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um ano a outro nesses testes (equivalentes ao nosso 
Enem ou Prova Brasil). Fez-se um trabalho cuida
doso para estabelecer quem deveria observar os 
professores, quantas vezes e olhando para quais di
mensões: como inquirir os alunos: e. no quesito va
lor agregado, teve-se a precaução de controlar uma 
série de variáveis dos alunos (status social, situação 
familiar etc.) para que se pudesse isolar a qualidade 
do professor, não do aluno. 

Mesmo com todos esses cuidados, ainda há 
muito que não sabemos nem controlamos que po
de interferir nos resultados. Pode ser que os me
lhores alunos procurem os melhores professores, 
ou que os melhores professores escolham dar au
las para turmas ou séries melhores, e aí o que pa
receria o impacto do professor seria uma comple
xa interação entre professores e alunos que invia
bilizaria qualquer análise. (Seria como examinar a 
eficácia de um médico julgando apenas a taxa de 
cura dos seus pacientes. Se os casos mais compli
cados procuram os melhores médicos, ou se os 
melhores médicos procuram os pacientes mais in
tratáveis, é provável que os melhores médicos e os 
piores tenham pacientes com expectativa de vida 
similar, apesar de terem competências radical-
mente distintas. ) A fundação então conseguiu fa
zer o que se faz nas ciências exatas para isolar o 
efeito de uma variável: no ano seguinte, distribuiu 
os professores aleatoriamente. A turma a que cada 
um ensinaria foi totalmente determinada por sor
teio. Mais de 1 000 professores, atendendo mais 
de 60000 alunos, participaram. E os resultados 
são fascinantes. 

Em primeiro lugar, a perfor
mance esperada dos professores 
ficou muito próxima da perfor
mance real (ambas medidas pelo 
aprendizado de seus alunos). Ou 
seja. os professores identificados 
como bons através das observa
ções de seus pares, questionários 
de alunos e valor agregado em 
anos anteriores continuaram, 
grosso modo. sendo bons profes
sores ensinando a turmas aleato
riamente escolhidas. 

Em segundo lugar, foi possível 
sofisticar o modelo. Testaram-se 
quatro variações das ferramentas 

de avaliação dos professores, e notou-se que uma 
das melhores combinações era aquela que dava peso 
igual (33% a cada um) aos três componentes (per
formance em teste, observação e questionário de 
alunos). Quando alguns professores reclamam que é 
reducionismo avaliá-los somente pela performance 
de seus alunos em testes, aparentemente têm razão: 
é melhor adicionar essas duas outras variáveis. Tam
bém se testaram vários modelos diferentes de obser
vação docente, desde aquele em que o professor é 
avaliado por seu diretor até versões mais complexas. 
Os modelos mais confiáveis se mostraram aqueles 
em que o professor foi avaliado por pelo menos qua
tro observadores, em aulas diferentes, sendo dois 
deles pessoas da administração da escola (é impor
tante que seja mais de uma para evitar a influência 
de conflitos/preferências pessoais) e dois, outros 
professores, treinados para a tarefa. 

Nenhum estudo é definitivo, muito menos um 
feito por uma fundação, e nada garante que os mes
mos achados serão encontrados no Brasil, ainda 
que normalmente o que apareça nos Estados Uni
dos também se verifique aqui. Mas, ante o modelo 
atual, obviamente fracassado, em que o professor é 
contratado por concurso no início da carreira e de
pois fica esquecido em sua sala de aula. fazendo o 
que bem entender e sendo promovido por nível de 
estudo e experiência, o horizonte descortinado por 
essa pesquisa é bem mais promissor. Precisamos 
encontrar e premiar os bons professores. E ter ferra
mentas objetivas e mensuráveis para tirar os maus 
profissionais da sala de aula. Sem isso. dificilmente 
sairemos dessa pasmaceira. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 7, p. 80-81, 13 fev. 2013. 




