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Resumo
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Cruz, Larissa Frossard Rangel; Paes de Carvalho, Cynthia. Avaliação
externa e qualidade de ensino: apropriações e usos dos dados em escolas
públicas municipais de Macaé/RJ. Rio de Janeiro, 2014. 176p. Tese de
doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
O estudo discute como os dados de avaliação externa são apropriados e
utilizados por membros das equipes de gestão e professores, através de três
estudos de caso em escolas da rede pública municipal de ensino de Macaé/RJ. A
pesquisa contemplou dois níveis de análise: o nível da rede municipal de ensino enquanto responsável pela orientação e organização das condições do trabalho a
ser desenvolvido pelas escolas; e o nível da escola, principal foco desta
investigação. O recorte temporal considerou dois momentos da gestão municipal:
2005-2008 e 2009-2012. A literatura nacional e a internacional sobre políticas
educacionais consideram que as avaliações externas possibilitam mapear os
processos de distribuição do conhecimento nas redes de ensino e nas escolas,
podendo orientar a gestão das mesmas. A pesquisa buscou discutir como os
resultados destas avaliações vêm sendo usados na gestão educacional municipal e
como têm sido traduzidos no cotidiano escolar por meio das práticas de membros
das equipes de gestão e professores do Ensino Fundamental da rede pública
municipal de ensino de Macaé/RJ. A investigação foi desenvolvida por meio de
análise documental, de entrevistas exploratórias, de observações do cotidiano de
três escolas, das respostas a questionários aplicados aos integrantes das equipes de
gestão e aos professores, além de entrevistas semiestruturadas com estes agentes
escolares. No nível da rede, o estudo mostrou que, embora tenha havido
iniciativas de desenvolvimento de uma avaliação externa da rede com vistas ao
uso das informações para auxiliar a gestão, estas foram descontinuadas. No
período analisado constatou-se a ausência de políticas que dessem suporte e
orientassem a apropriação e usos dos dados pelas escolas. No nível das escolas, os
resultados apontaram que os integrantes das equipes de gestão e professores
reconhecem nas avaliações externas a possibilidade de elencar elementos que
subsidiem aspectos do trabalho pedagógico que realizam. No entanto, os usos que
têm sido feitos ainda se restringem a ações pontuais e descontínuas, credoras do
esforço particular de cada estabelecimento e da respectiva equipe de gestão, sem o
desenvolvimento de um projeto pedagógico consistente e articulado lastreado
pelos resultados da escola. Este trabalho pretende contribuir para o debate sobre as
apropriações e usos dos dados das avaliações externas nos municípios brasileiros.

Palavras-chave:
Avaliação externa; Política educacional; Gestão educacional; Gestão
escolar; Uso de dados educacionais.
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Cruz, Larissa Frossard Rangel; Paes de Carvalho, Cynthia. (Advisor).
External Evaluation and Quality of Education: appropriations and data
use in municipal public schools of Macaé/RJ. Rio de Janeiro, 2014. 176p.
Thesis - Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

The present study discusses how the management team members and
teachers use external evaluation data through three case studies in municipal
public schools of Macaé/RJ. The research concentrated on two levels of analysis:
the municipal education level – as the one promoting guidance and organizing the
means by which the schools will develop the work; and the school level, the main
focus of this investigation. The time frame reflected during this study included
two terms of municipal management: 2005-2008 and 2009-2012. The national and
international literature regarding educational policies and procedures, suggests
that external evaluations allow the mapping of the educational delivery process in
the schools and educational institutions, leading to a more efficient management
of these organizations. This research study discusses how the results of these
evaluations have been used in the municipal educational management, and how
they transfer to the schools through the actions of the management team members
and elementary school teachers of the municipal public schools of Macaé/RJ. The
investigation was developed through the analysis of documents, exploratory
interviews, observation of the educational routine of three schools, answers to
questionnaires provided by members of the management team and teachers, and
semi-structured interviews with school agents as well. At the municipal education
level the study indicated that, although several external evaluations were
developed with the purpose of using data to help with educational management,
they were discontinued. During the period of analysis, there were no policies that
supported or guided the schools towards data usage. At the school level, the
results indicated that the management team members and the teachers recognize
that external evaluations can provide valuable information to their pedagogic
work. Nonetheless, the current use is restricted to discontinued isolated activities
which resulted from the individual work of each educational institution and its
management team. There was no consistent pedagogic project developed that was
supported by the school’s results. This study expects to contribute to the debate
regarding the external evaluation appropriation and data usage in the Brazilian
cities.

Key-words:
External evaluation; Educational policy; Educational management;
School management; Educational data use.
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“O Brasil passou a ter chances de melhorar
quando começou a mapear os problemas de
forma objetiva – e não mais com base na
intuição”.
Andreas Schleicher

