço e 

estão diretamente ligadas ao que se entende por educação. Sendo assim, o coletivo de 

profissionais da EMJC decidiu ampliar as linhas de análise, pois, dada a centralidade que os 

professores ocupam no processo educativo, há uma dimensão primordial nas discussões 

acerca da melhoria da educação básica que é o trabalho docente. Desta maneira, 

acrescentaram-se: VI) relações interpessoais; e VII) condições de trabalho dos profissionais 

da escola. 

Definidas as linhas de análise e considerando as prioridades estabelecidas no Plano de 

Ação de 2018, os professores e a equipe de articulação pedagógica iniciaram uma discussão 

sobre a criação de indicadores educacionais, chegando à seguinte configuração: 

I) Relação escola-setores administrativos e pedagógicos da FME 

Indicadores: assessoria pedagógica de acordo com a demanda apresentada; mediação e 

providência no encaminhamento de situações de conflito, aprendizagem e/ou vulnerabilidade 

social; atendimento à legislação em vigor; manutenção dos bens, do patrimônio público e do 

meio ambiente; assessoria à gestão da unidade educacional nas questões administrativas. 

II) Relação escola-comunidade 
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Indicadores: fortalecimento e socialização dos membros e funções do Conselho Escola 

Comunidade; participação efetiva do coletivo de profissionais da escola nos diversos fóruns 

propostos; integração da comunidade escolar; socialização do trabalho pedagógico com as 

famílias atendidas pela escola; conhecer a comunidade escolar. 

III) Administração escolar e pedagógica  

Indicadores: tratamento dos conflitos que ocorrem no dia-a-dia da escola; parcerias locais e 

relacionamento da escola com os serviços públicos; informação democratizada; formação 

permanente dos profissionais da educação; redimensionar as reuniões pedagógicas. 

IV) Práticas pedagógicas 

Indicadores: proposta pedagógica definida e conhecida por todos; planejamento do trabalho 

pedagógico; acesso, conhecimento e prática do projeto político-pedagógico (PPP) e do plano 

de ação em todas as dimensões nesta unidade escolar; prática pedagógica diversificada; 

prática pedagógica inclusiva; passeios culturais e pedagógicos com os alunos e os professores. 

V) Aprendizagem/interações e brincadeiras 

Indicadores: acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos; consolidar as aulas 

de xadrez integrando as competências, como suporte a complementação da aprendizagem; 

consolidação das aprendizagens; avaliação. 

VI) Relações interpessoais 

Indicadores: identidade; combate à violência física, psicológica e simbólica; pluralidade 

racial, étnica, de gênero, religiosa, social e cultural; direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes; boas condutas escolares. 

VII) Condições de trabalho dos profissionais da escola 

Indicadores: autonomia docente considerando o PPP da unidade; permanência da equipe 

escolar; suficiência da equipe escolar; encontros de planejamento pedagógico entre os 

professores; satisfação profissional. 

 O plano de ação do ano de 2019 foi elaborado propondo ações a partir dos indicadores 

criados e propondo a criação de uma equipe de monitoramento formada por profissionais dos 

diversos setores da escola. O documento também prevê dois momentos de avaliação ao longo 

do ano letivo, envolvendo os profissionais, alunos e responsáveis.  

 

Considerações finais 

 

A partir de uma concepção de administração educacional pautada no gerencialismo 

proveniente da esfera privada, concebe-se que, para obter o sucesso e a qualidade do ensino, 
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seria necessário focar a gestão escolar nos seus resultados por meio de indicadores de 

desempenho, além de recorrer a estratégias de responsabilização dos gestores e docentes pelos 

resultados.  

Aproximando-se de outra perspectiva na abordagem do conceito de qualidade da 

educação, expressando seu caráter polissêmico e dependente da integração de muitos fatores 

de ordem extraescolar e intraescolar, a Secretaria Municipal de Educação de Niterói propôs 

para as escolas a criação de seus próprios indicadores educacionais. 

O coletivo de profissionais da Escola Municipal Júlia Cortines aproveitou a 

oportunidade para refletir sobre o padrão de qualidade almejado e capaz de garantir o direito à 

educação para além do acesso. Os indicadores criados apontam nessa direção. Pode ser útil 

compartilhar a avaliação (dos indicadores) com a Secretaria de Educação, colaborando para 

que o sistema educacional enfrente os problemas que não são de responsabilidade apenas da 

escola. 
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AUTOAVALIAÇÃO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

Gláucia Teixeira Leão 

(UMEI Prof.ª Nina Rita Torres) 

 

Resumo 
O presente relato traz uma experiência em curso em Niterói-RJ, na qual o coletivo de sujeitos do ato educativo 

na escola vem se dedicando a repensar a avaliação escolar. O processo foi iniciado após a inclusão do Sistema de 

Avaliação no contexto de políticas públicas. O objetivo principal deste trabalho é promover a reflexão sobre a 

possibilidade de melhoria na qualidade da educação. Descrevemos o caminho do nosso processo ocorrido até o 

momento e o relacionamos com as linhas de atuação. Relatamos desafios encontrados e as possibilidades de 

inspiração para a concretização de uma prática participativa. 

Palavras-chave: Sistema de Avaliação da Educação de Niterói. Autoavaliação. Gestão Participativa. 

 

Introdução 

 

As questões sobre a avaliação educacional sempre mereceram destaque nas discussões 

escolares, devido à sua complexidade. Essa complexidade é reconhecida por teóricos da 

educação, educadores e alunos. O percurso dos alunos nas escolas públicas brasileiras é 

marcado pelas avaliações em larga escala, que surgiram em meados dos anos 80 e 90. Causam 

polêmica, pois há concordância em relação à sua necessidade, no sentido de um mapeamento 

do sistema educacional, mas há discordância sobre as ações de incorporação de resultados às 

práticas pedagógicas. Ao analisarmos os índices, controversos ou não, oriundos das inúmeras 

siglas das avaliações em larga escala, vemos a necessidade de construir uma nova perspectiva 

educacional. A escola precisa se reorganizar, de fato, para entender como os tempos de vida, a 

sociedade, as famílias e as crianças são diferentes, mudaram e exigem a implementação de 

novos direitos e práticas avaliativas.  

Muitos estados e municípios passaram a organizar os seus próprios sistemas 

avaliativos, sendo os resultados aproveitados de maneiras distintas em função da 

descentralização da gestão. Nessa perspectiva, no âmbito da gestão municipal da educação de 

Niterói, por meio do Art. 22 da Lei Municipal n°. 3.067, surgiu o SAEN – Sistema da 

Avaliação da Educação de Niterói – instituído em 2013. O SAEN é composto por quatro 

dimensões: Gestão da Rede Municipal, Gestão Escolar, Gestão do Trabalho Pedagógico e 

Gestão das Aprendizagens. Neste relato discorreremos sobre a dimensão da Gestão Escolar, 

focados na autoavaliação institucional, com relato de experiência em curso em uma Unidade 

Municipal de Educação Infantil do município de Niterói, que aponta para a busca de uma 

gestão democrática e participativa. 

Segundo Santos (2006), o termo gestão democrática surgiu como fruto de ideias e 

valores que conduzem e amparam a organização sociopolítica, o que é denominado 
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paradigma. Para ela, a análise das bases pressupõe, então, uma análise dos paradigmas que 

sustentam as formas de organização social e política assumidas pela sociedade. Dessa forma, 

aponta duas concepções relativas à organização e à gestão escolar: a técnico-científica e a 

sociocrítica. No paradigma de modelo técnico-científico temos uma organização de poder 

hierarquizada e vertical, com papéis e relações de poder definidos, sem considerar a relação 

sujeito e objeto. No paradigma de concepção sociocrítica da educação, por outro lado, 

pressupõe-se a partilha do poder e corresponsabilidade nas ações da escola, sendo a 

participação e a autonomia dois princípios básicos. São relevantes os instrumentos de gestão 

democrática, cabendo ao diretor da escola garantir a condução do processo juntamente com a 

comunidade escolar. 

O objetivo principal deste relato é contribuir para a reflexão de professores e escolas 

sobre os pontos relevantes a serem considerados no processo de autoavaliação educacional, 

oferecendo subsídios para uma mudança de postura rumo a uma avaliação mais justa, 

democrática e comprometida com todo o processo educativo. 

 

A dimensão Gestão Escolar e suas implicações 

 

A dimensão Gestão Escolar leva em conta a gestão democrática e os instrumentos de 

participação das escolas. Desde 2016, a Unidade Municipal de Educação Infantil Professora 

Nina Rita Torres vem buscando formas de envolver a comunidade escolar na elaboração do 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP), do Plano de Ação, na construção de Indicadores de 

Qualidade e na Autoavaliação. Ao mesmo tempo, a participação é inerente à natureza humana 

e existe desde a época primitiva, desde as organizações mais simples, baseadas nas ações de 

subsistência, até as organizações mais complexas. As organizações humanas em torno de 

objetivos comuns sempre foram importantes para as conquistas, individuais e coletivas. 

Para Bordenave (1983) a participação tem duas bases complementares: uma base 

afetiva, que seria expressa na satisfação pessoal e prazerosa ao fazer coisas em interação com 

os outros; e uma base instrumental, em que são mais eficazes e eficientes as conquistas 

quando fazemos coisas com os outros, mais do que sozinhos. 

Segundo Demo (2001, p. 18),  

 

Dizemos que participação é conquista para significar que é um processo, no sentido 

legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre fazendo. Assim, 

participação é em essência autopromoção e existe enquanto conquista processual. 
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Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se imagina 

completa, nisto mesmo começa a regredir. 

 

Defendemos uma ideia de participação que vá além da pura representação, implicando 

em um compartilhamento de valores, objetivos e práticas entre todos os que agem na escola, 

tal como a concepção expressa na publicação Participação e qualidade em educação da 

infância: percursos de compartilhamento reflexivo em contextos educativos, de Bondioli e 

Savio (2013). 

A intenção é oferecer aos protagonistas da ação educativa – professores, pais, crianças 

– a possibilidade de fazer ouvir a própria voz, de colocar essas vozes em debate, tendo como 

foco o processo formativo: dialogar e refletir juntos para chegar a compartilhar tanto 

idealmente quanto operativamente o projeto educativo, crescendo em consciência e 

intencionalidade. Dessa forma, a temática da avaliação vem fazendo parte das nossas ações. 

Destacamos positivamente a sua condução pela equipe responsável da Fundação Municipal de 

Educação de Niterói, com o objetivo de construir a avaliação ao longo de todo ano, 

orientando-nos, fazendo-nos refletir e repensar o nosso trabalho e as nossas ações. 

          Esse processo de reflexão sobre a autoavaliação vem ocorrendo de forma articulada 

com o Plano de Ação, com o PPP da Unidade e com o planejamento das ações cotidianas. 

Todo início de ano retomamos o Plano de Ação do ano anterior, avaliamos o quanto já 

caminhamos, o quanto já foi conquistado e os desafios que ainda temos. “A avaliação, como 

prática de investigação, se configura como prática fronteiriça que permite o trânsito entre 

lugares já percorridos e novos lugares que já se podem vislumbrar e outros ainda não 

explorados” (ESTEBAN, 2001, p. 11). Um novo Plano de Ação é então construído 

coletivamente, para o qual nos valemos de reuniões com corpo docente e responsáveis e 

também nos valemos de questionários. 

 

A avaliação e as linhas de atuação do SAEN 

 

A equipe responsável pelo SAEN sugere que a construção dos Indicadores de 

Qualidade considere as seis linhas de atuação que compõem o Plano de Ação. Listamos 

abaixo as linhas e algumas ações possíveis. 

Na linha Relação Escola-Comunidade tratamos de ações que promovam a integração 

entre escola, família e comunidade: reunião de pais e responsáveis, atuação efetiva do 

conselho escola-comunidade, participação das famílias nos projetos da escola, 

estabelecimento de parcerias com outros órgãos para o acompanhamento das famílias, 
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palestras com profissionais especializados, festas abertas à comunidade, avaliação da escola 

por parte das famílias. 

Na linha Relações Interpessoais abordamos ações que promovam a relação entre os 

profissionais da escola, entre o corpo docente e o discente, convergindo às reflexões e 

estratégias ligadas ao PPP e ao trabalho pedagógico da escola: proposição de trabalhos em 

equipe, criação de espaços para trocas de experiências, proposição de debates sobre temas de 

interesse comum, projetos que aproximem professores e alunos, passeios e atividades 

extraclasse. 

Na linha Administração Escolar e Gestão Pedagógica delineamos ações relacionadas à 

transparência quanto à gestão dos recursos financeiros, à promoção de uma gestão 

democrática e à dinamização da continuidade de análise da concretização do PPP na unidade: 

ações que viabilizem a participação e tomada de decisões incluindo o corpo discente, ações 

que busquem a integração entre os segmentos (considerando unidades com diferentes 

segmentos e entre unidades que acompanham os mesmos alunos em diferentes fases da 

vida/ciclos). 

Na linha Práticas Pedagógicas explicitamos ações relacionadas à organização do 

trabalho pedagógico e do currículo na unidade de educação, à produção de conhecimento e à 

cultura: reuniões, formações em serviço, projetos educacionais instituintes, gincanas, 

maratonas. 

Na linha Aprendizagem/Interações e Brincadeiras apontamos ações que promovam a 

dinamização da aprendizagem dos alunos nos diferentes ciclos de vida: abordagem lúdica, 

interações, brincadeiras, atividades de pesquisa, trabalhos extraclasse, projetos 

interdisciplinares, atividades para inclusão de alunos especiais, estratégias voltadas ao 

acompanhamento da vida escolar dos alunos. 

Na linha Relação Escola-Sede nos remetemos a ações que promovam a integração 

entre escola e setores administrativos e pedagógicos da sede da SEMECT/FME. 

 

O processo de autoavaliação e os desafios da gestão democrática 

 

As reuniões de planejamento nas quartas-feiras constituem-se em importante espaço 

para oportunizar esses momentos de troca e reflexão. Após a retomada do Plano de Ação e 

construção coletiva do Plano do corrente ano letivo, construímos os Indicadores de Qualidade. 

Ao longo do ano letivo realizamos a autoavaliação, dialogando com os Indicadores de 

Qualidade e utilizando instrumentos de mensuração, com a construção de relatório sobre o 
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processo de realização da mesma. Percebemos nos momentos de autoavaliação uma urgência 

em novas questões que não haviam sido contempladas no Plano de Ação e, nesse momento, 

combinamos que essas novas questões seriam inseridas no próximo ano. Lembramos que o 

Plano e os Indicadores foram construídos coletivamente e que os mesmos precisariam ser 

usados como forma de avaliação das nossas ações. Ainda não conseguimos inserir os alunos 

no processo de Autoavaliação, mas planejamos estratégias para efetivar a participação dos 

mesmos. Os responsáveis, em todos os momentos, avaliaram positivamente os indicadores. 

Ficamos satisfeitos com a avaliação positiva dos mesmos, que aponta que os indicadores 

apresentados estão quase na totalidade consolidados. 

A avaliação como cultura da instituição é a base para a elaboração de nossas ações de 

forma articulada. 

 

Considerações finais 

 

De acordo com o que vimos no decorrer deste relato, precisamos buscar uma relação 

participativa e democrática nas escolas, uma vez que os pais, os professores e a Direção são 

parte integrante do sucesso escolar dos alunos e precisam cooperar ativamente para atingir 

objetivos comuns. A avaliação, nessa perspectiva, também precisa ser socializada, pois a 

responsabilidade pelo sucesso escolar compete a alunos, professores, pais, escola e sociedade. 

É necessário que toda a equipe esteja comprometida nessa tarefa. Não só a Direção 

como todas as pessoas que trabalham na escola devem compartilhar a mesma concepção de 

educação. O que deve estar em jogo não são apenas os conteúdos, mas principalmente quem 

os ensina e quem os aprende. É preciso rever os paradigmas da avaliação do desempenho 

escolar, bem como os da educação como um todo, para que a aprendizagem do aluno possa ir 

além da sala de aula. O profissional que se compromete entende que o currículo de uma 

escola é muito mais do que um conjunto de conteúdos programáticos e sente que a avaliação 

não pode ser realizada apenas em momentos estanques. Rever a concepção de avaliação é 

rever as concepções de conhecimento, de ensino, de educação e de escola. Impõe pensar em 

um novo Projeto Pedagógico, apoiado em princípios e valores comprometidos com a 

formação do cidadão. Somente após essa consciente revolução é que a avaliação será vista 

com uma função diagnóstica e transformadora da realidade. 

Concluímos que são inúmeros os desafios encontrados pelas escolas e pelas equipes 

gestoras no tocante à concretização de uma prática participativa e articuladora dos recursos 

humanos, pedagógicos, administrativos e financeiros. Contudo, é necessário repensar a 
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estrutura de poder nas escolas, romper a separação entre o fazer e o pensar. A soma de todos 

os esforços possibilita o sentido de pertencimento. As relações precisam ser pautadas nas 

atitudes de solidariedade, contrapondo-se ao controle hierárquico. 

As considerações aqui apresentadas de forma alguma se constituem em único 

parâmetro a ser seguido, mas podem servir de inspiração e fundamentação para uma gestão 

participativa, que valorize o empreendimento coletivo. Esse exemplo traz a possibilidade da 

responsabilização compartilhada: elaborar, participar e avaliar, variáveis que dão à escola 

legitimação política e satisfação educativa. 

 

Referências  

 

BONDIOLI, Anna; SAVIO, Donatella (Org.). Participação e qualidade em educação da 

infância: percursos de compartilhamento reflexivo em contextos educativos. Tradução: Luiz 

Ernani Fritoli. Curitiba: Editora UFPR, 2013. 

 

BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é participação? Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

 

DEMO, Pedro. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

ESTEBAN, Maria Teresa (org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de 

Janeiro: DP&A, 1999. 

 

SANTOS, Ana Lúcia Félix. Gestão Democrática da Escola: Bases Epistemológicas, Políticas 

e Pedagógicas. In: Anais da 29ª Reunião Anual da Anped. Caxambu/MG: 2006. Disponível 

em <http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT05-2114--Int.pdf>.Acesso em 14 de 

abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humano, demasiado humano. 

Nietzche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas públicas, participação e resistência..  

 

Retratos 
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FOTOMONTAGEM DO PROGRAMA AVALIAR PARA CONHECER 

 

André Luiz Abreu de Mattos 

Maria Cristina Rezende de Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
Fotos: Arquivo da Assessoria de Avaliação Institucional, ago. 2019. 

 

 

“É o aprender a aprender, 

que é constante em nossa 

vida.” 

“A dinâmica para a 

produção de itens nos 

mostrou os fins pedagógicos 

analisados em cada item.” 

“Participar do curso trouxe um novo 

olhar para a produção de itens e para a 

avaliação externa.”  

“Acho que eu 

mudei também 

minha forma de 

olhar a avaliação 

externa.” 

“As discussões sobre os itens nos 

mostraram o quanto ainda precisamos 

refletir, ao prepararmos uma prova ou 

teste que seja plausível e aplicável.”  

“Eu recomendo que 

vocês levem isso 

para a vida 

profissional de 

vocês.” 
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FOTOCOLAGEM DO I ENCONTRO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

André Luiz Abreu de Mattos 

Maria Cristina Rezende de Campos 
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Fotos: Arquivo da Assessoria de Avaliação Institucional, ago. 2019. 


