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Resumo 

O presente projeto tem como objeto de estudo a gestão 
escolar e a avaliação em larga escala no Brasil, a partir 
de análises de teses e dissertações a respeito do tema. 
Apresenta como objetivos: a) realizar levantamento de 
teses e dissertações a respeito da articulação entre a 
gestão escolar e a avaliação em larga escala, no período 
de 2016 a 2018; b) analisar os resumos das teses e 
dissertações localizadas categorizando-as de acordo 
com os temas abordados nas pesquisas. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa foi de abordagem qualitativa, e 
contou com os seguintes procedimentos metodológicos: 
a) levantamento de teses e dissertações por meio da 
busca em websites do Banco de teses e dissertações da 
CAPES; b) análise e categorização de teses e 
dissertações a respeito da articulação entre a gestão 
escolar e a avaliação em larga escala. Dos 42 trabalhos 
encontrados durante a pesquisa, apenas quatro tem 
como foco principal a vinculação das avaliações em 
larga escala com a gestão escolar. Os outros 38 
trabalhos perpassam a discussão do tema, mas não 
como principal foco da pesquisa.  

Introdução  

Ao refletir a respeito das avaliações em larga escala, 
Kailer, Presaniuk e Barbosa (2020) ao citarem Werle 
(2010) assinalam que este domínio da avaliação tem 
como objetivo analisar o desempenho da qualidade da 
educação do país buscando sua melhoria e fornecendo 
políticas para sua realização.  Neste contexto, o 
presente trabalho tem como objetivo realizar 
levantamento e análise dos resumos de teses e 
dissertações a respeito da articulação entre a gestão 
escolar e a avaliação em larga escala. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada de forma qualitativa, a partir do 
levantamento de teses e dissertações no website da 
Capes, nos anos de 2016 a 2018, e análise sistemática 
dos resumos destas produções.  

Resultados e Discussão 

Os resumos desses trabalhos encontrados foram lidos e 
pré-selecionados de acordo com a temática. Durante 
essa primeira seleção, foi considerada apenas a 
aproximação com o tema da pesquisa. Numa segunda 
seleção, os trabalhos foram filtrados e categorizados, 
levando em conta os objetivos, a metodologia, 
referencial teórico e as considerações finais, sendo 
agrupados por semelhanças nos assuntos que tratavam. 

Ao final da pesquisa, constatou-se 42 trabalhos sobre 
avaliação em larga escala e sua articulação com a 
gestão escolar, sendo divididos em 14 categorias. Deste 
total, as categorias que tiveram mais trabalhos foram: 
Avaliação em larga escala e os efeitos na prática 
pedagógica escolar (12 trabalhos), avaliação em larga 
escala e IDEB (9 trabalhos) e uso dos resultados das 
avaliações em larga escala na organização do trabalho 
pedagógico (7 trabalhos). 

Conclusões 

Ao fazer a busca no website com as palavras chave, 

constatou-se um número pequeno de pesquisas que se 

relacionavam com a temática trabalhada (42 trabalhos). 

Deste total, foram inseridos quatro trabalhos na 

categoria “efeitos da avaliação em larga escala na 

gestão escolar” que apresentaram a gestão escolar e a 

avaliação em larga escala como objeto de estudo 

principal. Os demais trabalhos evidenciam apresentar 

em sua discussão esta relação, mas não aparenta ser o 

foco principal destas produções acadêmicas. 

Ao final da pesquisa, pode-se considerar que articulação 
da gestão escolar com a avaliação em larga escala tem 
ganhado espaço nos contextos escolares, bem como a 
prática com o uso dos resultados. Entretanto, há a 
necessidade de mais estudos que retratem esta 
articulação para aprofundamento. 
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