


AVAL

E m tempo recente, dialogava com um gestor educa-
cional sobre a produção docente. O tema é intrigante
e desafiador. A educação como componente ativo do
processo social é, atualmente, caracterizada como

"serviço educacional".
Por definição, produção é o ato ou efeito de produzir, criar,

gerar, elaborar, realizar; aquilo que é produzido, fabricado ou
realizado. Assim, a qualidade e o volume produzido são de
interesse do produtor/realizador, do gestor, da organização e
da sociedade.

Imediatamente, somos levados ao conceito de
produtividade que quer dizer: capacidade de produzir;
qualidade ou estado de produtivo. No bom "economês":
relação entre a quantidade ou valor produzido e a quantidade
ou valor dos insumos aplicados à produção. Quantidade
produzida por unidade de capital investido. Eficiência
produtiva, rendimento. Produtividade do trabalho é a
quantidade produzida por unidade de trabalho.

A complexidade envolvida na medição da produtividade
de um professor, por exemplo, deriva das características

inerentes ao serviço educacional. Dessa maneira, na
construção de instrumentos de avaliação da
produtividade do docente, algumas conside-
rações:

• O serviço não tem consistência material (o cliente/
aluno busca uma oportunidade ou a realização

de um ideal). Em função dessa imateriali-
dade, não pode, portanto, ser tocado, visto,
cheirado ou provado antes da aquisição.

- «No entanto, não é possível separar o
•4 serviço do profissional ou da organização

que o presta. Em geral, o fator credibili-
dade determina a aquisição.

• A credibilidade da organização educacional ou da
instituição pode ser determinante para a decisão da

escolha/aquisição de um serviço.

• O serviço do docente não é padronizável. Dois professores
de uma mesma disciplina podem fazê-lo de modo bastante
diferente. A produtividade e a qualidade do trabalho do
educador pode e deve ser avaliada por meio da satisfação
do aluno.

•O trabalho do professor é caracterizado pela simultaneidade
da "produção" e "consumo". E qualificado por intermédio
do trabalho humano, com auxílio de recursos auxiliares de
ensino e aprendizagem.

• Na aquisição dos serviços, o prestador/realizador tem a maior
importância.

Os clientes atribuem grande importância ao prestador de
serviços, no qual tendem a confiar.

• O trabalho do docente é rapidamente notado quando
contém ou apresenta alguma não-conformidade.

O professor, para além de um produtor intelectual (nas
universidades públicas, a produção é medida por cursos
dados, alunos inscritos, orientados, número de artigos
publicados e pesquisas realizadas), responde às exigências
da sociedade. Então, como quantificar e avaliar a produção
docente?

A lei do mercado é taxativa: só há um produto ou um
serviço se existir um cliente para esse produto ou serviço.
Sem romantismo, a educação, como processo, é uma
demanda da sociedade.

Tenho interagido com organizações em que
administrativos/burocratas, que sequer pisaram numa sala
de aula como professores, se autorizam a intervir em
atividades docentes, incluindo o dizer como o professor deve
se comportar em relação ao aluno. Por isso, as organizações
devem dispor, formar ou contratar profissionais qualificados
para tal tarefa. Os resultados são promissores.

"A avaliação implica em conhecer e
observar os indicadores de qualitativos/

quantitativos e compará-los com o
padrão aceito (coordenadores e

colaboradores) pela empresa. Se não
estabelecermos um padrão, não

poderemos sequer começar a
acompanhar"

AVALIAÇÃO
Processo é um conjunto de atividades, tarefas e funções que
geram algum resultado. Se há resultado - só se chega a ele
mensurando - então, esse é oriundo de um processo. Todo
processo gera resolução, seja de realização de serviços ou de
elaboração de produtos.

A organização educacional é uma empresa de serviços e,
mesmo assim, todos os seus processos internos geram
resultados que podem e devem ser mensurados.
Evidentemente, inclua-se aí o trabalho do professor.

A delimitação dos processos também serve para a
determinação das responsabilidades pelos resultados de cada
um deles.

Todo processo, das organizações de serviços educacionais,
tem uma missão a cumprir: atingir as suas metas de produção
e seus resultados socioeconômico-financeiros com foco nos
alunos/clientes.

Nessa parte atuam os professores. Quem tem ou deveria
ter autoridade nos processos são eles, mas a responsabilidade
pelos resultados é indelegável dos gestores. Os gestores
deveriam dar, cada vez mais, autoridade para os seus
educadores, para que possam entender dos processos e
atuarem quando necessário. É assim que se processa a
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delegação. Mas isso só é possível com
educação e desenvolvimento (aquele
processo que na organização educacional
ainda tem a estranha denominação de
capacitação), com planejamento,
continuidade nos procedimentos. Não se
deve delegar o caos.

Quaisquer resultados não adequados
são de inteira responsabilidade dos
gestores do processo. Responsabilidade
não se delega. Autoridade, sim.

Quanto mais interação, maiores e
melhores as condições para a interdis-
ciplinaridade, maiores as condições para
o professor também poder decidir, dentro
de limites preestabelecidos, no processo
em que trabalha.

A próxima etapa é criar e estabelecer
metas realistas, mensuráveis e
respectivos indicadores.

A partir daí elaboram-se, então, os
instrumentos de medição norteadores
das ações de todos os gestores e
coordenadores de curso, que são mais
próximos do professor e da sala de aula.

Uma boa metodologia para a
elaboração desses planos é o uso dos
5W1H, uma ferramenta amplamente
utilizada nos processos de qualidade:

• O que vai ser feito, executado, a ação
ou projeto = What? O quê?

• Quem será o responsável, coordenador,
executante = Who? ...Quem?

• Como será executado, de que forma,
procedimentos = How? ..Como?

• Por que será executado, quais as razões
= Why? Por quê?

• Onde será executado, local = Where?
....Onde?

• Quando será executado, o crono-
grama, prazos = When? ....Quando?

A qualidade, atributo ou propriedade
que distingue as pessoas ou coisas, bens
e serviços, como filosofia de trabalho,
extrapola a criação e o oferecimento de
um serviço diferenciado, sob medida e
de preço justo, agora se refere a conseguir
serviços cada vez melhores, a preços cada
vez mais competitivos; isso significa fazer

as coisas bem desde a primeira vez, em
lugar de cometer erros e depois corrigi-
los. Os professores são responsáveis pela
qualidade.

Proponho aos gestores a reflexão e o
uso das fórmulas clássicas, mas de tão
pouco uso nas organizações educacio-
nais:
Eficácia = receita: produto.
Eficiência = produto: receita.
Competitividade = eficiência X eficácia
= receita.

Os gestores podem escolher entre três
cursos de ação:
1 não fazer nada;
2 declarar o desempenho esperado e

corrigir o desempenho real;
3 revisar o padrão.

Para a medição da produtividade,
as fontes de informação mais freqüen-
temente usadas são a observação
pessoal, relatórios estatísticos,
informes verbais, relatórios escritos e
bancos de dados acessados por
computador. Alguns critérios de
controle são fáceis de quantificar (nas
empresas), por exemplo:

• Taxas de rotatividade (pedidos de
desligamento de professores; evasão de
alunos, etc.).

• Custos superiores aos previstos (por
curso, por sala, materiais).

• Números de unidades produzidas por
dia ou porcentagem de mercado
capturada (nossa posição percentual
no mercado, comparando com cursos
de qualidade semelhante).

Na organização educacional, que
demanda critérios muito específicos de
controle, e difíceis de quantificar, é
preferível dispor de medidas subjetivas
do que não dispor de nenhum padrão.

Embora seja possível alguma
variação de desempenho, a gestão precisa
determinar a faixa de variação aceitável.
Variações para mais ou para menos
devem merecer atenção do gestor, não a
permissividade.

A avaliação implica em conhecer e
observar os indicadores de qualitativos/

quantitativos e compará-los com o
padrão aceito (coordenadores e
colaboradores) pela empresa. Se não
estabelecermos um padrão, não
poderemos sequer começar a
acompanhar.

Algumas vezes, as pessoas excedem
os padrões que lhe são requeridos; em
outras, sua performance é "satisfa-
tória"; ou, ainda, elas ficam abaixo dos
padrões.

Gestores e coordenadores precisam
estabelecer e comunicar (verbalmente
e por escrito) padrões de qualidade/
quantidade aos professores, para que
não descubram que fizeram algo
insatisfatório só depois de ter feito.
Entretanto, devem ter absoluta
confiança e certeza de que sua equipe
conhece, compreende e aceita os
padrões qualitativo e quantitativo.

AVALIAR = observação + julgamento
JULGAMENTO = comparação com os
padrões esperados

NA PRÁTICA
• Verifique antes que os colaboradores

realmente conhecem os padrões.
• Promova um consenso quanto à

forma de verificação de cada tarefa.
• Observe e registre.
• Tome as medidas cabíveis.
• Faça a checagem.

É importante enfatizar que os
gestores devem acompanhar o
desempenho dos professores.

Investir mais tempo, recursos no
aprimoramento da performance dos
professores, que já estão acima do
padrão, pode gerar um retorno maior
do que investir demasiado tempo e
recursos nos problemas dos
colaboradores abaixo do padrão.
Mantenha o equilíbrio.

• é pedagogo, pós-
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Estratégica e Qualidade. Professor no Centro
Universitário Barão de Mauá. Consultor de
Desenvolvimento Humano (aprendizagem;
educação; comportamento; conhecimento e
inteligência).
E-maíl: lcmoreno@uotcom.br
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, mar. 2007, p. 28-30.




