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Resumo 

O presente trabalho objetiva discutir os resultados obtidos através do Sistema de Avaliação da Educação 

de Niterói (SAEN), instituído pela lei municipal nº 3.067 de 12 de dezembro de 2013. O SAEN 

pressupõe a diagnose e a participação da comunidade educativa, buscando revelar traços, características 

e tendências da realidade avaliada nos diferentes 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 uma melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem. Ele é composto por quatro dimensões: 

Gestão das Aprendizagens; Gestão da Rede Municipal; Gestão Escolar; e Gestão do Trabalho 

Pedagógico. A implementação do sistema tem sido realizada pela Secretaria Municipal de Educação e 

pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, por meio da Assessoria de Avaliação Institucional, 

que vem acompanhando diferentes ações desenvolvidas tanto nas unidades de educação quanto na sede, 

e promovendo reflexões com vistas a sua qualificação constante. Esta gestão compreende a avaliação 

institucional como instrumento de planejamento e redimensionamento das ações desenvolvidas, 

permitindo maior articulação e integração dos trabalhos e a melhoria da educação. Por meio do relato 

de experiência e da análise qualitativa dos resultados alcançados entre 2013 e 2016, indicamos a 

possibilidade e a importância da construção e implementação de um sistema de avaliação institucional 

participativo. 
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1 Introdução 

O complexo cenário da educação básica brasileira, caracterizado por imensas 

dificuldades no que tange à permanência e à garantia da aprendizagem dos alunos, vem 

alimentando calorosos debates acerca dos processos de avaliação institucional e sua função: 

fomentar condições que propiciem a melhoria da qualidade do ensino, bem como a garantia do 

processo de gestão e de democratização das instituições.  

No Plano Nacional de Educação em vigor (BRASIL, 2014), aponta-se a necessidade de 

uma avaliação institucional para a educação básica, considerando aspectos a serem analisados 

no que se refere aos indicadores da qualidade da educação, tais como os descritos na estratégia 

7.3, a qual destaca a construção, em regime de colaboração   

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto 

nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do 

alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de 

infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas 

características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de ensino.  

(BRASIL, 2014, p. 62) 

 

Ao contemplar a avaliação institucional, o PNE destaca que a qualidade da educação 

básica não se restringe aos resultados da aprendizagem dos alunos, indicando que outros fatores 

devem ser considerados para contribuir com a qualidade da educação, tais como as condições 

de infraestrutura, os recursos pedagógicos e a gestão da unidade de educação. Além disso, ele 

reforça orientações definidas no parecer CNE/CNB Nº 7/2010 e apresentadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2013), para que a avaliação da educação básica seja compreendida em 

três aspectos: “avaliação da aprendizagem; avaliação institucional interna e externa; e avaliação 

de redes de Educação Básica” (BRASIL, 2013, p. 51). Ou seja, o referido documento estabelece 

que, ao avaliar a qualidade da educação básica, deve-se levar em consideração um conjunto de 

fatores que colaboram ou dificultam a fluidez do processo de ensino e aprendizagem. 

Freitas (2009) salienta que:  

pensar em avaliação institucional implica repensar o significado da 

participação dos diferentes atores na vida e no destino das escolas. Implica 

em recuperar a dimensão coletiva do projeto político-pedagógico e, 

responsavelmente, refletir sobre suas potencialidades, vulnerabilidades e 

repercussões em nível de sala de aula, junto aos estudantes (p. 35). 

 

Portanto, a avaliação institucional, quando participativa, no domínio da escola, 

oportuniza à comunidade educativa protagonizar as estratégias, elaborar os instrumentos que 

fazem parte do processo avaliativo, com o fim de localizar problemas, assim como buscar 

soluções, configurando-se por meio de uma “qualidade negociada com todos os atores sociais 

envolvidos: professores, crianças e pais” (BONDIOLI, 2004, p. 237). O entendimento coletivo 

do sentido de qualidade pode ser um importante passo para uma mudança qualitativa no 

universo da escola.  

A partir da ideia de participação, segundo Sordi (2011), é possível estabelecer o diálogo 

entre processos de avaliação de larga escala e a avaliação da aprendizagem dos alunos nos 

espaços educativos da escola.  
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A avaliação institucional participativa (AIP) presta-se ao preenchimento 

deste hiato funcionando como elo estratégico para recomposição da 

conectividade entre os dados sistêmicos oferecidos às redes de ensino e que 

informam algo sobre a qualidade do trabalho escolar desenvolvido e a 

avaliação dos alunos. Ao devolver a titularidade aos atores locais para 

pronunciar-se sobre a concepção de qualidade de escola pública que querem 

firmar, subsidia a produção de sentidos tanto no PP como na sala de aula, 

espaço que incondicionalmente deve comprometer-se com a produção 

equânime da aprendizagem  

(SORDI, 2011). 

 

Assim sendo, a avaliação institucional tem como uma das finalidades estreitar o diálogo 

entre os órgãos centrais, seja na esfera federal, estadual ou municipal, e as realidades das 

escolas. A avaliação institucional participativa requer que as responsabilidades pelo processo 

educativo sejam compartilhadas por todos envolvidos nesse processo, na medida em que se 

entende a educação como um direito baseado em princípios democráticos.  

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEMECT) e 

a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME), em 2013, instituem um sistema de 

avaliação institucional próprio, através da Lei Municipal nº 3067/2013. Em seu art. 22, 

estabelece a criação de: 

um sistema de avaliação institucional da rede municipal de educação, 

formulado e implementado com o protagonismo das unidades de educação e 

de seus profissionais, com a finalidade de melhor conhecer e aprimorar a 

aprendizagem dos alunos, a gestão das unidades de educação, a gestão 

realizada pelos órgãos centrais da administração da educação municipal e o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico nas unidades de educação  

(NITERÓI, 2013). 

 

Através deste sistema, objetiva-se construir instrumentos avaliativos que possibilitem 

revelar traços, características e tendências da realidade avaliada nos diferentes 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 uma melhoria na qualidade do 

ensino e da aprendizagem.  

Vale destacar que as leituras de Freitas (2009, 2012, 2015), Sordi (2009) e Gadotti 

(2010), entre outras, e a análise de outros sistemas de avaliação1 contribuíram para a 

compreensão e a formulação deste sistema, uma vez que se configuram como iniciativas de 

discussão teórica acerca do tema, de formulação de indicadores próprios registrados nessa 

categoria, assim como viabilizam a problematização da concepção de um sistema que pressupõe 

a diagnose e a participação.  

2 Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN) 

O Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN) surgiu da influência da política 

nacional de avaliação, especialmente como modelo alternativo para a análise do contexto local, 

pressupondo a diagnose e a participação da comunidade educativa. Ele é composto por quatro 

                                                 
1 Analisamos os sistemas de avaliação institucional de Campinas, Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará 

e Minas Gerais. 



3 

 

dimensões interdependentes, que estão sendo implementadas processualmente: Gestão das 

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

Seu primeiro gesto de funcionamento se deu com a implementação da Gestão das 

Aprendizagens, em 2013, com o objetivo de verificar o conhecimento dos alunos. Em 2014, os 

gestores produziram um documento preliminar com indicadores que constituiriam as outras 

dimensões do SAEN1. Em janeiro de 2015, para dar andamento à implementação de todo o 

SAEN, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e a Fundação Municipal de 

Educação (SEMECT/FME) constituíram a Assessoria de Avaliação Institucional2. 

Elaborou-se a regulamentação do sistema por meio da Portaria SEMECT/FME nº 

005/2015, publicada no Diário Oficial do dia 28 de agosto de 2015. Considera-se relevante 

transcrever o texto abaixo, especialmente no que tange à caracterização de cada dimensão e a 

aplicação dos instrumentos avaliativos, para que se compreenda o que cada uma configura, 

antes de elencarmos as ações relacionadas a elas: 

 

Art. 5º.  A avaliação relativa à dimensão Gestão da Rede Municipal terá 

como finalidade avaliar as ações desenvolvidas pela SEMECT/FME, com o 

objetivo de qualificar a prática docente e propiciar a geração de condições 

adequadas de trabalho nas unidades escolares, por meio de um Programa de 

Monitoramento. 

Art. 6º. A avaliação relativa à dimensão Gestão Escolar terá como finalidade 

acompanhar e avaliar as ações realizadas pelos gestores das unidades 

escolares, com o objetivo de qualificar o trabalho administrativo e 

pedagógico, com vistas a sua organização e aperfeiçoamento. 

Art. 7º. A avaliação relativa à dimensão Gestão do Trabalho Pedagógico terá 

como finalidade acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho 

docente realizado nas unidades educacionais da Rede Municipal de 

Educação de Niterói, com vistas a sua organização e aperfeiçoamento. 

Art. 8º. A avaliação relativa à dimensão Gestão das Aprendizagens terá como 

finalidade promover um diagnóstico da aprendizagem dos alunos do Ensino 

Fundamental Regular e conhecer o contexto em que estão inseridos, bem 

como propor ações que possibilitem a qualificação do aprendizado. 

Parágrafo único: As ações propostas serão orientadas a partir do 

diagnóstico realizado, de forma sistemática, pelo Programa Avaliar para 

Conhecer, que compreende a avaliação de desempenho da aprendizagem dos 

alunos e o indicador contextual socioeducativo.  

Art. 9º. Serão criados instrumentos avaliativos que possibilitem uma ampla 

análise dos componentes envolvidos nas quatro dimensões do SAEN, sem o 

                                                 
1 De 2013 a meados de 2014, sob a gestão do Prefeito Rodrigo Neves, a SEMECT/FME era constituída pelo 

professor Waldeck Carneiro, Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, pela professora Flávia Monteiro de 

Barros Araújo, Subsecretária de Educação, pelo professor José Henrique Antunes, Presidente da Fundação 

Municipal de Educação, pela professora Patrícia Gomes e a pedagoga Viviane Merlim que lideravam as Diretorias 

de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, respectivamente. Este grupo de gestores elaborou um documento 

preliminar com indicadores para a constituição do SAEN. A partir do segundo semestre de 2014, ainda sob a gesta 

configuração de gestores principais passou a ser a seguinte: a Prof.ª Flávia Monteiro de Barros Araújo se tornou a 

Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, a Prof.ª Patrícia Gomes passou à Subsecretária de Educação e 

também Superintendente de Desenvolvimento de Ensino, e a Presidência da FME foi assumida pelo gestor Bruno 

Ribeiro. Este grupo instituiu a Assessoria de Avaliação, que passou a implementar o Sistema desde janeiro de 

2015. 
2 Designada como assessora, a professora dos anos finais do Ensino Fundamental Maria Cristina Rezende de 

Campos, e integrantes da equipe, Carla Cristina Martins da Conceição Vasconcellos e Cristina Ferreira Gonçalves 

Padilha, professoras dos anos finais do Ensino Fundamental, e Tatiana Freire de Moura, professora dos anos 

iniciais.  
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estabelecimento de quaisquer critérios de gratificação por merecimento a 

todos os envolvidos no processo, na Rede Municipal de Educação de Niterói, 

ou a promoção de qualquer tipo de ranqueamento entre as unidades 

escolares.  

(NITERÓI, 2015). 

 

A partir dessa regulamentação, intenciona-se acompanhar as ações desenvolvidas tanto 

nas unidades de educação quanto na sede, e promover reflexões, visando à sua qualificação 

constante. Destaca-se a avaliação como instrumento de planejamento e redimensionamento das 

ações desenvolvidas, de modo que permita maior articulação e integração dos trabalhos e a 

melhoria da educação. Portanto, os instrumentos avaliativos que compõem as dimensões do 

SAEN não podem ser vinculados a qualquer política de compensação financeira (meritocracia) 

ou ranqueamento. 

Nessa perspectiva, a Assessoria de Avaliação Institucional deu sequência ao trabalho, 

desenvolvendo diferentes atividades referentes às dimensões do SAEN, as quais serão descritas 

nas seções que seguem, demonstrando como um sistema de avaliação participativo próprio pode 

ser um importante instrumento de gestão pública.  

Descreveremos o trabalho desenvolvido em cada dimensão desse sistema, no recorte de 

tempo de sua instituição normativa (2013) até o ano de 2016, apresentando-o desta forma 

apenas para fins de organização textual, embora as estratégias de desenvolvimento de 

implementação do SAEN não tenham ocorrido, necessariamente, nesta linearidade. 

2.1 Gestão das Aprendizagens 

No âmbito da dimensão Gestão das Aprendizagens, em 2013, foi desenvolvida a 

primeira edição do Programa Avaliar para Conhecer. Este programa tem o objetivo de produzir 

informações sobre a situação da aprendizagem dos alunos, possibilitando o redimensionamento 

e a melhoria do planejamento das ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades de educação 

do município, bem como a reformulação de políticas públicas educacionais fomentadas pela 

SEMECT/FME. Trata-se de uma avaliação diagnóstica que ocorre bianualmente, visando 

avaliar a aprendizagem, sem, no entanto, ranquear ou atribuir índices às escolas ou alunos, nem 

mesmo premiar ou punir os agentes envolvidos.  

A 1ª edição do Programa contou com uma avaliação de desempenho em Língua 

Portuguesa e Matemática, aplicada aos alunos do 4º e 5º ano de escolaridade, e uma avaliação 

de desempenho em nove áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte e Educação Física), aplicada aos 

alunos do 6º ao 9º ano.  

A avaliação de desempenho aplicada em 2015, na 2ª versão do programa, aos alunos do 

5º ao 9º ano de escolaridade, foi composta por itens nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática (do 5º ao 9º ano) e Ciências (do 6º ao 9º ano).  

Nas duas edições, as quarenta e sete unidades de educação do Ensino Fundamental do 

município realizaram a avaliação, com a participação de cerca de 80% da quantidade de alunos 

prevista para cada ano. Considerando os resultados das duas edições, observamos que em 2015 

os índices de aprendizagem foram mais favoráveis; em 2013, o aproveitamento dos alunos ficou 

concentrado nos níveis de desempenho 1 e 2 (de 0% a 39% de acertos na avaliação diagnóstica); 

em 2015, os resultados concentraram-se nos níveis 2, 3 e 4 (entre 21% e 79% de acertos).  

Para a elaboração do banco de questões, os professores da rede municipal interessados 

em participar desse processo se candidataram por meio de edital simplificado, lançado pela 

FME. Os sessenta professores selecionados pelos coordenadores da sede participaram de uma 

formação sobre a metodologia utilizada na produção de itens para as avaliações externas 
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elaboradas pelo INEP, a Teoria de Resposta ao Item (TRI)1. Embora tenha sido um movimento 

ainda tímido, em função do número de participantes e do curto período em que se desenvolveu 

a formação, foi uma iniciativa relevante para a elaboração de um modelo avaliativo mais 

próximo da realidade do município. Segundo relato de alguns professores participantes, o 

exercício de construir as questões com base na metodologia explicitada colaborou para repensar 

o modo como elaboram suas avaliações.  

Os itens utilizados buscaram identificar o desempenho dos alunos com relação às 

habilidades adquiridas em cada uma das áreas avaliadas. Os resultados foram expressos em 

níveis progressivos, de acordo com o número de acertos na avaliação, o que pressupõe uma 

organização da menor para a maior proficiência (do Nível 1 ao Nível 5).  

Na 2ª edição, o Programa contou também com uma avaliação relacionada ao contexto 

socioeducativo dos alunos, com a finalidade de traçar um perfil da escola e suas relações com 

a comunidade na qual está inserida. Este instrumento foi criado em função das constantes 

solicitações advindas das escolas, visto que diversos diretores e pedagogos indicavam desde 

2014, nas visitas realizadas às unidades de educação, que a avaliação da aprendizagem deveria 

ser ampliada, não se restringindo apenas à prova escrita, mas considerando também o contexto 

em que se dá a aprendizagem.  

Assim, foi criado um questionário socioeducativo, com questões relacionadas à: 

localização da escola; nível de formação dos responsáveis pelos alunos e sua situação 

profissional; relação dos alunos com seus responsáveis e com os profissionais da escola; grau 

de violência gerada no ambiente social em que os alunos estão inseridos; relação da escola com 

a comunidade. Este material foi encaminhado às escolas para preenchimento coletivo em 

reunião pedagógica. A partir das respostas obtidas neste instrumento, foi possível traçar um 

quadro com diferentes indicadores, divididos em cinco grupos, em escala progressiva, do grupo 

1, que retrata a situação menos favorável, ao grupo 5, que identifica a situação ideal ou mais 

favorável à aprendizagem dos alunos. Nesta autoavaliação, as unidades de educação, em média, 

reconheceram-se no Grupo 2 do contexto socioeducativo2. Este resultado indica a necessidade 

de uma maior atenção para ações intersetoriais que viabilizem mudanças nos contextos em que 

a aprendizagem se dá. 

Os resultados obtidos tanto na prova escrita como no questionário socioeducativo foram 

entregues a cada unidade de educação, em um relatório individual analítico. Em 2013, o 

relatório não apresentava a avaliação do contexto socioeducativo dos alunos e os resultados da 

prova escrita não indicavam as habilidades alcançadas por aluno. Em 2015, conforme já dito, 

esses aspectos foram acrescentados de acordo com a demanda apontada pelos gestores das 

unidades de educação, corroborando a concepção participativa do SAEN. 

O relatório analítico individual por escola descreve uma análise contendo os seguintes 

itens: o quantitativo de acertos dos alunos por escola, ano de escolaridade, grupos de referência 

e habilidades específicas/descritores por disciplina; o nível de desempenho por escola, ano de 

                                                 
1 A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia de construção do teste e análise de resultados que possibilita a 

comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo do tempo. As questões elaboradas com base na TRI 

apresentam descritor da matriz curricular (habilidades exigidas para resolver a questão), enunciado (situação 

problema, suporte e comando para a resposta) e alternativas de respostas (uma é o gabarito e as demais são os 

distratores), permitindo identificar as formas de raciocínio que podem levar os alunos a diferentes respostas. 
2 Descrição: A escola mantém um relacionamento razoável com a comunidade. Os responsáveis pelos alunos 

pouco se interessam pelo desenvolvimento socioeducativo destes. Boa parte dos responsáveis não concluiu o 

ensino fundamental e, embora alguns estejam desempregados, a maioria trabalha de maneira informal. Apesar de 

receberem os cuidados básicos, há pouca afetividade na relação dos alunos com seus responsáveis e estes pouco 

se interessam pela vida escolar de seus dependentes. A violência, gerada no ambiente social em que os discentes 

estão inseridos, se manifesta ocasionalmente nas relações dentro da escola, através de agressões físicas e/ou verbais 

para com os colegas e/ou profissionais da escola. Problemas relacionados à violência, drogas e falta de estrutura 

familiar prejudicam sensivelmente a construção de um ambiente educacional qualitativo na U.E. 
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escolaridade, grupos de referência, alunos, indicação de alunos com distorção idade-ano e 

indicação de alunos com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento; o questionário 

do aluno, com percentual de respostas, por escola; classificação da escola quanto ao contexto 

socioeducativo. Este tipo de relatório possibilita uma análise mais individualizada de cada 

realidade. 

Diferentemente da Prova Brasil, o Programa Avaliar para Conhecer permite um olhar 

de cada aluno, de cada escola, e de cada grupo de referência, indicando as habilidades 

alcançadas e não alcançadas. Os testes cognitivos do Saeb são adequados “para diagnosticar e 

monitorar a evolução da qualidade da educação básica, mas não permite medir a evolução do 

desempenho individual de alunos ou escolas” (BONAMINO, 2012, p. 377). 

As informações do Programa Avaliar para Conhecer são utilizadas como subsídios para 

a organização do Programa de Consolidação das Aprendizagens, que engloba as ações de 

Aceleração das Aprendizagens e de Reforço Escolar, bem como para o (re)planejamento das 

ações pedagógicas desenvolvidas no interior dos espaços escolares, visto que o relatório 

possibilita uma análise individual dos alunos e das turmas.  

2.1.1 Formação Continuada em Avaliação 

A dimensão da Gestão das Aprendizagens não é voltada apenas para os alunos. Nesta 

dimensão, também é prevista a formação docente sobre a temática da avaliação sob diferentes 

aspectos. Desde 2013, foram realizados cursos e oficinas sobre os temas avaliação institucional 

e avaliação em larga escala, destinados a professores, pedagogos e gestores da Rede Municipal 

de Educação de Niterói. Assim, passamos a oferecer modos de familiarização da comunidade 

educativa para com as temáticas e instrumentos avaliativos implementados pela esfera do 

Governo Federal. 

Em 2013, especialistas de uma empresa contratada ministraram uma formação sobre a 

produção de itens de avaliações externas, cuja estrutura é formada por enunciado (instrução 

sobre o suporte + suporte + comando) e alternativas (gabarito e distratores; estes últimos devem 

ser respostas plausíveis, referindo-se a raciocínios possíveis). Na medida em que ampliavam 

sua formação pedagógica, os sessenta professores participantes do curso também contribuíram 

para a elaboração de um banco de questões, que foram utilizadas nas duas edições do Programa 

Avaliar para Conhecer que ocorreram no recorte temporal proposto para esta explanação. 

Em 2015, houve a parceria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), que realizou um minicurso sobre Avaliação em Larga Escala, 

direcionado a professores, pedagogos e gestores da Rede Municipal de Educação. Os 

consultores do INEP explicitaram, para cerca de 100 profissionais, a metodologia da Teoria de 

Resposta ao Item, o funcionamento do cálculo do Ideb e a lógica das escalas de proficiência da 

Prova Brasil. 

Em 2016, foi estabelecida uma parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

para realização de encontros formativos com diretores e pedagogos sobre a construção de 

indicadores de qualidade como metodologia de avaliação e de melhoria da educação. Além 

desses encontros, ocorreram outros momentos de discussão, com gestores de das unidades de 

educação, sobre a o processo de autoavaliação por meio da mesma metodologia, como 

instrumento auxiliar da construção do plano de ação para ano letivo.  

Nos anos de 2015 e 2016, também foi elaborado um módulo sobre Avaliação 

Institucional, que foi trabalhado no Curso de Formação para Gestores desenvolvido pela sede. 

Nesta oportunidade, foram compartilhados estudos e conhecimentos construídos a partir das 

leituras de Bondioli (2004), Dias Sobrinho (1996), Freitas (2013), Lück (2012), Sordi (2013), 

dentre outras, que discutem conceitos como qualidade negociada da educação, sistemas de 
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avaliação educacional, avaliação externa, responsabilização participativa e autoavaliação da 

escola. 

Durante o ano de 2015, foram realizadas diversas reuniões com diretores e pedagogos, 

para a explicação de como se produz o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), tendo em vista a necessidade de esclarecimentos sobre esse indicador. Em todos 

os encontros, gestores da sede e das unidades de educação, coletivamente, discutiram ações 

possíveis e importantes a serem realizadas pelas diferentes partes, com vistas à melhoria dos 

indicadores citados anteriormente.  

Nesses apontamentos, observamos como se fez e se faz necessária a compreensão dos 

indicadores, para que se discutam as ações que podem levar à melhoria da educação. Nesse 

sentido, houve a constante preocupação em esclarecer a comunidade educativa acerca dos seus 

índices locais e nacionais. Formação, estudos e esclarecimentos são fundamentais para a 

melhoria dos índices. 

2.2 Gestão da Rede Municipal 

De acordo com Sordi e Ludke (2009), “sem avaliação, fica-se desprovido de evidências 

que permitam monitorar e interferir precocemente nas condições que prejudicam ou 

potencializam a obtenção dos objetivos educacionais pretendidos” (p. 314). Esta gestão 

concorda com este entendimento e, partindo deste princípio, propõe ações de planejamento e 

avaliação/redimensionamento de planejamentos estratégicos das equipes internas do órgão 

central, através de um Programa de Monitoramento. 

2.2.1 Programa de Monitoramento 

O Programa de Monitoramento tem a finalidade de verificar e acompanhar as ações 

desenvolvidas pelos diferentes setores da sede, com vistas à continuidade ou 

redimensionamento das mesmas1. Para este monitoramento são feitos planejamentos 

estratégicos, acompanhamento dos dados dos projetos desenvolvidos e o acompanhamento das 

formações continuadas oferecidas aos profissionais da Rede Municipal. 

Em 2015 e 2016, cada uma das equipes pedagógicas contou com a colaboração da 

Assessoria de Avaliação Institucional na construção/organização de um planejamento 

estratégico, contendo metas, estratégias/ações e público-alvo, tendo em vista as práticas 

pedagógicas das unidades de educação.  

Além dos planejamentos estratégicos, desde 2015, há o monitoramento dos projetos 

Reforço Escolar, Aceleração das Aprendizagens, Progressão Parcial, Mais Educação e Jogos 

Escolares de Niterói, por meio de planilhas com dados quantitativos sobre o atendimento e o 

investimento correspondentes. Em 2016, também foi planejado o acompanhamento da situação 

escolar dos alunos (aproveitamento e movimentação) atendidos nos grupos de Reforço Escolar. 

Acompanha-se também o Programa de Formação Continuada oferecido pela sede aos 

professores, pedagogos, diretores, merendeiros, secretários e demais profissionais da Rede 

Municipal, levantando dados referentes às temáticas desenvolvidas, nº de encontros, 

                                                 
1 Participam as seguintes equipes: Assessoria de Educação Especial, Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, 

Assessoria Especial de Articulação Pedagógica, Diretoria de 1° e 2° ciclos, Diretoria de 3° e 4° ciclos, Diretoria 

de Educação Infantil, Diretoria de Gestão Escolar, Coordenação de Aceleração das Aprendizagens, Coordenação 

de EJA, Coordenação de Promoção da Leitura, Coordenação de Progressão Parcial, Coordenação do Programa 

Mais Educação/PDDE Interativo, Núcleo de Ações Integradas, Núcleo de Assessoria Técnica Multiprofissional, 

Departamento de Alimentação Escolar, e também a própria Assessoria de Avaliação Institucional. 
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participação, público-alvo etc. Pretende-se qualificar este instrumento de modo que possa 

demonstrar os desdobramentos dos encontros nas escolas, junto aos alunos. 

Em três momentos coletivos, ocorre o acompanhamento do desenvolvimento das ações 

propostas pelas equipes nos planejamentos estratégicos, em Seminários de Monitoramento, 

com a apresentação das metas e dos resultados, para a apreciação e encaminhamento de 

estratégias por parte dos gestores. Estes seminários têm o intuito de acompanhar as metas 

estabelecidas, compartilhar as dificuldades encontradas para sua realização e discutir os ajustes 

necessários ao planejamento. 

Esse monitoramento/acompanhamento permite que os profissionais envolvidos atentem 

para a importância da definição de metas no desenvolvimento qualitativo do trabalho. Além 

disso, dá visibilidade às ações e promove uma relação de integração das equipes. Na medida 

em que já obtivemos essa integração interna, os planejamentos futuros serão compartilhados 

também com as unidades de educação, para que haja a compreensão do trabalho desenvolvido 

na sede. Espera-se que isso aprimore o trabalho que se dá em articulação com as escolas. 

Dito de outro modo, a organização das ações em formato de planejamentos estratégicos 

possibilita aos integrantes das equipes repensarem suas práticas, no sentido de colaborar com o 

trabalho pedagógico e a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

2.2.2 Avaliação do Acompanhamento Pedagógico 

Em 2015, as equipes da sede que realizaram o acompanhamento pedagógico das 

unidades de educação construíram seus indicadores a fim de que, através dos mesmos, os 

profissionais das escolas avaliassem sua atuação.  

O resultado apontou que o modelo em vigor não estaria atendendo às necessidades das 

unidades de educação. A partir desta avaliação, houve uma mudança na configuração do 

acompanhamento para 2016: formaram-se pequenos grupos de acompanhamento (de diferentes 

setores da sede) às unidades de educação. 

O processo de avaliação do acompanhamento é realizado de dois em dois anos, para que 

haja tempo de amadurecimento das alterações apontadas no resultado, bem como a 

consolidação do modelo adotado/modificado. Portanto, no final de 2017, uma nova avaliação 

indicará o que melhorou e o que não melhorou no acompanhamento pedagógico realizado pelas 

equipes, e poderá apresentar sugestões para o aprimoramento da ação, a partir de opções que 

possam ser planejadas e oferecidas às unidades de educação. Vale ressaltar que as equipes de 

acompanhamento produzem os indicadores que constituem o instrumento avaliativo de seu 

trabalho. 

2.2.3 Autoavaliação dos setores administrativos e Planejamento 

Em 2016, os setores administrativos da FME começaram a integrar-se ao processo 

avaliativo do SAEN. Para iniciar o processo, foram realizadas reuniões com membros da 

Superintendência de Gestão de Pessoas, Superintendência Jurídica e Superintendência de 

Administração, Orçamento e Finanças, nas quais as equipes foram estimuladas a pensarem em 

suas ações como indicadores de qualidade do seu trabalho.  

Os instrumentos de autoavaliação foram construídos pelas equipes, com a descrição de 

suas ações e atribuição de valor ao desenvolvimento das mesmas. No entanto, cabe ressaltar 

que o número de profissionais na avaliação ainda se mostrou pequeno, com apenas 15% de 

participação. 
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Os resultados foram consolidados em um relatório e entregue ao Presidente da FME, 

para que o mesmo e as equipes administrativas da FME tivessem subsídios para (re)planejarem 

as ações dos próximos quatro anos de gestão. 

2.3 Gestão Escolar 

A dimensão Gestão Escolar começou a ser implementada em 2016. Os diretores e os 

pedagogos têm sido orientados quanto à construção de indicadores de qualidade de cada 

Unidade de Educação, para utilizarem este instrumento em um processo de autoavaliação 

participativo, caracterizado pela elaboração e discussão coletivas acerca dos indicadores, ou 

seja, sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificá-la. 

A partir da metodologia de indicadores de qualidade e autoavaliação, cada escola poderá 

estabelecer um sentido próprio de qualidade para as diferentes dimensões que compõem o 

tempo e o espaço escolares, bem como traçar um plano de ação anual que busque atingir a 

qualidade almejada. 

Das noventa unidades de educação que existem na Rede Municipal atualmente, sessenta 

e quatro marcaram sua representação em oito encontros proporcionados durante o ano. A 

expectativa é de que a participação aumente nos próximos anos, na medida em que 

sensibilizamos as escolas acerca da importância da integração dos atores nos caminhos no 

processo de gestão democrática. Pressupõe-se que é preciso, antes de tudo, sensibilizar a 

participação das escolas neste processo, tendo em vista que a autoavaliação se torna 

significativa na medida em que se atribui sentido para tal. 

2.4  Gestão do Trabalho Pedagógico 

A avaliação da Gestão do Trabalho Pedagógico começará a ser implementada em 2017, 

embora seja possível observar, neste relato, que houve ações descritas também consideradas 

parte desta dimensão, principalmente no que tange à formação docente sobre os processos 

avaliativos institucionais. Pretende-se, contudo, planejar estratégias que possam aproximar o 

SAEN e o trabalho do professor e do pedagogo, agentes que se destacam no processo 

pedagógico. 

Apesar de não haver um diagnóstico específico sobre o trabalho pedagógico 

desenvolvido nas unidades de educação, a análise das outras dimensões sinaliza que há um 

distanciamento entre as ações da sede e o trabalho do professor em sala de aula. Por exemplo, 

a sede investe em formações, os professores participam, mas não se identifica claramente os 

desdobramentos dessa articulação em sala de aula. Sendo assim, essa relação dialógica deve 

objetivar os efeitos no espaço escolar. 

3  Considerações Finais 

Neste texto, apresentamos a política pública de avaliação institucional que tem se 

desenvolvido no município de Niterói (RJ). Este modelo de avaliação institucional não se 

embasa apenas nos resultados de desempenho dos alunos, pois compreende que mesmo estes 

resultados dependem de uma série de fatores que perpassam pela participação, organização e o 

investimento dos gestores dos órgãos centrais e das unidades de educação. E também pela 

participação/engajamento dos profissionais das escolas, dos alunos e das famílias, cada ator 

cumprindo seu papel social, responsabilizando-se por sua função nesse processo amplo que é a 

educação. 
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Pensar um sistema de avaliação próprio frente ao sistema de avaliação nacional tem a 

ver com um modo de produzir sentidos que se relacionem com as diferentes realidades que 

ambos contemplam. Pensar neste sistema que se relaciona com as realidades locais, enfatizando 

a participação da comunidade educativa e garantindo a ausência de ranqueamento e 

meritocracia, abre um espaço de diálogo e se coaduna com a ideia de gestão democrática. 

Ressaltamos que um espaço que se constrói na relação com o outro, um espaço compartilhado, 

caracteriza-se como um espaço de tensão, de disputa pelos sentidos, de contradição, mas isso 

de forma alguma deixa de ser um espaço fértil para a produção do conhecimento acerca do que 

tem se constituído a avaliação institucional em Niterói. 

Deste modo, é importante salientar que, em todas as dimensões, poderá haver outros 

indicadores a serem implementados. Assim como acréscimos de indicadores, poderá haver 

reformulações dos já existentes, inclusive de seus instrumentos avaliativos, uma vez que o 

SAEN tem uma concepção participativa e isso implica dizer que está sujeito a diferentes 

produções de sentidos, conforme tempo e espaço em que circule.  

Em concordância com Sordi e Freitas (2013), compreendemos a necessidade de um 

modelo alternativo de responsabilização, que não deve ser direcionado exclusivamente a 

professores e alunos, mas sim pactuado e participativo. A qualidade da educação depende desse 

fator. “Daí o sentido de um ‘pacto’ com múltiplos atores: da escola para com seus estudantes; 

da escola consigo mesma; da escola com os gestores do sistema escolar; e dos gestores do 

sistema para com a escola” (SORDI; FREITAS, 2013). 

Esta gestão tem trabalhado com os conceitos de qualidade negociada e 

responsabilização participativa, na tentativa de fazer a comunidade educativa compreender 

como a função social da escola pode ser significativa, quando há uma organização pautada na 

(auto)avaliação, no planejamento, no acompanhamento e replanejamento de ações, na 

democratização das ações etc. O SAEN tem possibilitado esse olhar, embora se reconheça que 

o mesmo pode e precisa ser aprimorado.  

Deste modo, o sistema tem colaborado para os objetivos da gestão municipal na área da 

educação. É possível afirmar que o SAEN, como sistema próprio de avaliação que considera a 

importância da integração das diferentes dimensões da educação e dos diferentes agentes 

envolvidos nas mesmas, pode ser uma ferramenta de fundamental importância para a qualidade 

da educação de Niterói.  
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