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O big brother do título não se
refere ao romance de George
Orwell (1984) e muito menos ao
famoso programa de televisão.
Mas o princípio é o mesmo, fil-
mar. Neste caso, o objeto da câ-
mera é a sala de aula. E sem os
motivos totalitários e exibicio-
nistas que norteiam as versões
originais, apesar de manter a
mesma polêmica. A ideia é uti-
lizar o método da observação
para ajudar a desvendar a caixa
preta da sala de aula e melhorar
a performance do professor.

“Todas as profissões lícitas
trabalham com um modelo se-
gundo o qual uma pessoa com
mais experiência orienta os no-
vatos. No caso dos professores,
isso não acontece”, afirma Ilona
Ilona Becskeházy, diretora-exe-
cutiva da Fundação Lemann.
Para acabar com a equação “alu-
no não aprende porque professor
não sabe ensinar”, o Banco Mun-
dial propõe utilizar uma metodo-
logia criada há 40 anos nos Esta-
dos Unidos, para promover uma
revolução na sala de aula, o mé-
todo Stallings. Na prática, trata-
se de um modelo de pesquisa uti-
lizado para medir o tempo usado
em classe para a construção do
conhecimento, por meio de foto-
grafias instantâneas da aula.

A técnica foi apresentada a
secretários de educação de mu-
nicípios paulistas durante o se-
minário Líderes em Gestão Es-
colar, realizado neste mês em
Serra Negra (SP). Madalena Ro-
drigues dos Santos, especialista
em educação do Banco Mundial

trouxe o método para o país no
ano passado. “Conversamos
com os estados, especialmente
os que estão instituindo progra-
mas de bônus para professores,
e percebemos que investimen-
tos em educação vêm sendo fei-
tos, mas eles não chegam à rea-
lidade da sala de aula”, explica.

Nova forma de ver a classe
A metodologia consiste em fa-
zer 10 observações da aula em
intervalos regulares de tempo,
tirando uma espécie de foto-
grafia de um momento da clas-
se, com foco em registrar as
atividades desenvolvidas, os

materiais utilizados e o com-
portamento de professores e
alunos. O objetivo é avaliar o
que funciona e o que dá errado
na sala de aula e orientar o
professor sobre as melhores
formas de corrigir problemas.

Madalena afirma que o Ban-
co Mundial trabalha com o
método Stallings em vários
países, e agora está tropicali-
zando a técnica para o Brasil.
Dois pilotos foram realizados
em 226 escolas de Pernambuco
e 75 em Minas Gerais, no final
do ano passado. Os estados do
Rio de Janeiro e São Paulo tam-
bém se interessaram pelo pro-
jeto. Segundo Madalena, as fil-
magens no Rio começam este
ano. Em São Paulo, por outro
lado, faltou clima político.

Dificuldades
Os desafios para a implemen-
tação do piloto foram muitas,
afirma Madalena, como en-
contrar uma amostra represen-
tativa para o estado e capacitar
os professores-observadores.

A resistência à técnica de pes-
quisa também foi forte. O Sindi-
cato dos Trabalhadores em Edu-
cação de Pernambuco (Sintepe)
chegou a realizar paralisações
contra o “patrulhamento e a fis-
calização em sala de aula para
controle do tempo pedagógico”.
“Considerar um cronômetro ins-
trumento pedagógico e distribuí-
lo entre técnicos (as) e educadores
(as) de apoio é uma afronta a todo
conhecimento acumulado pelo
movimento progressista no setor
educacional”, afirmou o Sintepe
em uma moção de repúdio divul-
gada em junho de 2009. ■

Banco Mundial divulga metodologia que pode desvendar a caixa
preta do interior da classe e melhorar performance do professor

Big brother na
sala de aula a
serviço do aluno

No programa-piloto,
a resistência
à técnica de
pesquisa foi grande.
O sindicato dos
professores de
Pernambuco
chegou a realizar
paralisações contra
o que chamaram
de “patrulhamento
para controle do
tempo pedagógico”

Observaçãocapacita
O programa Professor Assistindo
Aula de Professor é utilizado
desde 2006 na faculdade

O método Stalling é apenas um
de várias técnicas que podem
ajudar no desenvolvimento da
aula por meio de observação. A
faculdade Insper, de São Paulo,
instaurou em 2006 o programa
Professor Assistindo Aula de
Professor (PAAP), que tem como
objetivo desenvolver e aprimo-
rar práticas pedagógicas através
da troca de experiências sobre
os processos de ensino.

O programa é realizado em um
semestre e o público são profes-
sores de cursos de graduação no-
vos na escola, indicados pelos
coordenadores dos cursos, ou até
quem solicitar voluntariamente a
participação. Mesmo sem a figura
da câmera, os problemas de im-
plementação não foram poucos,
conta Tadeu da Ponte, professor e
coordenador do projeto no Ins-
per. “Tínhamos dois lados de re-
sistência: o do professor observa-

do, que nos perguntava como fi-
caria sua imagem perante o alu-
no; e o professor observador, que
não sabia ao certo como deveria
dar o retorno ao colega”, explica.

A saída foi apresentar o PAAP
aos alunos, como um programa
de aperfeiçoamento profissional
dos professores. E também ofe-
recer treinamento sobre como
dar um feedback. “O feedback é
objetivo e não deve fazer juízo
de valores”, diz. Vencidas as
barreiras iniciais, Ponte afirma
que, em geral, quem passa pelo
programa, o aprova. ■ R.O.

● “Não adianta fazermos grandes reformas
se elas não chegarem à sala de aula”, afirma
a pedagoga Guiomar Namo de Melo. “E também
não adianta fazer um vídeo se ele não tiver
diretrizes específicas sobre como o professor
deve corrigir as falhas.” A professora não
acredita que pesquisas muito reflexivas possam
ser úteis no momento atual. “Elas são
importantes, mas tempo é algo raro na educação
e não podemos mais sacrificar milhões de alunos
porque os professores não sabem ensinar.”

INVESTIR NA PRÁTICA

Vencidas as barreiras
iniciais, em geral,
quem passa pelo
programa o aprova,
garante o professor
Tadeu da Ponte

OPORTUNIDADE DE APRENDER

● “O chamado chão da sala de aula
é um espaço que precisa de uma avaliação
mais adequada de seus processos a fim
de melhorar o desempenho dos professores
e despertar o interesse dos alunos”,
afirma Eliana Antônia Monteiro, secretária do
município Olímpia, no interior de São Paulo,
que estuda utilizar o método de observação
por imagens filmadas do Banco Mundial.

Problemas eram esperados. Não
foram poucas as escolas que se
recusaram a receber os
observadores do Banco Mundial
em Pernambuco, afirma a
especialista em educação
Madalena Rodrigues dos Santos.
O resultado? Ainda não foi
possível terminar o relatório
de conclusão em Pernambuco.
Mas alguns fatos puderam ser
observados, como a forma
de trabalho mais tradicional
dos professores baseada
em exercícios e correções;

a pequena participação dos
instrumentos tecnológicos; e a
rara utilização dos livros
didáticos que vêm do Ministério
da Educação.
Em Minas Gerais, o projeto-
piloto foi conduzido por uma
empresa particular, que levantou
o seguinte: os estudantes
passam 37% da aula alheios
ao conteúdo que está sendo
ensinado, o que representa
74 dias perdidos por ano.
Com estes resultados iniciais,
as secretarias pretendem

trabalhar juntamente com as
escolas para criar mecanismos
e reverter este cenário. Em
Minas, a amostra de pesquisa
será ampliada para 600 escolas
estaduais, financiadas com
recursos próprios da secretaria.
Em Pernambuco, a segunda
rodada de observação será
realizada em maio. O estado
firmou uma parceria com o
Banco Mundial e vai receber
US$ 150 milhões para ampliar
programas de gestão que visam
a melhoria qualitativa do ensino.

Pernambuco e Minas Gerais vão ampliar o alcance dos projetos
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