
ESTRATEGIAS EM OUTROS PAISES 
Veja como o desempenho docente costuma ser avaliado fora do Brasil 

nalisar o desempenho do 
professor é prática dissemi-
nada em todo mundo, mas 
cada país a aplica usan-

do métodos e lógicas diversos. Na 
Bélgica, por exemplo, a apreciação dos 
professores faz parte da avaliação glo-
bal das escolas e é realizada de dois 
em dois anos. Na Itália, a avaliação 
dos professores é feita em duas situa-
ções particulares: quando há seqüên-
cia de queixas ou maus resultados sis-
temáticos dos profissionais ou quando 
o professor pede um teste para efeitos 
de progressão na carreira. Nesse caso, 
é nomeada uma comissão presidida 
pelo diretor da escola. 

Os chilenos fazem a análise de 
quatro em quatro anos e ela ser-
ve também para premiar financei-
ramente os melhores desempenhos. 
Nesse caso, para estimar a perfor-
mance do educador, as escolas utili-
zam fichas de autoavaliação, entre-
vista pelo professor-avaliador e pelo 
diretor da escola, além do estudo de 
portfolio, que inclui gravações de au-
las do educador. 

Já nos Estados Unidos a descen-
tralização é um dos aspectos mar-
cantes no sistema de ensino público. 
Cada um dos mais de 13 mil distritos 
escolares tem seus próprios critérios 
de recrutamento, carreira, avaliação 
de desempenho, promoção ou paga-
mento. Embora haja normas estaduais 
ou nacionais, não existe um sistema 
único de avaliação, e esta pode ser fei-
ta pelo diretor da escola ou entre os 
próprios professores. 

O sistema americano é bem próxi-
mo da lógica das escolas particulares 
brasileiras, já que o vínculo emprega-
tício dos professores não é tão está-
vel quanto na rede pública do Brasil, 
em que o concurso público é indis-
pensável. É o que explica Louis B. 
Stoerner, que foi superintendente ge-
ral do distrito de Alief, em Houston, 
Texas. Aposentado desde 2010, por 

anos ele foi responsável pela educa-
ção de 46 mil estudantes, da educação 
infantil ao ensino médio. "O que mo-
ve o professor, sua missão, é melho-
rar a instrução do aluno, melhorando 
a própria performance. Dessa forma, 
durante o processo de análise, o ava-
liador procura encontrar áreas de fra-
queza do educador, mas, ao mesmo 
tempo, reforçar os pontos fortes", ex-
plica. Stoerner, que também é profes-
sor de Matemática, observa que, no 
Texas, o educador é avaliado anual-
mente. Porém, ele lembra que há ex-
ceções para aqueles com vasta expe-
riência e com consecutivas avaliações 
satisfatórias. 

Pelo código educacional do Texas 
há critérios obrigatórios que devem 
ser levados em conta na avaliação. 
"Tipicamente é o diretor da escola que 
assume o papel de avaliador. E, para 
isso, recebem tratamento específico. 
Além disso, o professor tem direito de 
pedir uma segunda avaliação, com ou-
tro profissional, caso discorde das ob-
servações iniciais", explica Stoerner. 

Mas o processo não se resume a is-
so: o distrito de Alief usa um extensi-
vo programa de desenvolvimento pro-
fissional, que oferece treinamentos 
ao educador. "As aulas incluem deta-
lhadas discussões relacionadas com 
o conteúdo da matéria, assim como 
Pedagogia de Ensino e Gerenciamento 
de Sala de Aula. Professores novos, 
que acabam de entrar no sistema, são 
submetidos a aulas diferenciadas, co-
mo Desenvolvimento do Currículo em 
Sala de Aula, tudo isso alinhado com 
os padrões do distrito e do Estado." 

Há, ainda, a figura dos "professo-
res mentores" usada exclusivamente pa-
ra docentes de início de carreira. "Os 
mentores são educadores com experiên-
cia (de pelo menos três anos), que assis-
tem e dão suporte aos novos professores. 
Apesar de opinar e observar as aulas mi-
nistradas, não são considerados avalia-
dores", explica. 

Segundo Stoerner, de forma geral, 
os professores recebem bem as críti-
cas. "Mas isso depende exclusivamen-
te de como a avaliação é apresentada e 
também do suporte emocional que há 
entre o educador e o avaliador. Mas, 
claro, há exceções. Existem profis-
sionais que se tornam hostis, mas is-
so acontece geralmente por causa de 
pouca comunicação entre as partes", 
reforça. Outro aspecto levado em con-
ta em Alief é a questão do horário es-
colar. Nos Estados Unidos, as crianças 
ficam por volta de oito horas na insti-
tuição e não quatro, como no Brasil. 
"Por isso, sabemos que é uma pro-
fissão que demanda muita energia e 
amor. Professores merecem supor-
te dos pais dos alunos, dos adminis-
tradores da escola e dos colegas para 
que lidem bem com os altos e baixos 
da profissão. Periodicamente, oferece-
mos folgas aos educadores, dependen-
do da carga horária acumulada, pois 
tudo pode interferir no desempenho 
profissional." 
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