
QUANDO O MESTRE E POSTO A PROVA 
Avaliação que tem como objetivo melhorar o ensino é ferramenta útil, mas delicada. Segundo especialistas, 

bons resultados dependem de relacionamento ético e de respeito mútuo entre escola e professor 

emear conhecimento e, ao 
mesmo tempo, ensinar a re-
fletir e a ler o mundo. Para de-
sempenhar suas principais ta-

refas, o professor tem uma rotina bem 
conhecida: preparar aulas, manter-
-se atualizado, observar os estudantes 
e detectar as deficiências de cada um na 
aprendizagem. O que é cotidiano, porém, 

torna-se desafiador quando os papéis se in-
vertem e chega a vez de o mestre ser colo-
cado à prova. A avaliação de desempenho, 
ferramenta adotada especialmente em es-
colas particulares, mas também na rede 
pública, é anunciada como instrumento 
de melhoria no ensino. Mas quando a ta-
refa de avaliar sai das mãos do educador 
para ser entregue a colegas de trabalho ou 

a pais e alunos, é comum surgir o fantas-
ma da ameaça ao emprego. Nesse contex-
to de fragilidade, especialistas advertem: 
testes mal conduzidos podem trazer con-
seqüências emocionais devastadoras para 
o profissional. 

A diretora do Centro de Educação e 
Licenciaturas da Diretoria de Ensino da 
Universidade Estácio de Sá, no Rio de 



Janeiro, Magda Ventura, diz que avaliar é 
um processo complexo, cuja importância 
nem sempre é bem compreendida. No en-
tanto, considera a ferramenta indispensá-
vel para a qualidade do ensino-aprendiza-
gem. "Quando se pensa em avaliação em 
uma escola, é fácil identificá-la como ava-
liação da aprendizagem dos alunos, mas 
é preciso também pensar na avaliação do 
professor, que está em contato direto com 
os estudantes, conduzindo o processo, pa-
ra que esses estudantes de fato aprendam", 
observa. Mas a especialista pondera: para 
que a avaliação seja eficaz, é preciso que 
os responsáveis pela instituição de ensino 
reconheçam nela uma plataforma de mu-
danças e não meramente um método bu-
rocrático de classificar os professores, sem 
considerar sua competência. 

Para Magda, conhecer bem o profes-
sor, seu estilo e técnicas de dar aula, além 
das condições da própria escola são va-
riáveis determinantes para uma avalia-
ção bem-sucedida. E, mais do que isso: se 
bem planejado, esse esforço pode até au-
mentar o prestígio da instituição de en-
sino. "A escola precisa conhecer a reali-
dade do educador para poder trabalhar 
com ela. Essa avaliação deve ser contínua 
e registrada no portfolio de acompanha-
mento do trabalho docente como um dos 
elementos do processo de apreciação da 
escola, que pode influenciar e interferir 
na qualidade da instituição", alerta. 

Ela chama a atenção para a impor-
tância de que o desempenho seja medi-
do de forma continuada e reflexiva, fator 
que será de grande valia para que os pro-
fessores reconheçam seus pontos falhos, 
de maneira construtiva. "Quando a ava-
liação é bem feita, bem cuidada, prepa-
rada, discutida, tem a possibilidade de 
ser formativa e não somente de resulta-
dos. Não vou aqui discorrer sobre os ti-
pos de avaliação, mas chamar a atenção 
para a importância de um procedimen-
to bem trabalhado pela equipe da esco-
la. Nesse sentido, o impacto é positivo e 
fundamental para a prática de ensino, ge-
rando a possibilidade de percepção crítica 
de melhoria do desempenho docente pe-
lo comprometimento de todos", observa. 

MODELOS E RESULTADOS 
Mesmo em um ambiente democrático 
e construtivo como a escola, a disputa 

de poder e a batalha de egos podem es-
tar presentes, ainda que de forma su-
til. É nesse contexto que surge o pe-
rigo de uma avaliação de desempenho 
mal feita. Se a finalidade da apreciação 
não for discutida com profissionalismo 
e ética, as relações no ambiente de tra-
balho podem se tornar insustentáveis, 
reforça Magda. "A avaliação do profes-
sor não pode ser um elemento surpre-
sa; precisa fazer parte do cotidiano da 
escola. Por isso, é planejada, aplicada 
e discutida com o educador, para que 
haja uma tomada de consciência, com 
base em uma crítica construtiva, vi-
sando a uma perspectiva de transfor-
mação", explica Magda, citando o au-
tor Philippe Perrenoud, para quem "a 
virtude da avaliação transformado-
ra não está nos instrumentos, mas no 
uso que se faz das informações que 
eles produzem". 

Na prática, o desempenho do pro-
fissional deve ser discutido sempre. A 
especialista observa que reuniões pe-
dagógicas semanais, quinzenais ou 
mensais podem servir de apoio para 
a reflexão conjunta sobre pontos im-
portantes da prática pedagógica, assim 
como as discussões individuais sobre 
pontos específicos do desempenho de 
cada professor. No entanto, pondera, 
essas práticas devem ocorrer de forma 
que atraiam a simpatia do profissional, 
em vez de serem baseadas na intimi-
dação ou medo. 

Ela ressalta que é necessário que a 
direção da escola e coordenadores te-
nham um comportamento ético, de 
respeito ao profissional, para que ele 
encontre um clima de diálogo e trans-
parência. "É indispensável promover 
uma reflexão realmente crítica, que 
estimule também o uso da autoava-
liação do educador. Temas para deba-
tes em oficinas ou encontros pedagó-
gicos também têm se mostrado muito 
importantes para esse momento de re-
flexão." 

A coordenadora pedagógica Rosa 
Lúci de Carvalho, do Colégio Imaculado 
Coração de Maria, em Belo Horizonte 
(MG), cita várias maneiras pelas quais 
o professor pode ser avaliado. "Pelo 
acompanhamento em sala de aula, per-
cebe-se se o educador faz uso de diver-

sidade metodológica, se consegue con-
textualizar o ensino, como mobiliza o 
seu aluno para o aprendizado e qual 
a relação estabelecida entre professor-
-aluno e aluno-professor", diz. 

Para que o professor não se sinta de-
sestimulado ao receber críticas negati-
vas em relação ao seu trabalho, acres-
centa a coordenadora, é importante 
que a instituição de ensino seja parcei-
ra no processo de educar. "Os respon-
sáveis pela escola devem ter em mente 
que precisam orientar o educador, além 
de deixar claro que o principal objetivo 
é o de garantir o aprendizado do alu-
no. Logo, para que o docente ministre 
uma aula de qualidade, a avaliação de 
como ensinar deve fazer parte do to-
do", reforça Rosa Lúci. Segundo ela, é 
fundamental que o professor internali-
ze que a avaliação de desempenho é um 
instrumento crucial para o sistema de 
ensino. "O método contribui para que o 
educador perceba a necessidade de sair 
de sua zona de conforto, levando-o a 
buscar um investimento em sua forma-
ção continuada, aperfeiçoando assim 
sua prática de ensino. Ela é o principal 
mecanismo de controle de qualidade do 
que é ensinado dentro das salas de au-
la. Dessa forma, a avaliação de desem-
penho do docente fica vinculada ao re-
sultado da aprendizagem dos alunos", 
afirma. 

FATOR EMOCIONAL 
Sensibilidade e respeito devem sem-
pre pautar o processo avaliativo do 
docente. Sem esse equilíbrio, tanto o 



professor quanto a instituição de ensi-
no podem ser afetados. Além disso, o 
preparo do avaliador é primordial, de 
acordo com Magda, da Universidade 
Estácio de Sá. "O resultado pode ser 
um desastre se os professores não fo-
rem preparados, pois podem vir à tona 
sentimentos como resistência, insegu-
rança, descontentamento e outras fra-
gilidades. Os profissionais poderão se 
sentir incompreendidos, pois a esco-
la não entende o que eles fazem nem 
se esforça para entender. Sentem-se 
desprestigiados, limitados e com bai-
xa autoestima, segundo alguns depoi-
mentos de professores que passaram 
por situações como essa", afirma. 

A diretora acrescenta que o resul-
tado do desempenho deve ser apre-
sentado ao educador com tato e corte-
sia. Ou seja, a escola precisa fortalecer 
o professor, tomando cuidado ao fa-
lar sobre "erro", sem apresentar recei-
tas prontas, mas ao apontar possibili-
dades e perspectivas mais adequadas. 
Ela completa afirmando que a troca de 
experiência entre os professores é fun-
damental para dar origem a questio-
namentos saudáveis, como: "Estamos 
ensinando bem?", "Os alunos estão 
aprendendo?", "Como podemos me-
lhorar com nossas boas práticas socia-
lizadas?" 

MEDO DA DEMISSÃO 

Especialmente na rede particular de 
ensino, a avaliação normalmente vem 
acompanhada do temor pelo empre-
go, no caso de uma apreciação ruim, 
principalmente diante da prática ado-
tada por algumas instituições, que in-
cluem na avaliação a opinião dos res-
ponsáveis pelos estudantes. O temor 
pode se intensificar se houver um 
sentimento de subordinação dos edu-
cadores em relação aos pais dos alu-
nos. Juntos, fatores como esses podem 
originar resistência na hora de aceitar 
a avaliação de forma positiva. Afinal, 
O que é mais coerente: avaliar o edu-
cador levando em conta as notas dos 
alunos ou os resultados sociais que ele 
promove? 

A coordenadora pedagógica Rosa 
Lúci diz que clareza, ética e respei-
to ao profissional são pré-requisi-
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tos essenciais para afastar o medo. 
"Durante o processo avaliativo, es-
sas atitudes gerarão maior segurança 
e confiabilidade, minimizando qual-
quer sentimento de desconforto que 
possa surgir", diz. "Sem esses cuida-
dos básicos, a avaliação pode ter efeito 
oposto ao desejado, desestimulando o 
profissional e, consequentemente, de-
sestabilizando seu empenho pedagó-
gico", completa. 

O constrangimento de testar um 
colega de trabalho é outro obstáculo 

ERGO-AVALIAÇÃO 
Mariana Veríssimo, doutora em Filosofia pela Universidade dAix-en-Proven-
ce na França, professora e coordenadora do Departamento de Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), sugere às es-
colas trabalharem a ergo-avaliação, tema este defendido em sua tese. Veja de-
talhes nesta entrevista: 

Gestão Educacional: O que seria a ergo-avaliação? 

Mariana Veríssimo: É uma abordagem que interroga o trabalho docente to-
mando por base dois princípios: um de ordem antropológica e outro de ordem 
epistemológica. Visa fazer ressurgir a riqueza e a complexidade da atividade de 
trabalho docente. Isso implica em aceitar a confrontação com o desconhecido, 
com o incontrolável. Duas ambições animam a ergo-avaliação: produzir co-
nhecimentos sobre o trabalho docente e produzir um conhecimento das con-
dições de avaliação deste trabalho. 

Gestão Educacional: Quais são os benefícios dessa proposta? 

Mariana Veríssimo: O principal beneficio é o fato de tomarmos como pon-
to de partida a ergologia, que tem por objetivo estudar o trabalho humano em 
todas as suas dimensões. E uma abordagem transdisciplinar que reconhece a 
centralidade da atividade de trabalho docente entendendo o professor como 
construtor de saberes e não como mero executor e reprodutor. 

Leva-se em conta as múltiplas dimensões humanas inerentes ao seu exer-
cício, bem como a sua realidade no espaço e no tempo. Outro beneficio é o 
fato de que ela possibilita interrogar 
ao mesmo tempo as escolhas do dire-
tor da escola e de todo o corpo docen-
te no que concerne às concepções de 
avaliação, de aluno, de educação, de 
sociedade. 

Interroga-se a maneira de como o 
projeto pedagógico da escola foi cons-
truído. A ergo-avaliação não se res-
tringe a verificar apenas se os obje-
tivos foram alcançados nem como os 
professores ministram suas aulas, se 
trabalham os conteúdos, etc. Acredito 
que essa abordagem conduz à auto-
gestão, pois provoca a reflexão conti-
nua sobre as escolhas feitas. 
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a ser superado para uma boa avalia-
ção. E a amizade e os bons relaciona-
mentos no ambiente de trabalho po-
dem levar ao velho corporativismo. 
Para Magda, essa é outra armadilha 
a ser evitada. "A escola deve buscar 
práticas positivas, idéias inovadoras e 
viáveis; ter compromisso com a quali-
dade; contribuir para a construção da 
identidade de cada professor e da ins-
tituição, propiciando um clima orga-
nizacional sujeito à aprendizagem", 
recomenda. 
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