
MINI-OBSERVAÇÕES: SETE PONTOS
DE DECISÃO PARA O DIRETOR
Se devidamente seguidos, os passos podem transformar a supervisão e a avaliação de
seus professores em uma ferramenta poderosa para a melhoria do ensino e aprendizado

'isilas curtas às salas de au-
la, c sem aviso prévio, são
a melhor maneira do dire-
tor escolar obter amostras

de como está se saindo sua equipe de
docentes, oferecer feedback fidedigno
aos colaboradores e participar do pro-
cesso de ensino-aprendizado na esco-
la. Mas para aproveitar ao máximo as
mini-observações (que eu prefiro cha-
mar de 'visitas-relâmpago', termo que
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remete mais ao ato de adentrar o am-
biente de ensino, ao invés de parar e
olhar), esse profissional precisa saber
como agir cm sete pontos-chave:

1. Quanto tempo ficar em cada
sala de aula. Quando eu comecei a
realizar mini-observações como dire-
tor em Boston, pensava que, se ficas-
se menos de cinco minutos, minhas
impressões seriam superficiais. Por
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outro lado, se gastasse entre 10 e 15
minutos por sala, não teria tempo su-
ficiente para visitar todas as turmas.
Logo percebi que cinco minutos eram
mais que satisfatórios para se obter ri-
quíssimas informações em cada sa-
la de aula. Muitos colegas duvida-
ram, até que eu reproduzi um vídeo
de cinco minutos, que gravei em urna
de minhas visitas-relâmpago, e todos
disseram que o tempo de exibição pa-
recia ser bem mais longo.

Alguns professores têm objeção
por visitas tão curtas: "Por que vo-
cê não assiste minha aula do iní-
cio ao fim?", questionam. Eles estão
corretos - ocasionalmente, alguém
deveria assistir a uma aula intei-
ra e depois fornecer uma impres-
são detalhada sobre como o conte-
údo é ensinado e como os alunos
respondem ao professor, minuto a
minuto. Mas esse é um trabalho que
seria mais bem realizado por pro-
fissionais treinados para tanto, ou
por meio da gravação de um vídeo.
Afinal, a prioridade do diretor é ob-
ter uma perspectiva geral do ensino-
aprendizado, e isso se torna inviável
com um número elevado de observa-
ções de aulas inteiras. Essas devem
ser reservadas para professores cujos
rendimentos são insatisfatórios, os
quais têm necessidade de diagnósti-
co detalhado, acompanhado de pos-
síveis soluções.

2. Como mantero ritmo. Considerando
todas as atribuições que o diretor pre-
cisa cumprir em um tempo limitado,
não é tão fácil assim conseguir en-
trar na sala de aula. Tampouco tra-
çar metas indefinidas - este ano eu
visitarei mais salas de aula. É neces-
sário estabelecer um número de tur-
mas que serão visitadas diariamen-
te e ir aumentando gradualmente.
Quando eu era diretor, supervisio-
nava 42 professores e estabeleci co-
mo meta cinco mini-observações
por dia. Nos mais corridos, não con-
seguia visitar sequer uma turma;
em dias mais calmos, foram cinco
visitas. Obviamente, em uma escola
mais pequena, a meta do diretor de-
ve ser diferente. Mas o importante é

que haja uma bem clara.
3. O que procurar. Urna vez den-
tro da sala de aula, o diretor preci-
sa dar uma diminuída no ritmo, res-
pirar, observar os alunos, o trabalho
deles, e escutar com muita atenção
o professor. A elaboração de passos
a serem seguidos tira do diretor a
concentração necessária para uma
profunda observação. Portanto, bas-
ta apenas uni checklist mental cur-
to sobre os elementos indispensá-
veis envolvidos no ato de ensinar
bem. Minha recomendação é lançar
mão do acrônimo Soeea: seguran-
ça, objetivos, ensino, envolvimento
e aprendizado. E cada um dos itens
pode variar do básico ao avançado:

• Segurança — segurança física ->
segurança psicológica -> se o am-
biente garante a integridade inte-
lectual dos alunos.

• Objetivos — a lição tem um propó-
sito claro? -> está de acordo com o
currículo da disciplina?

• Ensino — O ensinar está sendo or-
questrado com maestria? -> Tem
um quê artístico que o diferencia?

• Envolvimento — alunos estão
prestando atenção? -> Há mentes
ativas conectadas com a do profes-
sor?

• Aprendizado — acompanhamen-
to em questões pontuais garantem
o aprendizado de todos -> mate-
riais complementares de ensino
também. Quando diretores atu-
am próximo do professor no senti-
do de desenvolver estratégias pon-
tuais c participam da definição de
recursos complementares de ensi-
no, é como se passassem a enxer-
gar melhor os objetivos e o proces-
so de aprendizagem.

4. Fazer anotações durante as vi-
sitas? Diretores pensam que irão se
esquecer do que perceberam duran-
te as incursões, o que resulta numa
necessidade incontrolável de se fazer
anotações. Mas só de ver o gestor es-
colar pegando uma caneta ou abrin-
do o seu notebook, o professor sofre
um aumento na pressão sangüínea.
Muitos acreditam que estão com o

emprego em risco sempre que notam
o chefe escrevendo alguma coisa.

Ern minhas mini-obscrvações,
eu não fazia anotações. Porém, ao
retornar para minha sala, eu impri-
mia uma lista de professores e nela
anotava a data e os pontos que mais
se destacavam em cada visita, (em
seguida, eu adicionava um marca-
dor ao lado do nome daqueles que
já haviam recebido posicionamento
meu). Existem diversas maneiras de
se obter informações; o importante
é, uma vez dentro da sala de aula,
manter uma atmosfera tranqüila e
livre de burocracia.

"A COMUNICAÇÃO
POR ESCRITO LIMITA
O CONTEÚDO A SER

COLOCADO PELO
GESTOR, E O PROFESSOR
RARAMENTE RESPONDE.
ESSA FALTA DE DIÁLOGO

COMPROMETE O
CRESCIMENTO

PROFISSIONAL. ASSIM,
CONSIDERO A

CONVERSA COMO
RECURSO MAIS

EFICIENTE"

5. Como passar as impressões ob-
tidas. Após a visita, o diretor costu-
ma ter duas ou três observações re-
lacionadas à maneira que o professor
tem de ensinar. Mas qual seria o jei-
to ideal de apresenta-las? Recados por
escrito, checklists, comentários mais
longos e e-mails são algumas opções.
No entanto, a comunicação por escri-
to limita o conteúdo a ser colocado
pelo gestor, e o professor raramente
responde. Essa falta de diálogo com-
promete o crescimento profissional.
Assim, considero a conversa como re-
curso mais eficiente. Em bate-papos
curtos (as minhas costumavam ser
informais, em locais descontraídos,
como o estacionamento e até mesmo
no corredor), eu conseguia passar mi-
nhas impressões muito rnais rapida-
mente e com precisão.
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Nessas condições, os professores
tendem a ser mais receptivos, e o dire-
tor pode verificar com cada indivíduo
até que ponto ele saberá lidar com crí-
ticas- O professor, por sua vez, poderá
fornecer informações adicionais sobre
a aula ou conteúdo apresentado, bem
como esclarecer mal-entendidos ou se
defender de críticas. A conversa ainda
pode tomar um rumo mais generaliza-
do, sobre o andamento do ano escolar
e idéias futuras, por exemplo. E o me-
lhor de tudo é que esse tipo de aborda-
gem dispensa a papelada.

6. Dar ou não retorno para todos
os professores? Todos os educadores,
incluindo os 'estrelas', são sedentos por
feedback. Eles passam a maior parte
de seus dias com alunos e são extre-
mamente curiosos sobre o que outros
adultos acham deles - especialmen-
te o chefe. Como diretor, eu sempre
fiz questão de localizar cada profes-
sor que observei (os horários das au-

las estavam sempre no meu bolso para
que eu soubesse as horas livres de ca-
da um) para pessoalmente, em no má-
ximo 24 horas após a visita, passar mi-
nhas impressões. Algumas vezes dei o
retorno após o tempo estipulado, mas
não muito depois. É uma questão de
prioridades. O que pode ser mais im-
portante do que conversar sobre ensi-
nar e aprender?

7. Nas avaliações de fim de ano,
utilizar dados colhidos nas miní-
observacões? No meu tempo de ges-
tor, todos concordavam que eu pode-
ria incluir as impressões obtidas em
mini-observações no relatório de fim
de ano. Isso porque eu sempre bus-
quei ser honesto e justo no feedba-
ck. Também foi necessário uni acor-
do junto ao sindicato de professores.
Nele, se o professor não aceitasse as
observações, o diretor tinha que rea-
lizar uma avaliação seguindo um pro-
cesso mais formal.

De fato, os resultados podem não
ser os desejados, chegando a críticas
injustas com os professores. Ainda
mais se o procedimento não for im-
plementado de maneira correta. Para
garantir êxito, basta seguir os passos
citados - isso inclui visitar sistematica-
mente quatro ou cinco professores por
dia, saber que pontos avaliar, desen-
volver uma maneira discreta de cap-
tura de dados, passar suas impressões
por meio de conversas informais e ne-
gociar uma maneira de incluir os re-
sultados nas avaliações de fim de ano.
Estes passos podem transformar a su-
pervisão e a avaliação de seus profes-
sores em urna ferramenta poderosa
para a melhoria do ensino e aprendi-
zado.
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