RESULTADOS DE AVALIAÇÕES ESCOLARES
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O processo de avaliação circula por todas as etapas da educação. Até 1995, com a edição do
1.º Saeb, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, as avaliações eram de dentro
da escola – do rendimento escolar do aluno, na avaliação da aprendizagem, avaliação da
atuação docente e da escola como um todo. Só a partir de então, o País começou a
diagnosticar a escola de fora da escola.

Não se faz mais educação sem avaliação. As políticas públicas e os investimentos
educacionais são determinados conforme os resultados das avaliações organizadas aos
alunos, pelos governos. Tempos atrás, somente os professores avaliavam os alunos.

É consenso entre os educadores a validade dos resultados da avaliação para a qualidade de
ensino. Se não fosse o Pisa, por exemplo, exame feito pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (Ocde), nós, brasileiros, não saberíamos que o nosso País está
mal em educação, em relação aos outros países. O Pisa demonstrou que o Brasil tem um dos
piores desempenhos em leitura e matemática.

O relatório global “Educação para Todos”, versão 2006, divulgado em novembro de 2005, pela
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), coloca o Brasil,
entre 121 países, em 71.º lugar, em qualidade de educação. Revela falta de qualidade na
educação e dificuldade de alfabetizar adultos. A colocação fica bem pior quando se avalia o
número de crianças que chega à 5.ª série, do ensino fundamental: 85.º lugar, próximo de
países africanos, como Zâmbia e Senegal.

No País existem diversos enfoques de avaliação: Saeb, hoje Aneb, o Enade que substituiu o
antigo Provão, continuam o Enem e o Saresp. Foi criado, em 2005, o Encceja – Exame
Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, para avaliar os que
concluíram o antigo supletivo.
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Em novembro de 2005, houve a primeira avaliação do Aneb – Avaliação Nacional da Educação
Básica, quando o Ministério da Educação (MEC), completando o Saeb, criou a Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), estendendo a avaliação a todos os alunos de 4.ª e
8.ª séries do País. Esse exame universal foi chamado de Prova Brasil. O Saeb revelou, por
exemplo, que 60% das crianças brasileiras que terminam a 4.ª série não sabem ler
corretamente. Mas, era uma prova feita por amostragem, revelando apenas resultados por
região.

Vivemos a sociedade do conhecimento, a pessoa tem que aprender a vida toda e as
avaliações medem a capacidade de aprender. Hoje, seguindo a orientação da moderna
pedagogia, as avaliações não se apresentam, necessariamente, divididas em disciplinas, nem
cobram conteúdo. O Pisa, o Enem, o Aneb, e outros, usam textos para medir as competências
e habilidades dos alunos, em leitura e escrita, a capacidade de aplicar seus conhecimentos no
dia-a-dia. Avaliam, também, resoluções de problemas e interpretação de gráficos.

As avaliações revelam não só o nível de ensino, mas características que possam melhorar a
educação. Revelam, ainda, características importantes dos profissionais da educação. O
primeiro Saeb indicou, por exemplo, que alunos, cujos professores eram formados em ensino
superior, se saíam melhor nos exames. Avaliações feitas nos EUA, no Texas, mostraram um
dado curioso: professores com as mesmas características raciais dos seus alunos têm em
média melhor desempenho. Outras avaliações indicaram que escolas, nas quais diretores
permaneceram por muito tempo, tinham desempenho melhor. A partir de então, as Secretarias
passaram a exigir, no mínimo, dois anos no posto para os diretores.

Pesquisas vêm de encontro às avaliações e mostram que um bom diretor influi e muito no
aprendizado. Quanto mais bem formado o diretor, mais eficaz a aprendizagem. Costuma-se
dizer: “Diretor bom, escola boa”, ou, então, “a cara da escola é a cara do diretor”. O diretor
deve ir além das tarefas administrativas, precisa interferir no processo pedagógico, promover a
abertura da escola para a comunidade. Surgem projetos que oferecem cursos para melhorar o
desempenho do diretor no cargo, como os projetos da Escola de Gestores, que têm revelado
que alunos de escolas, cujos diretores participam dos projetos, demonstram um
aproveitamento maior, em português. Obtiveram notas 18% maiores.

Não adianta capacitar só o professor, o diretor tem de entender de educação, não pode exercer
apenas uma função administrativa. A ação pedagógica no trabalho do diretor é muito
importante para o bom resultado da aprendizagem. Hoje, afasta-se a idéia de diretor
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burocrático. Ele precisa entender de liderança, entender de gestão de recursos humanos,
tendo como grande desafio a construção de um projeto educacional.

Na escola, gerir é educar e o diretor é um gestor de situações educativas. Atualmente, as
escolas diminuem a dependência vertical – Secretarias de Educação – e aumentam a sua
dependência horizontal, como a comunidade. A autonomia da escola é ponto essencial para o
trabalho dos diretores, que precisam se capacitar para ser gestores modernos.

Avaliações constantes, autonomia pedagógica, participação dos pais nas escolas, presença de
conselhos com membros da comunidade, reforçadas pela competência profissional, melhoram
a qualidade de ensino.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado novamente em fevereiro/2006)
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