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Resumo 
 

Esta tese apresenta uma reflexão sobre o processo de construção de uma proposta de 

avaliação de professores desenvolvida em uma escola de Ensino Fundamental I 

localizada na Asa Norte de Brasília. Para tanto, inicialmente foi realizada uma revisão 

da literatura, a qual indicou como elementos importantes a serem considerados: o 

envolvimento dos professores no processo de elaboração da proposta; a utilização de 

diversos instrumentos avaliativos; a atenção com a viabilidade, confiabilidade, 

validade e utilidade da proposta; o estabelecimento de objetivos claros e amplamente 

divulgados; a utilização de critérios previamente estabelecidos; e a consideração do 

contexto em que os professores estão inseridos. Além dessas indicações, o trabalho de 

campo baseou-se nos preceitos da metodologia colaborativa, em que os diversos 

sujeitos da pesquisa colaboram com a sua elaboração, ao passo que a pesquisa deve 

colaborar com o seu desenvolvimento (no caso, profissional). Assim, o trabalho 

buscou contribuir não apenas com a produção do conhecimento sobre o tema, como 

também com o aprimoramento do trabalho desenvolvido pelos participantes da 

pesquisa e, ainda, com a elaboração de novas propostas de avaliação de professores – 

no sentido de indicar caminhos que possam ser percorridos por interlocutores 

qualificados de diferentes escolas e redes de ensino no processo de construção e 

aplicação de suas próprias propostas, ainda que resultando em desenhos diferentes dos 

apresentados nesta tese. A experiência relatada indica que é possível e necessário 

disputar os rumos das políticas de avaliação de professores no Brasil de modo que 

elas se tornem verdadeiros instrumentos em favor do desenvolvimento desses 

profissionais e da melhoria da qualidade da educação.  

 

Palavras-Chave: Avaliação do Professor, Pesquisa Colaborativa, Trabalho Docente.    
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Abstract  
 

This thesis presents a reflection on the process of designing a proposal for teacher 

evaluation developed at a elementary school located in Asa Norte, Brasília. To begin 

with, a review of the literature was made. That review indicated some important 

elements that should taken into consideration: the involvement of teachers in the 

process of designing the proposal; the use of various evaluation tools; the attention to 

the feasibility, reliability, validity and usefulness of the proposal; the establishment of 

clear and widely disseminated objectives; the use of pre-established criteria; and the 

context in which teachers are inserted. In addition to those indications, the fieldwork 

was based on the precepts of collaborative methodology, in which the various 

participants of the research collaborate with its preparation, which should collaborate 

with their development (in this case, professional). Thus, the study aimed to 

contribute not only to the production of scientific knowledge, but also to the 

improvement of the work done by the research participants and also with the 

development of new teacher evaluation proposals - indicating ways that can be used 

by different qualified personnel in schools and school systems in the process of 

constructing and applying their own proposals, even if resulting in different designs 

from those presented in this thesis. The experience hereby reported indicates that it is 

not only possible but necessary to contest the course taken by teacher evaluation 

policies in Brazil in a way that allows them to become actual instruments in favor of 

the development of these professionals and the improvement of the quality of 

education. 

 

Key Words: Teacher Evaluation, Colaborative Research, Teaching Profession 
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Introdução  
 

A avaliação de professores existe desde a criação dessa profissão. Professores 

são, e sempre foram, cotidianamente avaliados por seus alunos, pais de alunos, 

colegas de trabalho e superiores administrativos. Em geral essas avaliações são 

informais, ou seja, realizadas de maneira espontânea e assistemática, mas não deixam 

de estabelecer juízos de valor sobre diferentes aspectos do trabalho docente 

(afetividade, conhecimento, experiência, profissionalismo etc.). É com base nessas 

avaliações que podemos selecionar os professores que foram mais marcantes na nossa 

trajetória escolar, seja por uma avaliação positiva ou negativa que fazemos de sua 

atuação.   

Professores também são formalmente avaliados em diferentes momentos da 

sua carreira, dentre eles: na aquisição de certificados para o exercício da docência 

(que, no Brasil, restringe-se ao diploma em cursos de formação de professores); na 

seleção e contratação de professores (sendo os concursos públicos de provas e títulos 

seu principal exemplo no país); na obtenção de estabilidade (como, por exemplo, na 

avaliação do estágio probatório); na progressão da carreira (sendo essas avaliações 

mais escassas no Brasil, ainda que sejam utilizadas por algumas Secretarias de 

Educação como, por exemplo, do Estado de São Paulo e do Estado da Bahia); na 

bonificação por resultados (cujas iniciativas cresceram bastante no Brasil nos últimos 

anos aparecendo em diversas Secretarias de Educação, como, por exemplo, dos 

seguintes estados: Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo
1
); nos processos 

de demissão e exoneração; dentre outros.  

Importante reconhecer que avaliar professores não é tarefa simples. Essa 

complexidade fica evidente na comparação com avaliação de outros profissionais, por 

exemplo os trabalhadores industriais que têm que produzir uma determinada peça. 

Nesse caso, é relativamente fácil verificar se a peça foi produzida de maneira 

adequada e em quanto tempo. No caso do trabalho docente é preciso considerar que 

existem muitos objetivos em jogo (alguns deles de difícil identificação) e muitos 

                                                        
1 Na minha dissertação de mestrado (Cassettari, 2010), apresentei uma revisão da literatura sobre as 

propostas de remuneração por desempenho para professores que incluem tanto o pagamento por mérito 

individual, quanto a bonificação com base nos resultados das escolas e ainda a vinculação do 

pagamento (considerando aqui também a progressão na carreira) a medidas de conhecimento e 

habilidade dos professores.  
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fatores que influenciam a sua realização (sendo difícil a análise isolada de cada um 

deles). Além disso, na base da execução desse trabalho está a relação com outros 

seres humanos que possuem características, experiências e vontades próprias.  

Mesmo reconhecendo essas dificuldades, a preocupação com a avaliação de 

professores tem crescido nos últimos anos, vinculada à ideia de que a melhoria da 

qualidade da educação depende, em grande medida, de bons professores. Vale dizer 

que este nem sempre foi o foco das políticas voltadas para a garantia de uma educação 

de qualidade, conforme fica explicito neste excerto, retirado de Fernandes (2008, p. 

11): 

[...] um pouco por todo o mundo e durante décadas, os 

esforços para melhorar a qualidade dos sistemas educativos 

centraram-se sobretudo na melhoria dos currículos, nos 

processos de organização e gestão das escolas ou no 

desenvolvimento de novos programas de ensino [...] A 

avaliação de professores não era considerada uma prioridade. 

Na maioria dos casos era um mero processo burocrático 

destinado a verificar o cumprimento de determinadas normas 

e procedimentos que, muitas vezes, teriam pouco a ver com o 

ensino, a aprendizagem ou com o crescimento profissional dos 

professores.  

Também no Brasil as políticas destinadas à melhoria da qualidade da educação 

nem sempre privilegiaram a ação sobre a qualidade do trabalho docente. Oliveira e 

Araujo (2005), enfatizam três principais enfoques que essas políticas adotaram ao 

longo da história da educação brasileira: a busca pela ampliação do acesso à escola; a 

regularização do fluxo escolar; e, só mais recentemente, a melhoria da aprendizagem 

dos alunos representada, especialmente, pelo desempenho dos alunos nas avaliações 

em larga escala.  

A mudança do lugar do trabalho docente nas políticas educacionais, passando 

a ser considerado, ao mesmo tempo, “o centro do problema educativo” e “o fator 

estratégico da sua solução” (Vaillant, 2008, p. 8)2 i
 pode ser atribuída a diversos 

fatores, inclusive à atuação dos sindicatos e associações de professores — que, ao 

defenderem melhores condições de trabalho e remuneração para a categoria, 

enfatizando que o não atendimento dessas reivindicações traria prejuízos para a 

                                                        
2 Neste trabalho optou-se pela tradução das citações em língua estrangeira no corpo do texto e a 

manutenção do texto original em notas de fim.  
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qualidade da educação, ajudaram a difundir a ideia da centralidade do trabalho 

docente para as políticas educacionais — e à atuação dos “reformadores 

empresariais”3ii
 da educação — que partem do entendimento que é necessário criar 

mecanismo de competição entre os professores e de responsabilização desses 

profissionais para a garantia de um educação de qualidade.  

Deste modo, temos uma situação de aparente consenso sobre a importância do 

trabalho dos professores para a melhoria da qualidade da educação, que esconde as 

diferentes concepções que dão origem a esse entendimento e as diferentes propostas 

delas decorrentes.  

Para Ingersoll (2003), no centro do debate sobre o trabalho docente estão 

caracterizações opostas sobre o controle desse trabalho, podendo ser considerado 

muito fraco — e portanto indicando a necessidade de aumento desse controle — , ou 

muito forte — indicando a necessidade de aumento da autonomia dos professores.  Na 

primeira perspectiva, os problemas associados ao desempenho dos professores e 

alunos resultariam das seguintes características das escolas e sistemas de ensino: 

desorganização, falta de controle, baixos padrões, má gestão e poucos esforços que 

garantam a responsabilização (accountability). A resposta a estes problemas estaria, 

então, no aumento do controle sobre as escolas e na responsabilização dos 

professores.  

Na segunda perspectiva, em que predomina o entendimento de que já existe 

muito controle sobre as escolas, os problemas associados ao desempenho dos 

professores e alunos são considerados um resultado da implementação de políticas de 

cima pra baixo, de maneira antidemocrática, limitando o controle dos professores 

sobre o seu próprio trabalho. Como respostas a esse problema, existe a defesa da 

descentralização das escolas e o aumento do poder, autonomia e profissionalização 

dos professores. 

                                                        
3 No mesmo sentido do termo “corporate reformers”, criado por Diane Ravitch (2011) para designar 

todos os atores que influenciam a formulação de políticas educacionais (dentre eles políticos, 

empresários, mídia, fundações e pesquisadores) a partir do entendimento de que é possível “consertar a 

educação aplicando os princípios do mundo dos negócios, organizações, gerenciamento, direito e 

marketing e desenvolvendo um bom sistema de coleta de dados que forneça as informações necessárias 

para incentivar a força de trabalho – diretores, professores e alunos – por meio de recompensas e 

sanções adequadas” (p. 11) 
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O autor vai além e afirma que essas diferentes perspectivas têm como base 

diferentes ideologias referentes à melhor maneira de organizar o espaço de trabalho. 

Segundo o autor: 

Por um lado, o ponto de vista racionalista salienta a 

importância da coordenação, previsibilidade e 

responsabilização no local de trabalho para o sucesso de 

empreendimentos coletivos. Por outro lado, o ponto de vista 

humanista salienta a necessidade de uma democracia no local 

de trabalho, a autonomia do trabalhador e bem-estar dos 

empregados para o sucesso organizacional. (Ingersoll, 2003, 

p.15)
iii

 

 A diferença de ideologias também é salientada por Shiroma e Schneider 

(2011), que identificam na base das disputas em torno da avaliação de professores, o 

conflito entre Trabalho e Capital. Para as autoras:   

Apesar de capital e trabalho almejarem educação de qualidade 

e entenderem que a avaliação do professor é um instrumento 

que pode contribuir para alcançá-la, as concepções de 

educação e de avaliação docente defendidas por ambos se 

contrapõem no que se refere aos princípios, interesses e 

projetos sócio-históricos nos quais se sustentam. As políticas 

de avaliação docente produzidas nesse embate guardam as 

marcas da correlação de forças existente no âmbito do Estado. 

(p. 40).  

Ambas as perspectivas têm claras implicações para a contextualização da 

qualidade docente e, consequentemente, para a avaliação de professores. No conflito 

entre elas é que são definidos os objetivos das propostas, os contornos que elas 

adquirem e as suas implicações para o corpo docente e para os sistemas educacionais 

como um todo.  

Deste modo, ainda que seja possível identificar tendências internacionais para 

a avaliação de professores, — e, no presente momento essas tendências se referem ao 

estabelecimentos de metas e padrões de performance vinculados à premiações para os 

melhores profissionais e punições para os piores — é preciso considerar que elas só 

são incorporadas pelos sistemas educacionais se encontram apoio de grupos locais e 

uma correlação de forças favorável, uma vez que elas podem encontrar várias formas 

de resistência. 
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A ideia original deste trabalho era apresentar uma análise das propostas de 

avaliação de professores desenvolvidas por diferentes Secretarias Estaduais de 

Educação, buscando identificar as perspectivas que as influenciavam e as disputas 

enfrentadas no seu processo de elaboração e implementação. Entretanto, um estudo 

inicial de tais propostas mostrou que a maioria dos Sistemas de Ensino restringem a 

avaliaçao dos professores à verificação da sua assiduidade, pontualidade, formação e 

experiência, a partir de critérios que poderiam (e são) utilizados para a avaliação de 

qualquer servidor público. O estudo também mostrou que existe um número crescente 

de iniciativas – ainda incipientes e com muitos problemas de continuidade – de 

incorporação do desempenho dos alunos em avaliações em larga escala como mais 

um critério para a avaliação dos professores.  

Em todos os casos, a avaliação de professores não parece ser fruto de uma 

análise cuidadosa da bibliografia sobre o tema, sendo importante destacar que 

trabalhos acadêmicos só são citados para defender uma determinada proposta, 

encobrindo a grande diversidade de alternativas disponiveis na literatura e até mesmo 

de resultados referentes à proposta em questão. Os professores, na grande maioria dos 

casos, não participam do processo de elaboração das propostas e, assim, não são 

convidados a refletir sobre o melhor formato para a avaliação do seu trabalho, ainda 

que essa seja uma indicação recorrente na bibliografia.  

Neste contexto, não é dificíl supor que os professores percebam a avaliação 

como um processo burocrático que devem cumprir para se manterem na profissão, 

para progredirem na carreira ou para ganharam um adicional salarial. A avaliação, 

assim percebida, possui pouca ou nenhuma relação com o trabalho desenvolvido e 

não ajuda os professores a compreenderem o que estão fazendo bem, no que podem 

melhorar e como podem melhorar.  

Essas constatações levaram a reflexão das limitações do projeto apresentado, 

uma vez que sua principal contribuição seria, provavelmente, a negação das 

iniciativas em curso, por motivos que já estão amplamente discutidos na literatura 

(Sousa, 2008; Oliveira, 2003; Shiroma e Schneider, 2011; Freitas, 2011).  

A reformulação do projeto de pesquisa partiu do entendimento que a avaliação 

de professores pode trazer inúmeras contribuições para esses profissionais, para as 
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escolas e também para os sistemas de ensino, mas que esse resultado depende das 

escolhas realizadas ao longo do processo de elaboração e implementação da avaliação 

que, por sua vez, dependem das concepções dos envolvidos no processo e da 

correlação de forças entre eles. Logo, entende-se que é possível e necessário disputar 

os rumos das políticas de avaliação de professores não apenas pela negação de 

projetos considerados insatisfatórios, mas também pela proposição de novas 

abordagens.  

Deste modo, o seguinte objetivo foi estabelecido:  

Refletir sobre o processo colaborativo de construção de uma proposta de 

avaliação de professores buscando contribuir:   

 Com a construção do conhecimento sobre o tema; 

 Com o aprimoramento do trabalho desenvolvido pelos professores 

participantes da pesquisa (tanto numa perspectiva individual, 

quanto coletiva); 

 Com o desenvolvimento de novas propostas de avaliação de 

professores; 

 A seguir será apresentada a metodologia que orientou a realização deste 

trabalho.   

Metodologia  
 
 Utilizando a definição de Bernardete Gatti (2007), entende-se o método de 

pesquisa como algo que não é abstrato, mas “é ato vivo, concreto, que se revela nas 

nossas ações, na nossa organização do trabalho investigativo, na maneira como 

olhamos as coisas do mundo” (p. 43). Tal definição contrapõe-se ao entendimento de 

método enquanto uma simples sequência de passos que devem ser executados e 

considera o aspecto interiorizado, intersubjetivo e personalizado das mediações 

realizadas pelo pesquisador e, desta maneira, contempla seus valores, atitudes e 

crenças. Em síntese, a autora coloca que “os métodos, para além da lógica, são 

vivências do próprio pesquisador com o que é pesquisado. Não são externos, 

independentes de quem lhe dá existência no ato de praticá-lo.” (p. 55). Isso não 

significa negar a importância de certas regras e orientações para garantir a 
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consistência e validade das análises realizadas, mas sim, destacar a necessidade de 

que elas sejam apropriadas pelo pesquisador nas suas formas de pensar e agir. Para 

ela: 

O método não é um roteiro fixo, é uma referência. Ele, de 

fato, é construído na prática, no exercício do ‘fazer a 

pesquisa’. O método, nesse sentido, está sempre  em 

construção. O método oferece a orientação de base necessária 

à garantia de consistência e validade, mas não pode virar uma 

‘camisa de força’. Por isso, ele precisa ser apropriado pelo 

pesquisador que pelas suas mediações cria alternativas, novas 

saídas, novas soluções para emergir dos dados e sua 

compreensão (p. 65)  

 Partindo desta perspectiva, aqui serão apresentados os principais contornos, 

ou as orientações gerais, seguidas durante a realização da pesquisa, sendo que ao 

longo de todo trabalho o método será melhor evidenciado.  

 Tendo em vista os objetivos definidos para a pesquisa, sua execução foi 

dividida em duas etapas distintas, porém complementares: a revisão da literatura 

sobre a avaliação de professores e o trabalho de campo.  

 A primeira etapa tem como meta a análise do conhecimento científico 

acumulado sobre o tema, o que pressupõe a realização das seguintes tarefas: 

levantamento da produção científica, seleção dos textos, leitura e sistematização das 

principais ideias.  

O levantamento dos textos foi primordialmente realizado pela internet por 

meio dos seguintes sítios: Banco de Teses da CAPES 

(http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/); Scientific Eletronic Library Online — 

SciELO (http://www.scielo.br); Education Resources Iinformation Center — ERIC 

(http://www.eric.ed.gov); e Google Acadêmico (http://scholar.google.com).  

As buscas foram feitas em três idiomas: português, inglês e espanhol, a partir 

de localizadores referentes à qualidade docente e à avaliação de professores (tanto 

numa perspectiva mais ampla sobre o tema, quanto numa perspectiva mais específica, 

abordando, por exemplo, apenas um dos seus objetivos ou instrumentos). Essas 

buscas indicaram a existência de um grande número de trabalhos sobre a avaliação de 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
http://www.eric.ed.gov/
http://scholar.google.com/
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professores em inglês, em especial de origem norte americana, e um número ainda 

muito restrito de publicações nacionais sobre o tema. A seleção dos textos privilegiou 

os autores considerados de referência para a área — a partir do número de 

publicações e citações em trabalhos sobre o tema. 

A sistematização das leituras foi organizada na primeira parte deste trabalho a 

partir das seguintes questões: 

 Por que avaliar os professores? – referindo-se às diferentes justificativas e 

objetivos atribuídos à avaliação de professores  

 O que avaliar? – referindo-se ao debate em torno da qualidade docente e sua 

relação com os critérios utilizados nas avaliações de professores  

 E como avaliar? – referindo-se aos instrumentos mais utilizados nos sistemas 

de avaliação de professores.  

A literatura apresenta uma grande variedade de respostas para cada uma dessas 

questões, gerando alternativas que podem ser combinadas de diferentes maneiras. 

Cabe a ressalva de que tais questões estão fortemente interligadas, ou seja, alguns 

instrumentos serão mais apropriados para determinados objetivos da avaliação e vice-

versa.  

Foram poucos os consensos encontrados na bibliografia, destacando-se a 

ausência de posicionamentos totalmente contrários à avaliação de professores. Sobre 

esse ponto, é interessante notar que mesmo entre os autores que apresentam fortes 

críticas às políticas vigentes, predomina o entendimento de que são as características 

de certos programas que apresentam problemas, mas que, em outro formato, a 

avaliação de professores poderia trazer inúmeras contribuições para esses 

profissionais, bem como para as escolas e os sistemas de ensino.  

Além disso, destaca-se que apesar do amplo reconhecimento de que as 

escolhas sobre os sistemas de avaliação de professores geram disputas, não foi 

encontrada a defesa de procedimentos autoritários para a tomada de decisões. Apesar 

de alguns autores não se posicionarem sobre o assunto, é grande o número de 

trabalhos que destacam as vantagens decorrentes do estabelecimento de um processo 

participativo de elaboração da avaliação, envolvendo os professores em todas as suas 
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etapas (dentre eles: Stronge e Tucker, 2003; Danielson e Mcgreal, 2000; Bacharach et 

al., 1990). Também é grande o número de autores que ressaltam a superioridade das 

propostas que combinam diferentes instrumentos avaliativos, possibilitando uma 

análise mais completa do trabalho docente (Peterson, 1990; Darling-Hammond, 1990; 

Barber, 1990; dentre outros). Por fim, é recorrente a preocupação com a viabilidade, 

validade, confiabilidade e utilidade das avaliações, o que demanda uma série de 

cuidados, inclusive com o treinamento dos avaliadores (Fernandes, 2008; Danielson e 

McGreal, 2000; Stronge e Tucker, 2003; etc.).  

A revisão da bibliografia serve como base para a segunda parte dessa tese: o 

trabalho de campo. Deste modo, não faria sentido construir uma proposta de avaliação 

de professores que não respeitasse nem mesmo os consensos encontrados na literatura 

e, assim, foi necessário pensar em um processo que, por exemplo, incorporasse os 

professores, inclusive nos momentos de tomada de decisões sobre o formato da 

avaliação, e que possibilitasse a combinação de diferentes instrumentos. 

A necessidade de envolvimento dos professores no processo indicava que o 

trabalho de campo deveria adotar uma metodologia participativa – entendida aqui de 

maneira ampla, compreendendo todas aquelas que estimulam a participação ativa dos 

sujeitos da pesquisa. Dentre todas as possibilidades de realização de uma pesquisa 

participativa, me ative à metodologia colaborativa, acolhendo a sugestão da 

professora Bernardete Gatti no âmbito do processo de qualificação desta tese.  

Colaboração é entendida, nesse contexto, enquanto “algo que beneficia e traz 

contribuições para ambas as partes” (Bueno, 2003, p. 12) ou, de maneira mais 

elaborada, como “a ação de, conscientemente, trabalhar com o outro, permitindo-se 

tanto ser por ele influenciado, quanto influenciá-lo em direção à transformação 

recíproca” (Ninin, 2006, p. 12). Em outro trecho essa mesma autora afirma que: 

Colaborar é um processo interacional de criação 

compartilhada, mediatizado pela linguagem, que nasce de uma 

prática social entre indivíduos em busca da reconstrução e 

reorganização de saberes em um dado contexto. O ato de 

colaborar cerca-se de alto grau de confiabilidade entre os 

indivíduos no sentido de garantir a possibilidade de que cada 

um externalize suas contribuições e receba consideração séria 

sobre elas. (Idem, p. 24).  
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 No mesmo sentido, Boavida e Ponte (2002, p.3) afirmam que só existe 

colaboração quando:  

[...] os diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não 

numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade de 

modo a haver a uda m tua e a atingirem ob etivos que a todos 

beneficiem.  este modo, embora na colaboração os papéis dos 

parceiros possam ser diferenciados e possam existir, à partida, 

diferenças de estatuto, num grupo fortemente hierarquizado, 

em que de um lado temos o chefe que dá ordens e do outro os 

subordinados que as executam, configura-se uma situação de 

atividade conjunta de natureza não-colaborativa.  

 Assim, um processo colaborativo exige confiança, diálogo, negociação e 

respeito entre os envolvidos. É um processo marcado pela imprevisibilidade, uma vez 

que as decisões são tomadas considerando as ideias de cada participante, sendo que, 

em muitos casos, acontecem conflitos entre diferentes opiniões.  

 Os conflitos são considerados parte natural do processo de colaboração, 

entretanto, para não minar esse processo devem ser resolvidos de uma maneira em 

que prevaleça a aceitação dos diferentes posicionamentos, a possibilidade de 

argumentação e, principalmente, a disposição de reconsiderar as posições pessoais em 

pról dos interesses do grupo. Em outras palavras:  

Neste processo, é fundamental que os participantes 

manifestem abertura no modo como se relacionam uns com os 

outros, dispondo-se a um contínuo dar e receber, assumindo 

uma responsabilização conjunta pela orientação do trabalho e 

sendo capazes de construir soluções para os problemas no 

respeito pelas diferenças e particularidades individuais. 

(Boavida e Ponte, 2002, p. 5).  

 Referindo-se mais especificamente à colaboração no processo de produção 

do conhecimento sobre a prática profissional docente, Teles e Ibiapina destacam a 

necessidade não apenas do pesquisador considerar a importância da participação dos 

professores, como também dos professores reconhecerem a sua importância para o 

processo e os benefícios que ele pode trazer para o seu trabalho.  este modo “Na 

medida em que ambos colaboram mutuamente (professores colaboram com a 

investigação fornecendo dados para pesquisa e o pesquisador colabora com os 

professores, ajudando-os a refletir e transformar a prática) o processo de colaboração 

se concretiza.” (2009, p. 4 e 5). Ainda sobre esse assunto, Magalhães afirma que “o 
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papel do pesquisador não é o de observador passivo que procura entender outro. O 

papel do outro também não é o de ser entendido pelo pesquisador. Ambos são vistos 

como coparticipantes ativos e sujeitos no ato de construção e transformação do 

conhecimento” (1994, p. 72).  

 Ninin (2006, p. 16), destaca que, para além da construção do conhecimento, 

um dos principais propósitos da pesquisa colaborativa é transformar as pessoas 

envolvidas no processo e o contexto em que estão inseridas, ou seja:  

A pesquisa colaborativa apoia-se numa perspectiva holística 

para entender e trabalhar com situações-problema nas quais a 

construção do conhecimento exerce papel fundamental para a 

transformação dos envolvidos e do contexto em que a 

pesquisa se insere. [...] Está na base desse paradigma de 

pesquisa a busca por posturas investigativas não pautadas em 

elitismos e comportamentos manipulatórios, mas sim, em 

trabalhos que visem às mudanças pessoais, organizacionais e 

sociais em larga escala.  

 Tal perspectiva é compartilhada por Teles e Ibiapina (2009, p. 5 e 6), ao 

enfatizarem que a pesquisa colaborativa favorece a transformação das práticas 

desenvolvidas, ao criar condições para que os envolvidos no processo (inclusive os 

pesquisadores) desenvolvam níveis superiores de consciência. Para as autoras:  

A pesquisa colaborativa é formação porque o docente 

constantemente se encontra desafiado a refletir sobre suas 

ações, revendo concepções e teoria internalizadas, levando-o 

ao confronto com a prática.   pesquisa porque as reflexões e 

questionamentos resultantes do processo de formação são 

convertidos pelo pesquisador em trabalho de produção de 

conhecimento científico, balizado pelo parecer do professor. 

Dessa forma, a pesquisa colaborativa atende a necessidade de 

duas vertentes: a necessidade de produção de conhecimentos 

científicos da academia - com a pesquisa - e a de 

desenvolvimento profissional - com a formação do professor.  

 De acordo com Ninin (2006, p. 73), um dos desafios para os pesquisadores 

nesse processo é conciliar “a qualidade científica e o reconhecimento do 

conhecimento produzido e a usabilidade do conhecimento produzido para a 

comunidade pesquisada”.   
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 A autora ainda atenta para o fato de que esse tipo de pesquisa, por ser 

resultado de um processo que considera as perspectivas de todos os participantes, 

deve ser flexível e estar su eito a modificações: “A cada etapa do trabalho novas 

organizações podem surgir, colaboradores podem vir a se conhecer melhor e, com 

isso, o diálogo, a negociação e o cuidado vão se aprimorando, favorecendo discussões 

que interfiram no próprio objeto da pesquisa” (Ninin, 2006, p. 20).  

 Um dos aspectos mais importantes da pesquisa colaborativa é que todos 

participem e assumam responsabilidade pelo trabalho desenvolvido, ainda que 

buscando seus interesses particulares, para além dos objetivos da pesquisa comuns a 

todos os envolvidos. De acordo com Teles e Ibiapina (2009) é importante que as 

reflexões e análises realizadas no decorrer da pesquisa sejam feitas de uma maneira 

que aproxime os motivos dos pesquisadores aos motivos dos professores, para que os 

conhecimentos se am efetivamente produzidos “com” os professores e não “sobre” 

eles.  

 Os participantes dessas pesquisas podem ter formação, experiência e 

perspectivas mais ou menos diversificadas. Boavida e Ponte (2002) atentam que, 

apesar das dificuldades que podem surgir como resultado da composição de equipes 

diversificadas, elas têm “a vantagem de possibilitar olhares múltiplos sobre uma 

mesma realidade, contribuindo, assim, para esboçar quadros interpretativos mais 

abrangentes para essa mesma realidade.” (p. 12). Esses autores  reforçam a ideia de 

que o essencial nessas pesquisas é que as relações de trabalho estabelecidas sejam, de 

fato, colaborativas, o que não significa que todos os participantes assumam os 

mesmos papeis durante a sua realização. 

Um trabalho colaborativo não depende só da existência de um 

objetivo geral comum. As formas de trabalho e de 

relacionamento entre os membros da equipa têm, igualmente, 

que ser propiciadoras do trabalho conjunto. [...] Subjacente à 

ideia de colaboração está, também, uma certa mutualidade na 

relação: todos têm algo a dar e algo a receber do trabalho 

con unto.  e a relação é muito desequilibrada, havendo uns 

que dão muito e recebem pouco e vice-versa, é problemático 

atribuir a essa atividade um caráter de colaboração. Mas, 

atenção, mutualidade e equilíbrio não significam igualdade 

absoluta. Significam, apenas, que todos os participantes 

têm um papel reconhecido no projeto e beneficiam, de 

modo inequívoco, com a sua realização. A igualdade como 
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meta pode ser inviável – em especial nos pro etos em que 

existem membros com diferentes papéis dada a sua formação 

especifica – e procurar imp -la à força pode ser não só  

artificial como contraproducente. (Idem, p. 6, grifos meus).  

 Da mesma forma, Magalhães coloca que:  

O conceito de colaboração, envolvido em uma proposta de 

construção crítica do conhecimento, não significa simetria de 

conhecimento e/ou semelhança de ideias, sentidos, 

representações e valores. De fato, implica em conflitos, 

tensões e em questionamentos (Bakhtin, 1930; Pechey, 1989) 

que propiciem aos interagentes possibilidades de 

distanciamento, reflexão e consequente auto-compreensão dos 

discursos da sala de aula e de sua relação com aqueles 

valorizados [...] e os não valorizados pela escola, isto é, que 

levam em conta questões contextuais, que propiciam novos 

papéis ao professor e ao aluno, que estabelecem novas 

relações entre ‘ideologia e conhecimento escolar, entre 

significado e controle social’ (Giroux, 1988:45). Assim, o 

processo colaborativo não implica que todos os 

participantes tenham a mesma ‘agenda’ ou o mesmo poder 

institucional ou de saber, mas que tenham possibilidades 

de apresentarem e negociarem suas representações e 

valores na compreensão da realidade e de entenderem as 

interpretações dos envolvidos. Também não significa que, 

em todas as situações, professor e pesquisador dividam 

igualmente o ‘poder’ nas decisões, mas que isso esteja 

claro aos participantes e seja colocado em discussão. Na 

verdade, este é um aspecto que necessita ser mantido sob 

constante vigilância pelo pesquisador, principalmente nas 

pesquisas em que este ocupa um lugar marcado 

institucionalmente. Em resumo, uma pesquisa que tome a 

colaboração como central pressupõe que todos os 

participantes se tornem pesquisadores de sua própria ação 
(1998, p. 172 e 173, grifos meus).  

 Teles e Ibiapina seguem a mesma linha de raciocínio ao afirmarem que: 

“embora a pesquisa se faça em constante colaboração, não quer dizer que pesquisador 

e  professor tenham as mesmas responsabilidades no decorrer do processo 

investigativo.” (2009, p. 6). Ibiapina, em outro texto, complementa:  

O pesquisador tem o papel de mediador ficando responsável 

por organizar e intercambiar ideias, fortalecendo o apoio 

mútuo entre os pares e encorajando os professores a participar 

do processo dialógico. Os partícipes compartilham 

significados e sentidos, questionam ideias, concordam ou 

discordam das opiniões de seus companheiros, apresentando 
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suas razões e opções e aceitando responsabilidades durante 

todo o percurso do trabalho colaborativo (2008, p.39).    

 Ainda que alguns autores citem algumas fases que devem ser cumpridas na 

realização das pesquisas colaborativas (que, em geral, se resumem a incorporação dos 

participantes na investigação; as negociações sobre o envolvimento de cada 

participante na investigação, a maneira como os dados serão coletados, como os 

produtos que serão disponibilizados etc.; a construção da pesquisa; e a análise dos 

dados), Ninin ressalta que:  

Embora muitos autores tenham se preocupado com os 

procedimentos envolvidos na pesquisas colaborativas e com as 

circunstâncias em que elas melhor ocorrem, a  tarefa de 

delinear ou mapear tais procedimentos está diretamente 

relacionada às experiências que emergem das reflexões que 

envolvem os colaboradores da pesquisa. não há como prever 

um caminho único para a condução da pesquisa colaborativa, 

pois, como já apontado anteriormente, todas as negociações 

dependem do envolvimento dos colaboradores com a questão 

investigada e de toda uma cadeia de relações desenvolvidas 

entre eles que, de uma certa forma, tornam-se os responsáveis 

por todo o desenvolvimento da pesquisa (2006, p. 197)  

 Boavida e Ponte reiteram:   

Uma investigação colaborativa não pode ser planificada ao 

pormenor, do princípio ao fim.   um processo din mico, 

criativo, mutável, onde por diversas vezes é preciso parar para 

pensar e, se necessário, reajustar o rumo. Estes reajustamentos 

de rumo podem requerer modificações nos papéis dos 

participantes, que têm, muitas vezes, de ser renegociados 

durante o desenvolvimento do projeto (2002, p. 11)   

 O trabalho de campo, realizado na segunda etapa desta tese, buscou seguir 

os preceitos da pesquisa colaborativa acima apresentados. Apesar dos objetivos da 

pesquisa terem sido previamente estabelecidos por esta pesquisadora, os contornos da 

avaliação foram definidos em conjunto com os participantes da pesquisa e os seus 

resultados foram discutidos com esses profissionais.  

 A escolha da escola para realização da pesquisa respeitou apenas dois 

critérios: deveria ser pública e atender exclusivamente aos anos iniciais do ensino 

fundamental. O foco na escola pública se justifica por ser ela entendida como espaço 
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privilegiado para a realização do direito à educação (sem distinção de classe, raça, 

gênero, religião, etc.), onde, no Brasil, se concentra a maior parte das matrículas dos 

anos iniciais do ensino fundamental (cerca de 99%, segundo as sinopses estatísticas 

do Inep de 2013). Cabe ainda considerar que a avaliação de professores das redes 

públicas de educação traz consigo alguns desafios específicos, ligados ao modelo de 

contratação desses profissionais. Nesse sentido a avaliação de professores das escolas 

públicas tem que lidar com questões (por exemplo, isonomia e estabilidade) que não 

se apresentam nas escolas particulares. 

 Já o foco nos anos iniciais do ensino fundamental se justifica por nessa 

etapa da educação obrigatória cada turma contar com apenas um professor regente, o 

que favorece o contato da pesquisadora com esses profissionais e com seus alunos. O 

mesmo poderia ser dito sobre os professores da educação infantil, entretanto, a idade 

dos alunos dessa etapa da educação básica (até 6 anos) se apresenta como um 

dificultador para a aplicação de alguns instrumentos de avaliação de professores, 

conforme será discutido na primeira parte deste trabalho.    

 Após apresentação da pesquisa, tanto a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal como a equipe gestora da escola onde o trabalho foi realizado forneceram 

consentimento para a sua realização. A participação dos professores foi voluntária e, 

portanto, apenas parte dos professores da escola participou da pesquisa até o final (no 

total, sete professores)
4
. 

 Para que os professores tivessem condições de tomar decisões informadas, 

um primeiro momento da pesquisa consistiu na apresentação de discussões sobre a 

avaliação de maneira geral e, mais especificamente, sobre a avaliação de professores. 

Num segundo momento, os professores decidiram quais instrumentos seriam 

utilizados na avaliação, os detalhes da sua aplicação e da divulgação dos resultados. 

Depois, a avaliação foi realizada respeitando as decisões dos professores. E, por fim, 

foram realizadas reuniões com cada um dos participantes da pesquisa nas quais os  

resultados da avaliação foram debatidos e os professores puderam se manifestar sobre 

todo o processo, indicando em que medida ele poderia ser aprimorado e no que a 

avaliação contribuiu com a reflexão e a possível transformação da sua prática 

                                                        
4 As características do sistema de ensino, da escola e dos professores participantes da pesquisa serão 

apresentadas na segunda parte dessa tese.  
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profissional. Parte dos resultados da avaliação também foram apresentados e 

discutidos com a equipe gestora da escola, no intuito de que pudessem orientar 

decisões e ações voltadas para todo o grupo de professores, a partir do que foi 

percebido com a maioria dos participantes. Não foi realizado um trabalho de 

acompanhamento do uso dos resultados da avaliação, entretanto, as reuniões 

realizadas indicaram disposição tanto dos professores, quanto da equipe gestora, em 

utilizá-los para orientar ações com vistas à superação das dificuldades encontradas.   

 A avaliação realizada adquiriu características que a aproximam do que 

Gatti (2013) chamou de “avaliação participativa emancipatória”. Essa abordagem, 

conforme o próprio nome indica, combina duas perspectivas: a avaliação 

emancipatória e a avaliação participante, ou participativa. Saul (2008, p. 21), 

apresenta dois principais objetivos das avaliações emancipatórias, são eles: 

[...] iluminar o caminho da transformação e beneficiar as 

audiências no sentido de torná-las autodeterminadas. O 

primeiro objetivo indica que essa avaliação está comprometida 

com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do 

autoconhecimento crítico do concreto, do real, que possibilita 

a clarificação de alternativas para a revisão desse real. O 

segundo objetivo aposta no valor emancipador dessa 

abordagem para os agentes que integram um programa. 

Acredita que esse processo pode permitir que o homem, por 

meio da consciência crítica, imprima uma direção às suas 

ações nos contextos em que se situa, de acordo com valores 

que elege e com os quais se compromete no decurso de sua 

historicidade. 

 O grande diferencial da avaliação participativa é a ênfase no envolvimento 

dos sujeitos implicados no projeto/serviço submetido a avaliação. A ideia é que a 

avaliação conduzida dessa maneira desencadeie um processo de aprendizagem social 

que produza os conhecimentos necessários à proposição de soluções e avanços, além 

de gerar um comprometimento dos envolvidos com a mudança (Carvalho, 2013).  

 Essas duas perspectivas se aproximam a partir do entendimento que a 

participação é essencial para gerar transformações significativas. De acordo com Gatti 

(2013, p. 161):  

 [...] ações sociais ou educacionais que têm por objetivo criar 

condições de mudanças conceituais, de atitudes e práticas 
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precisam acionar movimentos interativos e com participação 

efetiva dos envolvidos para criar condições de mudanças 

duradouras, acordadas em novos significados construídos em 

grupos envolvidos com uma determinada ação ou função.  

 Nesse sentido, a autora considera que a avaliação participativa 

emancipatória “pressupõe a participação de todos os envolvidos com a ação que se 

pretende avaliar, desde sua concepção, ao seu desenvolvimento e finalização 

interpretativa, até a tomada de decisões.” (idem, p. 162). Para ela, essa avaliação 

exige que os seguintes princípios se am seguidos: 1) “que todos os participantes 

compartilhem a ideia que o processo avaliativo a ser desencadeado é um processo de 

reflexão conjunta e impulso de mudança, buscando-se contribuições concretas na 

direção de mudanças significativas”; 2) “ter critérios que balizem todo o processo 

avaliativo, inclusive critérios éticos [...] esses critérios devem ser elaborados de forma 

compartilhada, decididos com transparência”; 3) “construção de um sentido coletivo 

em relação às ações que permearão o processo avaliativo e o constituirão [...] Com 

isso, ter clareza do valor do processo para todos. [...] A escolha de implementá-la 

demanda conversas, diálogos francos e tomada de decisão coletiva”(idem, p. 163 e 

164). 

 Na segunda parte dessa tese ficará mais claro em que medida a avaliação 

realizada conseguiu se aproximar das orientações aqui exibidas e quais foram as 

dificuldades enfrentadas no processo, entretanto, antes disso será apresentada a 

sistematização da revisão da literatura sobre a avaliação de professores. 
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Parte I. As opções encontradas na literatura  
 

A avaliação de professores pode ser pensada e realizada de muitas maneiras, 

com diferentes propósitos, baseada em variadas concepções sobre o trabalho e a 

qualidade docente, utilizando diversas fontes de informação etc. O objetivo da 

primeira parte desta tese é analisar como essas opções se apresentam na literatura.  

Cabe destacar que, dada a complexidade da avaliação de professores, não 

existe nenhuma abordagem que esteja acima das críticas e que, portanto, possa ser 

considerada ideal para todas as circunstâncias, em outras palavras: “não há sistema de 

avaliação à prova de todas as situações que só as práticas reais podem suscitar e 

evidenciar” (Fernandes, 2009, p. 21). Ao contrário, existem múltiplas alternativas 

disponíveis que, em meio a disputas políticas, são escolhidas como mais apropriadas 

para cada contexto, sendo que práticas consideradas de sucesso em um determinado 

cenário, podem ser absolutamente inviáveis em outros.   

Essas escolhas são influenciadas por uma série de fatores, que incluem tanto 

as características do sistema de ensino em que a avaliação está inserida, quanto as 

concepções e interesses dos envolvidos no processo. Sobre o primeiro ponto, Duke e 

Stiggins (1990) afirmam que: “sistemas de avaliação não existem no vácuo [...] um 

ambiente avaliativo é um reflexo do sistema de ensino e até mesmo da comunidade 

em que se localiza.”  (p.127)
iv

. Deste modo a avaliação de professores depende, 

dentre outros fatores: da organização e objetivos do sistema de ensino; das leis e 

regulamentações da profissão docente; dos recursos disponíveis (inclusive o tempo 

para elaboração e implantação da proposta); da experiência em avaliação do sistema e 

das escolas; do grau de organização e mobilização das associações e sindicatos de 

professores; da oferta e demanda de professores (considerando que quando a demanda 

por professores é maior do que a sua oferta, ou seja, faltam professores, a avaliação de 

professores tende a perder importância ou torna-se menos rigorosa, o contrário ocorre 

quando a oferta é maior do que a demanda); das condições de trabalho dos 

professores.  

Com relação às concepções e interesses que influenciam a avaliação, Linda 

Darling-Hammond (1990, p.20) ressalta que:  
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Avaliação envolve a coleta e uso de informações para o 

julgamento do valor de algo. Todo sistema de avaliação de 

professores deve incorporar uma definição das tarefas da 

docência e mecanismos para avaliar os professores. Diferentes 

concepções do trabalho docente implicam diferentes formas 

pela qual as informações são coletadas e os julgamentos de 

valor são realizados. Implícitas nessas diferentes concepções 

do trabalho docente estão diferentes noções dos objetivos da 

educação, das atividades e conhecimentos dos professores, dos 

comportamentos dos professores, e das auto-avaliações - ou 

outras - atividades avaliativas.
v
 

Como existem diferentes visões de mundo – e mais especificamente de 

educação e do trabalho docente – podem existir conflitos não apenas nos momentos 

de elaboração da avaliação, como também nas suas etapas subsequentes, o que é 

explicitado nos excertos a seguir:  

[...] Os resultados da avaliação muitas vezes dependem tanto 

das condições sob as quais ela foi projetada e implementada, 

quanto da sua concepção formal, tal como ela existe no papel. 

Processos avaliativos, seus resultados e efeitos são uma 

função de muitos fatores técnicos, organizacionais e políticos 

diferentes que interagem de maneira importante [...]. A 

implementação de qualquer politica educacional, incluindo as 

políticas de avaliação de professores, representa uma interação 

contínua entre interesses políticos diversos, regras e 

procedimentos estabelecidos (com relação tanto à política em 

questão, quanto a outros aspectos do funcionamento das 

escolas), negociações e escolhas entre grupos, e o contexto 

institucional local. (Darling-Hammond, 1990, p. 19 e 20)
vi

 

[...] não podemos deixar de lado a consideração que processos 

avaliativos comportam, em seus modelos e desenvolvimento, 

uma associação grande não só com suas finalidades 

específicas em dadas situações, mas com o conjunto de 

valores, atitudes e comportamentos dos avaliadores, que 

também imprimem sentido a esses processos, para além da 

racionalidade de seu planejamento, criam representações e 

geram consequências. (Gatti, 2011, p. 79)  

Ainda que não exista uma proposta consensual de como os professores devem 

ser avaliados, existem algumas condições que precisam ser respeitadas para a 

construção de processos formais de avaliação. Apesar de aparecerem com diferentes 

ênfases na literatura, em geral tais condições referem-se à necessidade da criação de 

processos viáveis – no tocante à existência de condições objetivas (tempo, pessoal, 

recursos financeiros etc.) que assegurem a efetivação das propostas; confiáveis – o 
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que depende não apenas da elaboração de processos justos, como também da sua 

percepção como tal por todos os envolvidos, principalmente os avaliados, que devem 

ter segurança, dentre outras coisas, que os resultados da avaliação serão utilizados de 

acordo com os objetivos anunciados (sem falsas agendas) e que esses resultados não 

serão influenciados por fatores tais como preconceitos e viéses dos avaliadores; 

válidos – tanto no sentido de que os instrumentos consigam coletar informações sobre 

o que se espera que eles coletem, quanto de que os dados resultantes sejam úteis para 

os objetivos estabelecidos para o processo avaliativo; e úteis – ou seja, que existam 

consequências associadas à avaliação, considerando que, sem isso, a avaliação não 

passa de uma mera perda de tempo.  

Domingos Fernandes organiza os elementos que considera fundamentais para 

a discussão de qualquer projeto de avaliação da seguinte maneira: 

1.Transparência. O processo de avaliação tem de ser 

transparente, prevendo a definição de critérios claros, simples 

e relevantes que contemplem as dimensões mais significativas 

e estruturantes das acções dos professores. Têm de ser 

construídos e debatidos por todos e serem do conhecimento de 

todos. As relações entre avaliadores e avaliados devem ser 

definidas e estabelecidas com clareza e obedecer a princípios 

claros. 

2. Objecto. O processo de avaliação deve estar associado à 

melhoria da qualidade do ensino e ao desenvolvimento 

profissional dos professores, particularmente no que se refere 

à sua competência, desempenho e eficácia.  

3. Avaliadores. O processo de avaliação tem de ser 

desenvolvido por pessoas credíveis e respeitadas pelos 

avaliados. Parece fundamental que os avaliadores possam 

exercer as suas funções num clima de clara aceitação e 

reconhecimento das suas competências e que os avaliados 

tenham plena confiança nos avaliadores.  

4. Simplicidade. Qualquer sistema de avaliação estará 

seguramente condenado ao fracasso se estiver inundado de 

listas infindáveis de objectivos, de competências, de 

indicadores, de descritores e de outras coisas do género que, 

por sua vez, dão origem a outras tantas grelhas ou listas de 

verificação que tornam inviável qualquer avaliação séria. A 

avaliação tem de ser o mais simples possível, sem ser 

simplista, devendo basear-se em conceitos fortes e naquilo que 

é verdadeiramente estruturante e fundamental. É um erro 

pensar-se que se pode avaliar tudo. Deve avaliar-se o que é 

realmente importante e isso é, normalmente, pouco. Não 

precisamos de muita avaliação. Precisamos de melhor e mais 
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profunda avaliação. 

5. Credibilidade. Para que a avaliação seja credível deverá 

basear-se em critérios claros e em processos e fontes de 

recolha de informação diversificados. No fundo, o que se 

pretende é produzir uma imagem tão nítida quanto possível do 

que estamos a avaliar. Por isso se torna importante triangular 

avaliadores, métodos e processos de recolha de informação, 

tempos e contextos, para que a avaliação seja mais válida e 

fiável. Ou seja, para que a avaliação tenha, pelo menos, níveis 

aceitáveis de qualidade.  

6. Utilidade. A avaliação tem de ser útil no sentido em que 

deverá permitir que se tomem decisões que contribuam para 

melhorar o desempenho dos professores, a qualidade de 

ensino ou o clima de aprendizagem da escola. Aqui é 

fundamental definir bem quem são os principais utilizadores 

da avaliação e qual a utilização que se pretende dar às suas 

conclusões e/ou recomendações.  

6. Participação. Trata-se de uma condição necessária, ainda 

que não suficiente, para que um qualquer sistema de avaliação 

de professores possa ter sucesso: a participação, tão informada 

quanto possível, de todos os que têm interesse no processo de 

avaliação.  

7. Ética. O processo de avaliação deverá ser eticamente 

irrepreensível, tratando todos e cada um dos avaliados de 

acordo com uma conduta que garanta que o processo é justo, 

contribuindo para que todos o reconheçam e se sintam bem 

com os processos e resultados da avaliação. 

A lista poderia continuar, incluindo, por exemplo, a 

exequibilidade e o rigor do sistema de avaliação, ou ainda a 

necessidade de se preverem mecanismos de apoio e de 

formação para todos os professores que, de algum modo, deles 

necessitem. (Fernandes, 2008, p. 24 e 25) 

 

Além dos elementos acima elencados, Danielson e McGreal (2000) enfatizam 

a necessidade da avaliação de professores considerar os avanços nas pesquisas 

educacionais e, desta maneira, adotar perspectivas condizentes com as teorias mais 

aceitas no campo do ensino e da aprendizagem. Como exemplo, ou autores citam a 

superação da visão behaviorista da educação e o entendimento amplamente difundido 

que o processo de ensino-aprendizagem deve considerar as diferenças entre os alunos, 

ser contextualizado, participativo e interdisciplinar; visão esta que, para eles, deve se 

fazer presente na avaliação de professores.  

Os autores também ressaltam a necessidade de comunicação clara com os 

professores, evitando ambiguidades que podem resultar em demasiada confusão e 

ansiedade que comprometem os resultados do processo avaliativo. Nesse sentido, 
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Manning (1988, p. 8) afirma que: “Comunicação é um dos aspectos mais importantes 

de uma avaliação. Professores não podem trabalhar em ambientes inseguros. Não 

devem existir agendas secretas e toda informação coletada deve ser utilizada somente 

para os propósitos explicitados.”
vii

 

 Mais uma recomendação recorrente na literatura é que o processo de 

elaboração e aplicação da avaliação leve em conta o contexto em que o professor está 

inserido. Nesse sentido, não dá pra pensar na aferição da qualidade do professores, 

sem considerar que tal qualidade está “intimamente ligada à qualidade da sua 

formação, do desempenho da gestão, às condições físicas e materiais da escola que, 

também, são vinculadas às condições da sociedade em que a escola está inserida” 

(Tavares, 2013, p. 230). 

 Só para citar alguns exemplos, não é difícil considerar que o desempenho de 

um mesmo professor, dando a mesma aula para os mesmos alunos seja diferente se 

ele encontrar condições de trabalho diferentes (por  exemplo, uma escola bem arejada 

e uma escola mal ventilada no verão do nordeste). Ou ainda, mantendo-se as mesmas 

condições de trabalho e o mesmo conteúdo, que o desempenho do professor varie de 

acordo com as características dos seus alunos (sendo a principal diferença com 

relação às condições socioeconômicas dos alunos). Mesmo mantendo tudo igual (o 

que é inviável na prática) é possível que o desempenho do professor apresente 

alterações ao longo dos anos (não apenas porque os professores vão aprendendo com 

a sua prática, mas também porque existem condições externas – por exemplo, 

problemas de saúde ou na família – que afetam o seu desempenho). Deste modo, se o 

contexto não for considerado, corre-se o risco de culpabilizar o professor por questões 

que estão fora do seu controle interferindo, assim, na validade e na confiabilidade da 

avaliação.  

Tal questão torna-se ainda mais complexa se forem consideradas as diferentes 

formas de atuação que a carreira do magistério possibilita. Assim, o desempenho do 

professor também pode variar, por exemplo, de acordo com o nível ou modalidade de 

ensino no qual leciona, o que deve ser considerado nas propostas de avaliação desses 

profissionais.  
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Moss (2010, p. 361) considera necessário conhecer as circunstâncias que 

influenciam o trabalho do professor, de modo que elas sejam levadas consideradas e 

enfrentadas pelos processos de avaliação: 

Assim, a natureza da prática docente – complexa, relacional, 

interativa e contingente – apresenta uma série de desafios 

especiais para o desenvolvimento de avaliações. Dentre eles 

encontram-se como avaliar a prática dos professores de 

maneira significativa, útil e justa quando muitos aspectos do 

contexto variam em maneiras que não podem ser corrigidas 

pelo contexto escolar. Esses incluem variações no conteúdo 

ensinado; as experiências de aprendizagem anteriores dos 

alunos de um professor; a cultura a que os estudantes estão 

submetidos na escola, na sala de aula e em suas casas; os 

recursos e políticas da escolas e do sistema de ensino de onde 

o professor trabalha; e assim por diante. Então, a prática 

docente e sua avaliação envolve necessariamente vários tipos 

de interações que podem ser entendidas e abordadas no 

desenvolvimento de interpretações sobre a qualidade e devem 

ser postas para trabalhar no sentido da melhoria do ensino e da 

aprendizagem.
viii

  

Sobre a necessidade de se considerar o contexto na avaliação do trabalho 

docente, Goe, Bell e Little, (2009, p. 15) também expressam:  

O contexto da docência varia muito entre as disciplinas, séries, 

agrupamento intencional de estudantes nas escolas e 

subgrupos de estudantes e entre escolas com diferentes 

populações de alunos e circunstancias locais. A eficácia dos 

professores deve ser considerada à luz desses diferentes 

contextos e devem ser incorporadas medidas que levem em 

conta as diferenças nas matérias de ensino, nas atividades 

desenvolvidas pelos professores, nas características dos 

alunos, nas características pessoais dos professores e na 

cultura e organização escolar.
ix

  

Novaes (2013, p. 112 e 113), por sua vez, além de reiterar a importância de 

que a avaliação considere o contexto em que o trabalho docente é realizado, ressalta 

que isto pode ter implicações para a comparabilidade dos seus resultados, “tendo em 

vista ser impossível contabilizar o efeito das condições contextuais”. Cabe ainda 

destacar que, apesar de frequente, a recomendação de que o contexto seja considerado 

na avaliação de professores, não existe nenhuma indicação pormenorizada de como 

isso deve ser feito na prática, o que depende das características e singularidades de 

cada processo.   
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Interessante notar que apesar do amplo reconhecimento de que as escolhas 

sobre os processos de avaliação de professores envolvem disputas políticas, em 

nenhum dos textos analisados houve a defesa de procedimentos autoritários para a 

tomada de decisões.  

Dentre as vantagens do estabelecimento de um processo participativo de 

elaboração da avaliação de professores, Stronge e Tucker (2003, p. 37), enfatizam a 

possibilidade de melhor adequação das propostas à realidade das escolas e à maior 

facilidade de se conseguir o apoio daqueles que participaram da sua construção. Em 

suas palavras:  

É de suma importância o envolvimento de professores, 

diretores, administradores centrais, supervisores e, talvez 

membros da comunidade, na seleção e desenvolvimento do 

conjunto de normas e procedimentos a ser utilizado [na 

avaliação de professores]. Esse processo participativo e 

inclusivo não só irá ajudar com a personalização necessária 

para melhor refletir as necessidades de um determinado 

sistema de ensino, como também irá aumentar o apoio de 

todos os constituintes.
x
 

 Torrecilla (2006, p. 34), vai além e afirma ser necessário para a implantação 

de qualquer sistema de avaliação de professores o seu aceite pela comunidade 

educacional e, em especial, pelos professores. Segundo ele:   

O início de um sistema de avaliação de desempenho docente 

deveria sempre ser precedido de um debate profundo, e esse 

sistema só deveria ser implantado após um aceite geral por 

parte da comunidade educativa, fundamentalmente dos 

professores. Sem dúvida, os sistemas de avaliação impostos 

não atingem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino.
xi

  

No mesmo sentido, Goe, Bell e Little (2009, p. 17) colocam:  

Ouvir as vozes dos professores, diretores, especialistas em 

currículo, representantes de sindicatos, pais e estudantes irá 

ajudar a garantir uma maior aceitação do sistema de avaliação. 

Além disso, irá ajudar a garantir que a validade do sistema não 

seja ameaçada pela não conformidade ou pela resistência 

ativa
xii

.  

Danielson e McGreal (2000, p. 64 e 65) também reconhecem a importância da 

participação de diversos atores em todas as etapas do processo avaliativo, tanto pelo 
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que eles podem contribuir com o processo, quanto pelo que o processo, como um 

momento de reflexão sobre o trabalho docente, pode contribuir com a prática desses 

profissionais.  

O processo de elaboração de uma avaliação deve ser o mais 

inclusivo quanto possível. Em um assunto de tamanha 

importância, não há razões para excluir qualquer pessoa que 

queira participar. Um sistema de avaliação é tão bom quanto a 

sua aceitação por aqueles que irão utilizá-lo. [...] Todos os 

educadores de uma escola ou distrito terão contribuições a 

fazer para o desenho do sistema; este será um sistema melhor 

se as perspectivas de todos forem incluídas. Assim, as escolas 

e distritos devem organizar o processo de elaboração de uma 

maneira que garanta que todas as vozes sejam ouvidas. [...] 

Além disso, muitos professores recebem de bom grado a 

oportunidade de se envolverem no processo de definição da 

qualidade docente. [...] eles podem contribuir com o diálogo 

sobre como os diferentes aspectos da qualidade docente se 

manifestam em diferentes cenários. [...] Ademais, professores 

podem ser altamente  sensíveis às demandas de tempo de um 

processo avaliativo; e eles serão rápidos em apontar 

procedimentos que são excessivamente onerosos. [...] 

Representantes de associações de professores ajudarão a 

garantir que o processo de elaboração de um novo sistema de 

avaliação respeite os direitos dos professores [...] eles irão 

garantir que os procedimentos avaliativos contribuam com a 

formação e crescimentos dos professores e, possivelmente, 

que os professores possam tomar um papel mais ativo no 

processo de avaliação.
xiii

 

Entretanto, os autores reconhecem que, na prática, muitas vezes o 

envolvimento dos professores é bastante limitado. Segundo Stronge e Tucker (2003, 

p. 8):  

Tanto administradores quanto professores devem estar 

envolvidos nos processos de elaboração e implementação de 

um novo sistema de avaliação [...] infelizmente, professores 

muito comumente são excluídos da importante fase de 

discussão, desenvolvimento e tomada de decisão no ciclo da 

avaliação.
xiv

  

Também no Brasil percebe-se que, geralmente, os sistemas de ensino não dão 

espaço para que os professores façam parte do processo de discussão e elaboração de 

projetos educacionais, nem mesmo daqueles que os influenciam diretamente, como é 

o caso da avaliação de professores. Em geral as decisões são tomadas pelas cúpulas 
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das Secretarias de Educação, fazendo com que, muitas vezes, os professores sejam 

surpreendidos com novos projetos, com os quais teriam muito a contribuir
5
.  

Decisões arbitrárias sobre um processo tão complexo como a avaliação de 

professores geram desconfiança e, “sem confiança qualquer sistema de avaliação está 

condenado ao fracasso” (Bacharach, Conley e Shedd, 1990, p. 145)
xv

. Vale ressaltar 

que são muitos os exemplos da inviabilização de projetos de avaliação de professores 

por conta da resistência dos profissionais da educação. Um desses exemplos é o 

Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores
6
 que, apesar 

de instituído em 2003, recebeu tantas críticas que foi descartado antes mesmo de sua 

primeira aplicação. A resistência também se faz presente nas diferentes maneiras de 

se fraudar os sistemas de avaliação.  

Assim, entende-se que a participação de diversos atores só tem a contribuir 

com a construção e implementação da avaliação de professores, sendo que, sem tal 

participação, todo o processo fica comprometido. Desse entendimento, resulta a 

defesa de que todo o ciclo da avaliação de professores seja, de fato, democrático, o 

que pressupõe a garantia de determinadas condições para a sua efetivação (criação de 

canais de comunicação, estabelecimento de espaços de discussão, definição de 

mecanismos de representação etc.).  

Vale ainda ressaltar que, apesar da grande quantidade de embates que 

circundam a avaliação de professores, não foram encontrados, nos textos analisados, 

posicionamentos totalmente contrários a essas avaliações. Mesmo naqueles que 

apresentam fortes críticas a essas políticas, predomina o entendimento de que elas não 

são necessariamente ruins, mas sim que, dentro de um determinado contexto, elas 

                                                        
5 Dentre muitos exemplos possíveis, destaca-se a aprovação da “Bonificação por Resultados para 

funcionários do quadro do magistério da Secretaria Estadual de Educação de  ão Paulo” que aconteceu 

em dezembro de 2008, num momento em que os professores estavam em recesso e sem contar com a 

participação nem dos professores e nem de suas associações sindicais no seu processo de elaboração 

(Cassettari, 2010).  
6(Brasil/ MEC, Portaria Nº 1.404  de 9 de junho de 2003) - Dentre os componentes do sistema, o que 

causou mais polêmica foi o “Exame Nacional de Certificação de Professores” também conhecido como 

“Provão do Professor” que deveria avaliar “por meio dos instrumentos adequados, os conhecimentos, 

competências e habilidades dos professores e demais educadores em exercício nas redes de ensino, dos 

concluintes dos cursos normais de nível médio, e dos concluintes dos cursos de licenciatura oferecidos 

pelas instituições de ensino superior” (Art. 2º).  
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adquirem características que são mais prejudiciais do que favoráveis à melhoria da 

qualidade da educação.  

No Brasil, essas críticas em geral partem da caracterização da sociedade 

capitalista e tecem críticas às políticas que trazem para o setor público mecanismos 

típicos da administração de empresas, como a avaliação de pessoal. Nesse processo, 

acontece o que Freitas (2011, p. 10) chamou de “sequestro”, em que a avaliação passa 

a atender os interesses do mercado em detrimento dos interesses da educação. 

Analisando as iniciativas que utilizam o desempenho dos alunos em avaliação em 

larga escala para responsabilização dos professores, o autor afirma:   

Os testes têm seu lugar no mundo educacional como uma 

ferramenta de pesquisa. O grave problema é que eles foram 

sequestrados pelo mercado e pelo mundo dos negócios e nele, 

as suas naturais limitações são ignoradas. Como vimos 

anteriormente, os testes associam à sua função de medir, o 

papel de controle ideológico dos objetivos da educação – mais 

pelo que excluem do que pelo que incluem – e têm o objetivo 

de controlar os atores envolvidos no processo educativo. Sem 

testes, não há responsabilização e meritocracia – teses 

fundamentais do mercado. 

Críticas semelhantes são apresentadas por Helena de Freitas (2003, p.1114), 

em trabalho que discute a certificação de professores.  

Além de não avançar na formação e profissionalização do 

magistério em nosso país, a idéia de certificação dos 

professores pode vir a ser, no que diz respeito à avaliação do 

trabalho docente, profundamente danosa no processo de 

flexibilização do trabalho e de desprofissionalização dos 

professores-educadores, reforçando a competitividade e 

aprofundando, na sociedade, o clima de individualização e 

responsabilização de cada professor sobre o sucesso e o 

fracasso dos estudantes. Contribuirá certamente para instalar 

uma concepção de trabalho docente de caráter meritocrático, 

para instaurar/acirrar o clima de “ranqueamento” e 

competitividade, inibidores do processo de construção de 

novas alternativas para a formação de nossas crianças, jovens 

e adultos a partir do trabalho coletivo e solidário, e da gestão 

democrática em nossas escolas.  

Mais uma crítica diz respeito ao papel de instituições multilaterais (citando 

documentos do Banco Mundial, da OCDE entre outros), para a difusão das políticas 
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de avaliação professores, sem que sejam consideradas as características locais em que 

se desenvolve a educação. 

Então, a referência para definir o que constitui um bom 

professor não emerge da realidade sócio-histórica brasileira 

que condiciona nossas práticas e instituições sociais, mas das 

elaborações teóricas de organizações como a OCDE, voltada 

aos interesses de desenvolvimento econômico dos países 

centrais e não necessariamente aos das crianças, jovens e 

adultos da escola pública brasileira. (Shiroma e Scheneider, 

2011, p. 38)  

Esses textos trazem importantes reflexões para a análise dos sistemas de 

avaliação de professores, em especial para a discussão dos objetivos que eles têm 

perseguido e a quem eles interessam, entretanto, como o foco dos trabalhos é a crítica 

de iniciativas existentes, eles falham em apresentar alternativas concretas aos 

processos por eles identificados como prejudiciais para o trabalho docente e para a 

qualidade da educação como um todo. Desta forma, em muitos casos a leitura dos 

textos deixa a impressão de que, no atual momento histórico, a luta dos professores 

deve priorizar a rejeição aos projetos de avaliação do seu desempenho em detrimento 

da construção de propostas alternativas. 

Sem deixar de considerar a importância dessas reflexões, o objetivo desse 

trabalho, conforme apresentado anteriormente, é buscar na literatura sobre a avaliação 

de professores as diferentes opções disponíveis – e em disputa – para a construção de 

sistemas de avaliação de professores, partindo do entendimento que as avaliações 

podem atender a diferentes interesses, a depender das escolhas realizadas no processo. 

O texto foi organizado a partir das seguintes questões: 

 Porquê? – referindo-se às justificativas e propósitos da avaliação; 

 O que? – referindo-se aos critérios utilizados; 

 Como? – referindo-se aos instrumentos disponíveis;  

Ao final são apresentadas outras questões que apareceram na bibliografia sem, 

entretanto, o mesmo detalhamento das questões acima elencadas. A seguir serão 

apresentadas as justificativas e finalidades - ou os “porquês” -  da avaliação de 

professores.  
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1. Por quê avaliar os professores?  

A busca pela qualidade docente, como condição primordial para a garantia de 

uma educação de qualidade, aparece como uma das principais justificativas para a 

criação de sistemas de avaliação professores. De acordo com Stronge e Tucker (2003, 

p.3): 

Sem sistemas de avaliação de qualidade nós não podemos 

saber se temos professores de alta qualidade. Então, uma 

avaliação de professores bem planejada e propriamente 

implementada é essencial para a oferta de programas 

educacionais efetivos e para a melhoria das escolas.
xvi

  

A avaliação é vista tanto como um instrumento de verificação da qualidade 

dos professores, quanto um instrumento capaz de aprimorar tal qualidade ao 

identificar possíveis mazelas que precisam ser corrigidas. Nas palavras de Denise 

Vailant (2010, p. 460) a avaliação de professores deve ser entendida como um 

“dispositivo de aprendizagem profissional e organizacional que oriente e fortaleça a 

atividade docente e contribua para melhorar a aprendizagem dos estudantes”. 

Entretanto, partindo de diferentes concepções sobre a “atividade docente”, ou 

sobre o que significa “melhorar a aprendizagem dos estudantes”, diferentes objetivos 

são atribuídos a essas avaliações, dentre os quais, no documento do Joint Commitee 

on Standars for Educational Evaluation (2003) aparecem os seguintes: Orientar 

decisões referentes à promoção e efetivação de professores; Reconhecer e premiar 

contribuições meritórias; Avaliar a qualidade dos serviços prestados e dos processos 

em que eles são desenvolvidos; Identificar pontos fortes e fracos dos avaliados para 

ajudá-los a descobrir no que precisam melhorar; Prescrever políticas que ajudem a 

remediar os problemas encontrados; Orientar programas de treinamento e formação 

em serviço; Desenvolver uma maneira justa, vãlida e eficiente para demitir aqueles 

cuja performance continua ineficiente, mesmo após realizados esforços para sanar os 

problemas encontrados; Providenciar feedback para professores e administradores. 

Shinkfield e Stufflebeam (1995, p.88) também destacam diferentes objetivos 

das avaliações de professores. São eles: promover um serviço de alta qualidade para 

os estudantes; ajudar os professores a identificar e melhorar a sua competência; 

motivar e auxiliar os professores a constantemente avaliar e melhorar a instrução; 
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manter a responsabilização de professores; reconhecer e premiar professores 

excelentes; identificar e remediar professores ineficientes; proteger os interesses dos 

alunos e das comunidades dos professores incompetentes ou prejudiciais; demitir 

professores persistentemente ruins; supervisionar e coordenar o ensino em sala de 

aula; verificar a performance dos professores como base para o planejamento de 

programas de desenvolvimento profissional; aumentar a credibilidade das escolas.  

Esses diferentes objetivos podem ser agrupados em duas categorias: a que 

privilegia a função formativa da avaliação e o desenvolvimento profissional dos 

professores, por meio de avaliações com fracas consequências associadas (low 

stakes); e a que privilegia a função somativa da avaliação e a responsabilização dos 

professores, por meio de avaliações com altas consequências associadas (high stakes). 

Divisão semelhante é realizada por Bernardete Gatti (2011, p. 79), que denominou de 

“processos avaliativos seletivos” aqueles que tem por objetivo selecionar e ranquear 

os professores para diferentes propósitos (contratação, distribuição de prêmios etc.) e 

de “processos avaliativos educativos” os que “[...] são meios de alavancar pessoas e 

ações, ajudar a superar problemas e impasses. Pressupõem colocar em evidência suas 

premissas formativas, os valores e contextos de referência aos quais se avalia, 

compartilhando-os”.  

Cabe o esclarecimento de que na literatura sobre a avalição de professores a 

oposição entre “avaliação formativa” e “avaliação somativa” difere da comumente 

utilizada na literatura sobre avaliação da aprendizagem, em que tal oposição costuma 

ter um forte componente temporal (durante ou ao final do processo). No caso da 

avaliação de professores essa oposição refere-se aos seus propósitos e ao tipo de 

consequência a ela associada. Nesse sentido, utilizando a definição de Isoré (2009, p. 

6):  

A avaliação de professores tem dois principais objetivos. Por 

um lado, destina-se a garantir que os professores deem o seu 

melhor para promover a aprendizagem dos seus alunos. Por 

outro lado, procura melhorar a prática dos próprios 

professores ao identificar seus pontos fortes e fracos para 

aprofundar seu desenvolvimento profissional. Essas duas 

abordagens referem-se à avaliações de diferentes naturezas, 

respectivamente somativa e formativa.
xvii
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No mesmo sentido, Bauer (2013, p. 35) afirma que “as avaliações formativas 

oferecem devolutivas e apontam aspectos a serem aprimorados, sendo relacionadas ao 

propósito da melhoria; ao passo que as avaliações somativas pretendem auxiliar os 

tomadores de decisão em questões difíceis”. 

Para melhor compreensão de cada uma dessas vertentes da avaliação de 

professores, optou-se pela análise isolada de cada uma delas e, ao final, da discussão 

sobre a (im)possibilidade de combiná-las em uma única avaliação.  

1.1. Avaliação Formativa 

 A avaliação formativa “refere-se à análise qualitativa da prática atual dos 

professores, voltada para a identificação de seus pontos fortes e fracos e das 

oportunidades de desenvolvimento profissional adequadas para as áreas que 

necessitam de melhoria” (Isoré, 2009, p. 7)
xviii

. 

Essas avaliações partem da premissa que, dada a complexidade do trabalho 

docente, há sempre espaço para o desenvolvimento profissional e que todos os 

professores podem aprender algo novo que os ajude a realizar um melhor trabalho. Se, 

por um lado essa afirmação parece bastante simples e difícil de ser questionada, por 

outro ela vai de encontro ao entendimento, ainda perceptível em diversas situações, 

dos professores como detentores absolutos do saber. Também se opõe ao 

individualismo do trabalho docente, uma vez que pressupõe que os professores 

precisam de ajuda para melhorar a sua performance.  De acordo com Bacharach, 

Conley e Shedd, (1990, p. 138): 

Todo professor precisa melhorar, não porque ele ou ela é 

incapaz de cumprir com as suas responsabilidades, mas 

porque há sempre espaço para a aquisição de novos 

conhecimentos e habilidades, e porque o crescimento é, em si, 

uma necessidade básica daqueles em atividades 

profissionais.
xix

  

No mesmo sentido,  anielson e McGreal (2000, p.29) afirmam que “Não 

existem experts no complexo ato da docência e todos os profissionais podem aprender 

uns com os outros”
xx

. Os autores atentam, contudo, para o fato de que alguns 

professores (em especial os iniciantes), precisam de mais apoio e colaboração do que 



 45 

outros, sendo que as avalições podem contribuir não apenas para a identificação 

desses profissionais, como também das áreas que eles precisam de mais ajuda. 

Na sua função formativa, a avaliação de professores pode ser utilizada pelos 

próprios professores – ao permitir que eles reflitam sobre a sua prática com base em 

critérios de qualidade (ou seja, do que é considerado uma boa prática) possibilitando 

que eles identifiquem o que estão fazendo certo, no que precisam melhorar e no que 

podem ajudar os seus colegas - e também pelas escolas ou sistemas de ensino – que, 

ao conhecerem melhor seus professores, podem elaborar ações que favoreçam o seu 

desenvolvimento com maior precisão, seja por meio de programas de formação em 

serviço, de monitoramento e acompanhamento, ou ainda de outros programas 

elaborados de acordo com as necessidades apontadas pela avaliação.  

Bauer (2013, p.40) cita os seguintes propósitos comumente associados às 

avaliações formativas de professores:  melhorar e assegurar a qualidade do ensino; 

fornecer informações a pesquisas avaliativas sobre ensino; proporcionar o 

desenvolvimento de equipe – informação para basear as propostas de 

desenvolvimento profissional/formação continuada; buscar plano de desenvolvimento 

pessoal – identificar pontos fracos e áreas em que cada docente precisa investir; 

propiciar a autorreflexão do professor sobre o seu trabalho (autoavaliação); 

acompanhar a prática docente visando a sua melhoria; fornecer informações para 

conselhos escolares.  

Mccolskey e Egelson (1993), por sua vez, apresentam cinco maneiras da 

avaliação formativa ajudar os professores. São elas: 1. Encorajar a contínua auto-

avaliação e reflexão e desencorajar o desenvolvimento de rotinas que nunca mudam; 

2. Favorecer o crescimento em áreas de interesse dos professores; 3. Melhora o moral 

e a motivação dos professores, ao tratá-los como profissionais responsáveis pelo seu 

desenvolvimento; 4. Estimular a colegialidade entre os professores e discussões 

coletivas sobre práticas docentes; 5. Apoiar professores que testam novas abordagens 

para a instrução. Os autores apresentam como característica fundamental das 

avaliações formativas “que o contexto de coleta de informações não se a de 

julgamentos e punições, mas sim de ajuda, apoio ao crescimento e direcionado aos 

professores”(p. 2)
xxi

.  

Ainda sobre o que é considerado essencial para as avaliações formativas de 
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professores, Monica Rios (2006), ressalta que essas avaliações “supõem uma ação do 

avaliador em direção ao crescimento e desenvolvimento do avaliado” (p. 2), a autora 

aponta a interatividade como um de seus elementos mais importantes e enfatiza as 

suas diferenças em relação à função somativa da avaliação:  

A interatividade constitui um dos pontos mais importantes da 

avaliação formativa que permeada pelo diálogo é antes um 

processo de humanização e contribui para que o sujeito 

avaliado torne-se consciente do seu próprio desenvolvimento 

desencadeando a motivação intrínseca, isento de possíveis 

recompensas ou punições. A avaliação formativa implica um 

processo não punitivo e excludente, mas orientado por 

princípios éticos que compreende a situação do professor e 

assiste o seu desenvolvimento. (p. 3). 

O fato dos processos de avaliação formativa não servirem para a tomada de 

decisões de altas consequências para os professores, tanto para possíveis punições 

quanto premiações, os diferencia dos processos de avaliação somativa e, 

consequentemente, provoca intensos debates na área. Por um lado, a ausência de 

fortes consequências associadas à avaliação gera questionamentos sobre como lidar 

com professores que demostraram performances muito abaixo (ou muito acima) do 

esperado, por outro, essa ausência é entendida como essencial para que os professores 

não se sintam ameaçados pela avaliação e assim, colaborem com os processos 

avaliativos e com as iniciativas de desenvolvimento profissional deles decorrentes.   

Segundo Haefele (1993) “Professores têm uma atitude mais favorável à 

avaliação de professores quando os resultados das avaliações são utilizados de uma 

maneira formativa para ajuda-los a melhorar sua performance.” (p. 22)
xxii

.  Vale dizer 

que o apoio dos professores não vem de imediato, mas apenas quando os professores 

têm confiança no processo e nos usos de seus resultados, para tanto, Shinkfield e 

Stufflebeam, (1995) consideram que:  

Se os professores fossem capazes de se engajar em um 

processo de avaliação mais sistemática, no qual eles iriam 

participar das tomadas de decisões, suas percepções de toda a 

função seriam mais favoráveis. Se isso acontecesse e se os 

professores se envolvessem mais profundamente nos vários 

aspectos da sua avaliação formativa, então havia uma redução 

da insegurança. (p. 22 e 23)
xxiii

. 

Por fim, é preciso ressaltar que nem sempre os processos de avaliação 
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formativa resultam, de fato, no desenvolvimento dos professores. Para Duke e 

Stiggins (1990) existem características dos professores, dos sistemas de ensino e dos 

processos de avaliação que podem favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento 

desses profissionais. No caso da avaliação, os autores apontam que quando os 

processos partem de padrões claramente definidos, quando os professores concordam 

que esses padrões são relevantes, quando a avaliação é realizada por pessoas com 

treinamento e habilidades adequadas, são maiores as chances de desenvolvimento 

profissional. Da mesma maneira, “O crescimento pode ser inibido como resultado de 

avaliações demasiadamente ameaçadoras, mal conduzidas ou comunicadas 

inadequadamente” (p. 119)
xxiv

. Os autores destacam ainda que além dos recursos 

(materiais, financeiros e humanos) necessários com a avaliação de professores, o 

desenvolvimento profissional exige outros recursos (por exemplo, para a criação e 

implementação de programas de formação continuada), que devem ser providos pelos 

sistemas que buscam a melhoria dos seus profissionais.  

1.2. Avaliação Somativa 

 A avaliação somativa dos professores é aquela que tem como principal função 

“a determinação da competência dos professores – não a melhoria dessa competência” 

(Popham, 1988, p. 269)
xxv

. A partir dessa determinação, as avaliações podem ter 

fortes consequências, em especial associadas à tomada de decisões sobre a 

contratação, promoção, premiação e/ ou demissão de professores. Segundo 

Mccolskey e Egelson (1993):  

Avaliações desse tipo, projetadas para resumir todo o valor da 

performance dos professores, são chamadas de avaliações 

somativas. Avaliações somativas servem ao propósito 

organizacional de tomada de decisões. Decisões sobre a 

estabilidade no emprego e sobre o pagamento por mérito 

podem se basear nessas avaliações. Avaliações somativas de 

professores em início de carreira servem como um maneira de 

assegurar que eles tenham habilidades docentes essenciais. 

Avaliações somativas podem ainda servir para garantir aos 

formuladores de políticas que a qualidade do trabalho docente 

está mantida. Outros propósitos pouco utilizados, mas 

potencialmente importantes para as avaliações somativas são a 

atribuição de professores e a distribuição de recursos para a 

formação continuada. (p.1)
xxvi

. 
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Esse modelo de avaliação de professores possui forte relação com o debate 

sobre a responsabilização (accountability) em educação, em que “se tornam públicas 

as informações sobre o trabalho das escolas e consideram-se os gestores e outros 

membros da equipe escolar como corresponsáveis pelo nível de desempenho 

alcançado pela instituição.” (Brooke, p.378). Nesse contexto, cobra-se que os 

professores prestem contas do trabalho desenvolvido em sala e sejam premiados e 

punidos de acordo com as performances por eles apresentadas, sendo a avaliação 

somativa uma importante fonte de documentação das ações do professor, conforme 

expressa Isoré (2009, p. 6):  

A avaliação somativa de professores fornece informações 

cruciais sobre as práticas e performances correntes do 

professor que está sendo avaliado de acordo com o que é 

considerado padrão de uma ‘boa’ docência. Assim, avaliações 

somativas são uma fonte de documentação indispensável para 

tornar os professores responsáveis pelos seu 

profissionalismo.
xxvii

 

Dentre os principais propósitos das avaliações somativas de professores, 

Bauer (2013, p.39) elenca os seguintes: seleção de docentes/contratação; concessão de 

licenças; certificação; aprimoramento de indicadores de gestão; distinção e premiação 

dos melhores profissionais; decisões sobre penalidades (redução salarial, 

afastamentos, demissão, rebaixamento de cargo etc.); seleção para formação 

continuada; decisões sobre benefícios (aumento salarial, promoção, pagamento por 

mérito etc.); classificação de docentes para fins de accountability.   

Bacharach, Conley e Shedd (1990), dividem a avaliação somativa de 

professores em duas vertentes. A primeira busca a garantia de padrões mínimos de 

qualidade entre os professores e, nesse caso, é utilizada como base para decisões 

sobre a contratação e demissão. A segunda busca estimular a qualidade dos 

professores por meio da competição e, assim, são definidos prêmios (que podem ser 

tanto permanentes – por exemplo com a promoção na carreira – quanto eventuais – 

por exemplo com bônus em dinheiro) para aqueles que demonstrarem performances 

excepcionais, lembrando que, se o objetivo é estimular a competição, o número de 

prêmios deve ser limitado. Neste último caso, cabe a crítica que a competição vai 

contra a natureza colaborativa do trabalho docente.  
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A colocação dos profissionais de educação em processos de 

competição entre si e entre escolas levará à diminuição da 

possibilidade de colaboração entre estes. A educação, 

entretanto, tem que ser uma atividade colaborativa altamente 

dependente das relações interpessoais e profissionais que se 

estabelecem no interior da escolar (Freitas, 2012, p. 390)  

Outra crítica direcionada à avaliação somativa de professores refere-se à 

possibilidade de corrupção dos seus propósitos como resultado das fortes 

consequências a ela associadas. Nesse sentido, existe o entendimento de que a busca 

pelas premiações e o medo das punições estimularia os professores a conseguirem 

melhores resultados nas avaliações, o que não estaria necessariamente associado à 

melhoria do seu desempenho profissional e, em último caso, poderia implicar em 

comportamentos censuráveis do ponto de vista ético e/ou pedagógico.   

 Tal crítica tem como base a lei formulada por Campbell (1979): “Quanto mais 

qualquer indicador social quantitativo é utilizado para tomada de decisões, mais 

sujeito estará à pressão de corrupção e mais apto estará a distorcer e corromper os 

processos sociais que se pretende monitorar” (p.85)
xxviii

.  

Vale dizer que a corrupção pode se apresentar de diversas maneiras, inclusive 

pela não diferenciação entre os profissionais. Nesse caso, todos os professores são 

bem avaliados e, assim, não existe “risco” para nenhum deles. Weisberg,  exton, 

Mulhern e Keeling (2009), encontraram sistemas de avaliação em que 99% dos 

professores eram bem avaliados, podendo indicar uma situação de não diferenciação 

intencional dos professores. A avaliação também pode ser corrompida de outras 

maneiras, sendo as fraudes a sua manifestação mais extrema.  

No caso das avaliações que podem levar à demissão dos professores, existem 

alguns passos que precisam ser respeitados pelos sistemas de ensino, dentre os quais 

Bridges (1990, p.152) destaca: 1) garantir que os professores com desempenho abaixo 

do esperado tenham oportunidades de melhorar; 2) garantir provas que assegurem que 

a decisão pela demissão seja mantida, mesmo se contestada judicialmente; 3) garantir 

que estudantes de todas as classes sociais tenham oportunidades educacionais 

equivalentes. Segundo o autor, também é preciso considerar que:  

As origens da ineficiência são muitas vezes complexas [...] o 

fraco desempenho tem causas múltiplas [...] Porque os 
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problemas dos professores comumente resultam de vários 

fatores, as iniciativas para remedia-los só serão eficientes se 

forem direcionadas para todas as suas causas, não apenas para 

a suposta falta de habilidades. Avaliações devem 

necessariamente procurar identificar as causas desse fraco 

desempenho e prescreverem medidas que reflitam esse 

diagnóstico (Idem, p. 153 e 154)
xxix

. 

Alguns autores defendem que a superação das limitações tanto das avaliações 

somativas quanto das avaliações formativas estaria na sua combinação em uma única 

proposta, entretanto, existe um grande debate sobre o assunto com questionamentos 

que ressaltam a dificuldade e até mesmo impossibilidades de tal combinação. Esse 

assunto será analisado na parte seguinte deste trabalho.  

1.3. A avaliação pode ser ao mesmo tempo formativa e somativa?   

 Para os que defendem que a avaliação de professores pode ser ao mesmo 

tempo formativa e somativa existe o entendimento que:  

[...] essas duas finalidades (de crescimento profissional e 

responsabilização) não são concorrentes, mas sim de apoio 

mútuo – interesses duais que são essenciais para a melhoria da 

prestação de serviços educacionais [...] nós concebemos a 

formação e a responsabilização como compatíveis ao invés de 

competitivas. (Stronge e Tucker, 2003, p. 5)
xxx

. 

No mesmo sentido, Danielson e McGreal (2000, p. 31) ressaltam que: 

Embora as exigências de qualidade [avaliação somativa] e de 

desenvolvimento profissional [avaliação formativa] pareçam, 

à primeira vista, incompatíveis, elas são, na verdade, 

complementares. Com certeza, é preciso um trabalho 

cuidadoso na sua formulação. Mas esses conceitos podem 

coexistir, e até mesmo reforçar uns aos outros
xxxi

. 

Os autores que concordam com essas afirmações acreditam que a avaliação é 

mais eficiente quando ela é flexível e atende a diferentes propósitos. Nesse sentido, a 

avaliação pode ter como foco os resultados dos professores e servir para a tomada de 

decisões com fortes consequências, mas também identificar as dificuldades dos 

professores e orientar políticas que os ajudem a melhorar sua performance.  

Shinkfield e Stufflebeam (1995) destacam a existência de iniciativas que 

combinam as funções somativas e formativas da avaliação de professores e, portanto, 
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comprovam a possibilidade dessa combinação. Entretanto, esses autores consideram 

que essas avaliações precisam de maiores cuidados no seu planejamento e precisam 

de um clima favorável para a sua implementação. Em suas palavras:  

Enquanto alguns distritos têm provado que tal combinação é 

possível, eles têm percebido a importância crescente de um 

completo planejamento e organização, e têm se esforçado para 

demostrar aos trabalhadores que o compromisso pessoal com 

as metas do distrito escolar pode ser reforçado com a 

disposição dos professores para reforçar a sua competência de 

ensino. A menos que esse clima exista num sistema escolar, 

como um resultado de discussões e acordos entre todas as 

partes envolvidas, as tentativas compatibilizar a avaliação 

formativa e somativa têm falhado. (p. 24)
xxxii

.   

Em documento da OCDE (2009), também existe o reconhecimento da 

existência de inciativas que combinam as funções formativas e somativas da avaliação 

de professores, ainda que estas sejam raras. Contudo, o documento apresenta essa 

combinação como um “risco” que é agravado num contexto de falta de maturidade 

com relação à avaliação professores, de fraca integração da avaliação na cultura 

escolar, de falta de experiência de avaliadores e avaliados, ou de falta de legitimidade 

dos avaliadores (p. 8). Sobre as dificuldade de realizar tal combinação, o documento 

expressa: 

Combinar as funções de desenvolvimento e responsabilização 

em uma única avaliação de professores apresenta desafios 

complexos. Quando a avaliação é orientada para a melhoria da 

prática dentro das escolas, os professores são, normalmente, 

abertos para revelarem suas fraquezas na expectativa que 

transmitir essa informação possa levar a ações mais efetivas 

com relação às suas necessidades de desenvolvimento e 

formação.  No entanto, quando professores são confrontados 

com consequências potenciais da avaliação para sua carreira e 

salário, a inclinação para revelar aspectos fracos de sua 

performance é reduzida, ou seja, a função formativa é 

prejudicada. Além disso, o uso de processos avaliativos para 

ambos os propósitos compromete a utilidade de alguns 

instrumentos (como a auto-avaliação), e cria um fardo 

adicional para os avaliadores, já que suas decisões tem 

consequências de alguma maneira conflitiva (por exemplo, a 

tensão entre o desenvolvimento profissional a partir da 

identificação de deficiências e a limitação para a progressão 

na carreira, se a avaliação for utilizada para definir quem 

avança na carreira). (p. 8)
xxxiii

. 



 52 

O documento ainda apresenta condições que favorecem a avaliação formativa 

e outras, algumas vezes contraditórias, que favorecem a avaliação somativa. Dentre 

aquelas que favorecem a função formativa aparecem: um contexto não ameaçador;  

uma cultura de troca de feedbacks; objetivos claros (tanto individuais, quanto 

coletivos) para a melhoria da docência; instrumentos de avaliação simples como auto-

avalição, observações de sala de aula e entrevistas estruturadas; uma liderança escolar 

que dê apoio aos professores; oportunidades e recursos que possibilitem a melhoria 

das competências e das práticas docentes; e a integração da avaliação de professores 

num sistema de avaliação institucional e de busca da qualidade da educação. Já as 

condições que favorecem a avaliação somativa são: uma avaliação independente e 

objetiva da performance dos professores; utilização de critérios nacionais da 

qualidade docente; processos avaliativos mais formais com componentes externos à 

escola; regras bem estabelecidas sobre as consequências da avaliação; objetivos 

individuais claros, em especial sobre o que se espera da performance dos professores; 

avaliadores competentes e bem treinados;  possibilidade de recurso para os 

professores que se sentirem injustiçados (OCDE, 2009, p. 8 e 9).  

Além das diferenças já apresentadas que dificultam a combinação das duas 

vertentes da avaliação de professores, Duke e Stiggins (1990) salientam que cada uma 

delas parte de concepções diferentes sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores. Enquanto a avaliação somativa pressupõe que a competição estimule por 

si só o desenvolvimento profissional, a avaliação formativa trata de identificar (e 

depois resolver) possíveis deficiências dos professores. Ademais, os autores ressaltam 

que a melhoria do desempenho implica em uma série de riscos aos professores (por 

exemplo, o risco de falhar e o risco de não ser compreendido pelos seus supervisores), 

sendo que as fortes consequências associadas à avaliação inibem os professores de 

assumirem esses riscos. Para que esses problemas sejam resolvidos, os autores propõe 

a realização de dois processos avaliativos, um formativo e outro somativo, 

entendendo que ambos são importantes, mas não podem ser realizados 

conjuntamente. Manning (1988) também defende a realização de avaliações distintas: 

uma com objetivos formativos e outra com objetivos somativos. De acordo com o 

autor:  

[...] um problema frequente da avaliação é a tentativa de 

cumprir com vários propósitos em um único instrumento 
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avaliativo. Um resultado frequente é que nenhum propósito é 

efetivamente alcançado. A maioria das pesquisas em avaliação 

apoia  a posição de que um único instrumento não pode servir 

ambas as funções somativas e formativas [...] O uso de dois 

sistemas separados oferece a possibilidade de uma abordagem 

clara, relativamente simples e eficaz para a avaliação (p. 6 e 

7)
xxxiv

.  

Dentre os trabalhos que expressam posicionamento contrário à possibilidade 

de combinação das funções formativas e somativas da avaliação de professores, 

destaca-se o de Popham (1988). Segundo ele “essas duas funções da avaliação são 

esplendidas se separadas, mas contra-produtivas quando combinadas” (p. 269)
xxxv

, 

mais adiant afirma que “a função formativa contamina a função somativa, e vice e 

versa” (p. 271)
xxxvi

. Apresenta argumentações semelhantes as anteriormente 

apresentadas para justificar seu posicionamento. Para ele cada uma das vertentes 

busca resultados diferentes que afetam a maneira como os professores se comportam 

frente à avaliação. Enquanto a avaliação formativa busca “consertar” (fixing) os 

professores, a avaliação somativa leva, em último caso, à demissão (firing) desses 

profissionais; enquanto a avaliação formativa leva os professores a refletirem sobre o 

seu trabalho, reconhecendo seus problemas e a buscar estratégias que ajudem a 

melhorar sua performance, a avaliação somativa leva os professores a esconderem 

suas deficiências a fim de protegerem seus empregos.  

Em oposição as propostas que buscam combinar em um único processo 

avaliativo as funções somativas e formativas da avaliação, Popham defende a 

realização de avaliações separadas: cada uma com a sua função; cada uma executada 

por um conjunto de indivíduos (que não pode ser o mesmo da outra); cada uma com 

procedimentos e registros específicos que devem ser, inclusive, guardados em lugares 

diferentes. O autor enfatiza que a violação dessa separação traria malefícios para 

ambas as avaliações, e ainda prejudicaria a relação dos professores para com elas, 

uma vez que sua confiança (por exemplo de que as informações fornecidas como 

parte da avaliação formativa não fossem utilizadas para decisões sobre a sua carreira) 

ficaria abalada. Em síntese, o autor acredita que:  

O casamento irracional entre a avaliação formativa e somativa 

de professores, entretanto, nos faz lembrar a exortação bíblica 

de que “nenhum servo pode servir a dois senhores”. Na 

avaliação de professores, qualquer tentativa de servir a essas 
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duas missões diferentes levará à satisfação de nenhuma delas. 

[...] Com relação a essas duas funções da avaliação de 

professores, é o momento para um divorcio. (Popham, 1988, 

p. 273)
xxxvii

. 

Conforme o exposto, é possível encontrar na literatura dois principais 

propósitos para a avaliação de professores, que nesse capítulo foram tratados por 

“formativos” e “somativos”, sendo que cada um deles apresenta características e 

limitações específicas. Além do debate sobre qual deveria ser o principal propósito 

das avaliações de professores, existe o debate sobre a possibilidade ou inviabilidade 

de combiná-las em um único processo avaliativo, sem que existam consensos sobre o 

assunto. Na próxima parte deste trabalho a discussão em torno dos critérios 

avaliativos – ou do que avaliar – será analisada.  

 2. O que avaliar?  

A discussão sobre os critérios e padrões avaliativos guarda forte relações com 

o debate sobre a qualidade do que se está avaliando. O problema é que definir a 

qualidade de alguma coisa não é uma tarefa fácil. O que é uma cenoura de qualidade, 

por exemplo? A mais bonita, a maior, a mais gostosa, a mais nutritiva ou a com 

menos agrotóxicos? Importante notar que essa definição guarda forte relação com as 

concepções, valores, experiência e posições sociais de quem a realiza
7xxxviii

. Nesse 

sentido, enquanto para alguns o mais importante é a aparência da cenoura, para outros 

o mais importante é a maneira como ela foi cultivada.  

A qualidade é também um conceito histórico: ao longo do tempo os critérios 

comumente associados à qualidade de alguma coisa podem se modificar 

completamente. Voltando ao exemplo da cenoura, a forma de cultivo (orgânico ou 

não) só muito recentemente passou a ser considerada um critério de qualidade. Por 

fim, a qualidade precisa ser considerada dentro do contexto em que está inserida: na 

falta de cenouras, a melhor é aquela que está disponível
8
.  

                                                        
7 De acordo com Strong (2011, p. 12) “O termo qualidade é inerentemente carregado de valor, assim a 

caracterização de uma pessoa ou grupo pode ser legitimamente diferente de outro, sem que nenhum 

deles tenha uma menor veracidade”.  
8  Para uma discussão mais aprofundada sobre o termo “qualidade”, em especial referindo-se à 

qualidade da educação, ver Carvalho (2011)  
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No caso de um objeto tão complexo quanto o trabalho docente, a discussão 

sobre a sua qualidade torna-se ainda mais difícil. São muitos os elementos que podem 

ser considerados e muitas disputas envolvidas que vão se modificando ao longo do 

tempo, transformando os sentidos predominantemente associados à qualidade 

docente. De acordo com Morduchowicz (2003, p. 23); 

A complexidade da descrição do que constitui uma boa pratica 

docente parece não ter nenhuma definição que possa garantir 

acordos. Os docentes têm êxito ou não em contextos e modos 

diversos de exercer sua profissão: empregando meios distintos 

que podem chegar a resultados iguais e vice- versa.  

Entretanto, reconhecer essa dificuldade não é negar a possibilidade (e 

necessidade) dos sistemas de ensino determinarem o que eles esperam de seus 

profissionais e o que eles consideram uma boa prática docente. A questão é colocada 

de maneira eloquente por Gatti (2011, p.82):  

A questão recorrente ao se discutir processos avaliativos de 

professores é a de como evidenciar “qualidade docente”? Para 

isso, precisamos de uma “perspectiva de fundo”, clara e 

compartilhada. Não dá para partir do pressuposto que a 

mesma ideia de qualidade, com seus componentes, esteja 

claramente posta para as equipes escolares, ou no universo das 

redes de ensino e das instituições formadoras de educadores. 

Portanto, talvez um processo avaliativo de professores, de 

natureza mais qualitativa, tenha que se iniciar na escola por 

trocas coletivas e reflexões que permitam fazer emergir com 

clareza uma perspectiva minimamente com algum consenso. 

Numa visão democrática, a avaliação de professores, sendo 

intencional e sistemática, pressupõe colocar em evidência 

algumas premissas sobre o trabalho do professor, suas 

finalidades, em determinado contexto, os valores em relação 

aos quais se avalia. Constitui-se, assim, como um processo de 

investigação de uma realidade profissional no campo 

educacional em que vários aspectos se entrecruzam, numa 

certa maneira de entender qualidade socioeducacional. Esta 

maneira, em dada escola, pode combinar aspectos próprios às 

suas condições e contexto local, conjugados com aspectos 

mais amplos da finalidade das escolas em uma rede, numa 

determinada sociedade, em uma democracia. Assim, está 

colocada a questão de “qualificar” de que tipo de qualidade 

está-se falando, e quem está decidindo o que compõe essa 

qualidade, que é uma das questões básicas a enfrentar nesses 

processos. [...] Então, a questão da avaliação da “qualidade” 

docente não se situa apenas em se ter um esquema conceitual, 

portanto racional genérico, adequado aos objetivos e ao campo 



 56 

institucional definido para a avaliação, mas, sobretudo, no 

modo como se concebe, como se conceitua essa qualidade – 

no caso, por exemplo, o que se entende por escola, seu papel 

local e social, por qualidade institucional, por qualidade de 

ensino e de aprendizagem – o que permitiria enunciar critérios 

de qualidade que sejam adequados a uma dada realidade 

educacional. Ou seja, critérios que não sejam abstratos, 

descolados do agir educativo em dadas condições, nem 

reducionistas que se exprimam somente por categorias 

estreitas, uma nota ou uma pontuação em uma escala sem 

conotações significativas para os participantes do processo 

avaliativo. 

A autora destaca a importância do processo de definição da qualidade docente 

ser democrático – baseado em “trocas coletivas e reflexões” – e contemplar as 

especificidades de cada sistema educacional. Esses mesmos aspectos são ressaltados 

por Danielson e McGreal (2000, p.34), ao enfatizarem que “escolas e distritos 

desenvolvendo uma definição de docência precisam providenciar oportunidades para 

amplas discussões e customizações”
xxxix

. Tais customizações são importantes porque 

a definição da qualidade docente não acontece no vácuo, mas em sistemas concretos 

que possuem características e finalidades próprias
9
. Com relação as discussões, os 

autores acreditam que elas podem contribuir para o desenvolvimento profissional dos 

professores (ao possibilitar que eles reflitam sobre o que há de mais essencial no seu 

trabalho) além de gerar um senso de pertencimento e comprometimento para com os 

critérios escolhidos.  

 Novaes (2013, p. 120) apresenta outras condições que considera essenciais 

para a definição da qualidade docente. Para ela:  

Definir o saber profissional de um professor e legitimar essa 

definição entre os educadores não é tarefa fácil, embora 

necessária. Tais definições devem estar calcadas, sobretudo, 

em habilidades pedagógicas e evidências que comprovem 

serem essas as melhores práticas, de maneira a promover a 

aprendizagem para todos os alunos, independente de sua 

                                                        
9  Como exemplo, cabe a reflexão desenvolvida por Arroyo (1985) sobre as características dos 

professores qye são valorizadas em um sistema que tem como principal objetivo a moralização dos 

trabalhadores. Nas palavras desse autor “Os níveis de qualificação do profissional não dependem 

apenas dos níveis de qualificação da escola, que dependem em ultima instancia dos níveis de 

qualificação delimitados para seus destinatários: os trabalhadores desqualificados no saber e 

qualificados na ordem moral dos estabelecimentos de trabalho. Este será ao final, o determinante 

último da qualificação permitida ao professor. Sua desqualificação reflete a desqualificação do povo 

como cidadão e como trabalhador” (p. 186)  
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origem e condição social. É a partir desse ponto de vista que a 

elaboração de padrões ou normas de desempenho profissional 

para docentes pode ser útil não somente para a avaliação 

docente nas diferentes matizes (ingresso, certificação, 

promoção etc.), mas para o direcionamento da carreira, 

enquanto referencial para o aperfeiçoamento. 

Em outro excerto, a autora coloca: 

Os métodos para definir os aspectos que caracterizam um 

‘professor de qualidade’ devem ter uma base conceitual sólida 

e defensável, especialmente se implicam tomada de decisão 

que envolva acesso a emprego, promoção, certificação 

profissional e demissão, pois podem, inclusive, ser 

contestados juridicamente. A elaboração de padrões 

profissionais para fins de avaliação de pessoal deve ser 

cuidadosa, pois os padrões são dependentes do contexto e da 

cultura em que são produzidos. Seu uso, além de determinar 

se um desempenho é adequado – e , eventualmente, o quanto é 

adequado – exige definir como agir com aqueles cujo 

desempenho é insatisfatório. É preciso ter precaução, ainda, 

porque padrões de desempenho não são sensíveis a todos os 

problemas, principalmente nas situações em que várias 

soluções são possíveis e há certo grau de complexidade (Idem, 

p. 129 e 130)  

A literatura mostra que sem uma clara definição do que se espera dos 

professores (ou do que se entende por qualidade docente) não é possível estabelecer 

critérios e padrões para a avaliação desses profissionais. Essa concepção é 

compartilhada por diversos autores, conforme pode ser observado nos excertos a 

seguir:  

Qualquer método avaliativo é acompanhado por uma 

concepção do que a docência é, e mais especificamente, uma 

concepção do que uma docência boa e eficaz é (Darling-

Hammond, 1990, p. 26)
xl

. 

Nenhum sistema de avaliação é completo sem um conjunto de 

critérios claros e sem ambiguidades que, tomados em 

conjunto, definem uma boa docência. (Danielson e McGreal, 

2000, p. 32)
xli

. 

Sem um quadro claro sobre o que os professores devem saber 

e ser capazes de fazer em vários estágios de suas carreiras a 

avaliação carece de propósitos claros e falha em fornecer aos 

formuladores das políticas educacionais e aos líderes das 
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escolas informações consistentes, confiáveis e úteis sobre o 

que está acontecendo na sala de aula. (Goldrick, 2002, p.4)
xlii

 

Para facilitar a exposição sobre o assunto, optou-se pela organização do 

capítulo em dois momentos distintos: o primeiro pretende analisar a qualidade 

docente enquanto um conceito histórico e em constante transformação, a partir da 

exposição de alguns dos aspectos do trabalho docente mais valorizados em diferentes 

períodos da história da educação brasileira, atentando especialmente, para o período 

republicano. O segundo, busca na literatura diferentes critérios e padrões de 

performance utilizados para a avaliação de professores. Assim, nesse capítulo, a busca 

pela resposta à questão “o que avaliar?” terá como foco os sentidos historicamente 

atribuídos à qualidade docente, bem como a experiência prática acumulada sobre o 

tema.  

2.1. Qualidade docente no Brasil: um conceito em constante transformação  

Conforme exposto anteriormente, os significados socialmente atribuídos ao 

termo “qualidade docente” variam ao longo do tempo, ou se a, o que se entendia 

como uma docência de qualidade na Colônia, não é o mesmo de como a entendemos 

hoje. Importante ressaltar que não é possível dar valor a esses significados (ou seja, 

não dá pra dizer que ho e temos uma definição “melhor” ou “pior” do que se tinha no 

passado) mas é necessário perceber que eles estão em constante transformação, 

acompanhando as mudanças nas formas de organização da educação e, mais 

especificamente, do trabalho dos professores.    

A revisão da literatura apontou lacunas no estudo da história da profissão 

docente no Brasil, em especial por ainda serem poucos os estudos que analisam a 

temática de maneira articulada, buscando identificar tendências nacionais — sem 

deixar de considerar os efeitos da multiplicidade de sistemas de ensino sobre o 

trabalho docente — e analisando diferentes aspectos da profissão (formação, 

condições de trabalho, remuneração, dentre outros) ao mesmo tempo. Tais carências 

se relacionam com aquelas encontradas por Catani (2011, p.30) em seu estudo sobre a 

história das práticas de avaliação de professores a alunos no Brasil. Segundo a autora:  

Ao afirmar, como o faço, que a história das práticas de 

avaliação de professores e alunos no Brasil é uma área que 

carece de mais estudos, refiro-me, em especial, ao fato de não 
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termos muitos trabalhos que acompanhem o desenvolvimento 

de tais práticas, desde os momentos iniciais de organização do 

campo educacional, que as acompanhem na dimensão da 

realidade brasileira em sua extensão e que ultrapassem o 

exame especifico da legislação, de uma ou outra prática 

(como, por exemplo, a dos exames e provas objetivas) e de um 

estado em particular. 

Como exceção, destaca-se o trabalho de Vicentini e Lugli (2009), intitulado 

“História da profissão docente no Brasil: representações em disputa”, que foi utilizado 

como referência para o presente estudo. Para as autoras, a história dessa profissão: 

[...] não se deu sem conflitos, envolvendo inúmeras disputas 

travadas com vistas a definir e redefinir o papel dos 

professores em nosso país e seu estatuto sócio profissional, 

estabelecendo-se, assim, as condições para o desenvolvimento 

do seu trabalho, marcadas tanto por permanências quanto por 

transformações segundo o local e o período (p.17). 

Além dos trabalhos acima citados, foram utilizados outros estudos sobre a 

história do Brasil e da educação brasileira e, quando possível, documentos oficiais 

foram consultados.  

Apesar de existirem estudos que analisam o trabalho docente durante a 

Colônia e o Império, o trabalho tomará como foco o período republicano, tanto por 

ele concentrar a maior parte das pesquisas sobre o tema, quanto por nesse período 

ganhar força o processo gradual e não linear de racionalização e burocratização das 

estruturas estatais. Trata-se de um processo que, de maneira contraditória, provocou 

alterações significativas no trabalho docente, ora promovendo a sua 

profissionalização, ora incentivando a sua proletarização
10xliii

. Além disso, é durante o 

período republicano que acontece o processo de ampliação significativa do acesso a 

escola pública (inicialmente limitada à escola primária e, posteriormente, abrangendo 

                                                        
10 Utilizando a definição de Ginsburg (1990, p. 335) “A profissionalização e a proletarização podem 

ser interpretadas como dinâmicas contraditórias que caracterizam o processo de trabalho, incluindo o 

dos educadores, tanto do setor privado como do setor público ou estatal (Ginsburg y Spating, 1988). A 

profissionalização é um processos através do qual os trabalhadores melhores seu status, elevam seus 

níveis de renda e aumentam seu poder/ autonomia (Larson, 1977). A proletarização, por outro lado, 

compõe uma tendência oposta em que os trabalhadores vem diminuído o seu status, sua renda e seu 

poder/ autonomia; deste ultimo processo nos interessam aqui quatro elementos: a separação da 

concepção e execução, a estandardização/ rotinização das tarefas, as reduções dos custos necessários 

para a compra da força de trabalho e a intensificação das exigências sobre a atividade laboral”. 
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toda a educação básica)
11

, que intensificou a demanda por professores afetando, mais 

uma vez, a definição da sua qualidade. 

Importante ressaltar que as transformações ocorridas se devem muito menos 

ao discurso republicano que defende a educação como mola propulsora do 

desenvolvimento, do que às modificações na estrutura social que tonara-se mais 

complexa e, assim, “ á não podia comportar-se em instituições de caráter simplista” 

(Romanelli, 1998, p.41). Mais adiante, Romanelli (1998, p.45) afirma que:  

A permanência, portanto, da velha educação acadêmica e 

aristocrática e a pouca importância dada à educação popular 

fundamentam-se na estrutura e organização da sociedade. Foi 

somente quando essa estrutura começou a dar sinais de ruptura 

que a situação educacional principiou a tomar rumos 

diferentes.  

Cabe ainda destacar a grande diversidade regional que acompanhou os 

processos de transformação da estrutura socioeconômica brasileira e, 

consequentemente, dos seus sistemas educacionais. Nas palavras de Romanelli (1998, 

p. 43):  

Colocando o ensino à mercê das circunstancias político-

econômicas locais, o federalismo acabou por aprofundar a 

distancia que já existia entre os sistemas escolares estaduais. 

[...] Esse liberalismo político e econômico, que acabou por 

transformar-se em liberalismo educacional foi fator de 

relevância no aprofundamento das desigualdades 

socioeconômicas e culturais das diversas regiões do país, o 

que, evidentemente, redundou na impossibilidade de se 

criarem uma unidade e continuidade de ação pedagógica.  

Para facilitar a exposição do tema, optou-se pelo organização do capítulo 

tomando como base três indicadores das transformações na conceituação da qualidade 

docente: os requisitos formativos, os processos de seleção e contratação de 

professores, e as formas de controle deste trabalho. As características elencadas 

devem ser encaradas muito mais como ilustrativas das transformações que ocorreram 

                                                        
11 Apesar de inegáveis os avanços com relação ao processo de universalização da educação básica no 

Brasil, principalmente após a década de 1940, cabe destacar que esse processo ainda não está 

terminado visto que milhares de crianças e adolescentes ainda encontram-se fora da escola, situação 

que é mais grave na educação infantil (em especial nas creches), no ensino médio e nas regiões norte e 

nordeste do país. Para melhor compreender as origens desse processo ver Spósito (1984). 
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na conceituação da qualidade docente, do que como representativas da totalidade de 

sentidos a ela atribuídos, o que fugiria ao escopo deste trabalho. 

Requisitos formativos 

Os primeiros cursos oficiais de formação de professores foram criados no 

período Imperial, vinculados à exigência da adoção do ensino mútuo nas escolas de 

primeiras letras (Lei de 15 de outubro de 1827). Inicialmente esses cursos eram 

ministrados por um único professor, que decidia quando os seus alunos estavam aptos 

a prestar o exame de admição na carreira docente. A matrícula de mulheres não era 

permitida e os cursos eram constantemente fechados e reabertos, uma vez que não 

conseguiam atrair um número suficiente de alunos, o que, para Vicentini e Lugli 

(2009) se explica pela não exigência da realização de cursos de formação para a 

aprovação nos concursos de ingresso na carreira, pelo desprestígio do trabalho 

docente associado às baixas remunerações e ao fato de boa parte dos professores 

preferirem o modelo artesanal de formação (em que os professores aprendiam 

observando a prática de outros professores).   

Os cursos normais sofreram várias reformulações e, progressivamente, 

passaram a se organizar de maneira seriada, com professores especialista e disciplinas 

científicas. Ainda no século XIX os cursos começaram a permitir a matrícula de 

mulheres e, assim, tornavam-se a única possibilidade de continuidade nos estudos 

para elas. Além disso, difundia-se socialmente a ideia da educação da infância como 

prolongamento das atividades domésticas que, portanto, deveria ser exercida por 

mulheres, dando início ao processo de feminização do magistério primário
12

.  

Somente no período republicano que a formação vai se tornar uma exigência 

para o ingresso no trabalho docente. Neste período acontece, ainda, um progressivo 

aumento dos requisitos de formação chegando, na LDB de 1996, à demanda pelo 

ensino superior completo. O Art. 62
o
 da LDB (Lei 9394/96) estabelece que: 

                                                        
12  O processo (lento e gradual) de feminização do magistério (que se iniciou com o magistério 

primário) têm implicações significativas para a imagem social da profissal docente, que passa a ser 

associada a características socialmente atribuídas às mulheres e, mais especificamente, às mães. Esse 

processo têm sido estudado por diversos autores, dentre os quais encontram-se Pereira (1969) e Apple 

(1995), que apresentam importantes reflexões sobre as diferenças socialmente atribuídas aos sexos 

feminino e masculino, destacando as suas implicações para o sistema produtivo e, especificamente, 

para sistema educacional.  
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior [...] admitida, como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal.  

Para Catani (2011) o aumento dos requisitos de formação está associado à 

criação de um conhecimento especializado da educação produzido por professores e 

pedagogos, sendo que:  

Até esse momento a produção especializada em educação era 

antes de tudo obra de médicos, filósofos e juristas. O fato de 

que os professores passem a produzir o conhecimento 

pedagógico constitui marca significativa de organização de 

seus espaço professional. No Brasil, esse processo pode ser 

acompanhado na virada do século XIX para o XX e constitui, 

sem dúvida, aspecto importante da história da 

profissionalização de professores (p. 36). 

 No mesmo sentido, Vicentini e Lugli, (2009, p. 27) afirmam:   

O estabelecimento de modos padronizados de formação 

docente foi crucial para a constituição desse trabalho como 

profissão, pois acompanhou a criação e disseminação de 

conhecimentos especializados e delimitação do grupo 

autorizado a atuar nos processos de instrução (p. 27)  

Esse conhecimento específico da educação passa a compor o currículo dos 

cursos de formação de professores, seja nas escolas normais (que num primeiro 

momento se organizam em 4 anos após o curso primário, depois passam a ser 

organizadas no nível secundário, no nível médio e, depois da aprovação da LDB/96, 

no nível superior), nos cursos de pedagogia, ou nos cursos de licenciatura.  

 Nóvoa (1992, s/p) ressalta o papel contraditório das instituições de formação 

de professores (mais especificamente das escolas normais) que são, ao mesmo tempo, 

criadas pelo Estado para controlar o trabalho dos professores e um espaço de 

afirmação profissional. Em suas palavras:  

As escolas normais são instituições criadas pelo Estado para 

controlar um corpo profissional, que conquista uma 

importância acrescida no quadro dos projetos de escolarização 

de massas; mas são também um espaço de afirmação 

profissional, onde emerge um espírito de corpo solidário. As 
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escolas normais legitimam um saber produzido no exterior da 

profissão docente, que veicula uma concepção dos professores 

centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos; mas 

são também um lugar de reflexão sobre as práticas, o que 

permite vislumbrar uma perspectiva dos professores como 

profissionais produtores de saber e de saber-fazer.  

 Ao longo do período republicano diversas legislações foram aprovadas com o 

objetivo de estabelecer os requisitos mínimos de formação (cada vez maiores) para o 

exercício do magistério, bem como para regular as instituições formadoras. Dentre 

elas destacam-se: a Reforma Francisco Campos de 1931, o decreto Lei 8.530 de 1946, 

a Lei 5692 de 1971, Lei 7044 de 1982, o Parecer 161/1986 do Conselho Federal de 

Educação; a Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação, a Resolução 

1/2006 do Conselho Nacional de Educação
13

.  

 Nesse processo várias críticas foram feitas aos cursos de formação de 

professores em seus diferentes níveis (críticas essas que muitas vezes antecederam 

tentativas mais ou menos sistematizadas de reforma) e várias situações de exceção 

foram permitidas, tanto para acomodar os professores que já estavam atuando e não 

possuíam os novos requisitos de formação, quanto para dar conta do processo de 

expansão da rede, na qual os critérios de contratação foram flexibilizados (Vicentini e 

Lugli, 2009). 

 Gatti e Barreto (2009) fizeram uma análise minuciosa dos cursos de formação 

inicial de professores e encontraram vários problemas, entretanto uma de suas 

principais recomendações refere-se à necessidade “de adoção de uma estratégia de 

ação articulada entre as diferentes instâncias que formam os professores e as que os 

admitem como docentes, que, dada a sua complexidade, não pode prescindir do poder 

central para ser levada a bom termo.” (p. 255). Em texto posterior, as autoras 

desenvolvem a ideia da seguinte maneira:  

A preocupação predominante das políticas volta-se mais à 

expansão da oferta dos cursos no formato existente, 

especialmente a distância, sem crítica e busca de alternativas 

formativas que melhor qualifiquem a formação inicial dos 

professores da educação básica na direção de uma 

profissionalização mais eficaz, mais coerente com as 

                                                        
13 A legislação citada é apresentada e discutida por Vicentini e Lugli (2009) e Gatti e Barreto (2009).  
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necessidades dos educandos e as demandas sociais do país. 

Não basta titular professores em nível superior, é necessário e 

importante que a essa titulação corresponda a formação de 

características de profissionalidade consistentes com o 

exigido, para o bom desempenho em seu trabalho. Pelos dados 

curriculares disponíveis sobre esses cursos, estamos longe de 

uma política de melhor qualificação real dos professores da 

educação básica. As normatizações existentes não estão sendo 

suficientes para garantir minimamente essa qualificação no 

que se refere à formação inicial. (Gatti, Barreto e André, 2011, 

p. 101)  

A formação de professores também é estimulada pelos Planos de Cargos e 

Salários do Magistério nos patamares de progressão vertical e horizontal que 

compõem os planos da maioria das redes públicas de educação no Brasil (Balzano, 

2005). A progressão vertical valoriza a titulação em nível médio, superior e na pós-

graduação, enquanto a progressão horizontal premia a qualificação em instituições 

credenciadas, a dedicação exclusiva  ao cargo, o tempo de serviço, dentre outros.  

Uma crítica comum àutilização da formação como critério para a avaliação de 

professores, inclusive (e talvez principalmente) naquelas que incidem sobre a 

progressão na carreira do magistério, refere-se à pouca relação que ela pode ter com a 

prática desenvolvida pelos professores em sala de aula
14

. Nesse sentido:  

Essas considerações trazem para discussão, de forma 

subliminar, a pertinência da primazia do uso dos critérios da 

titulação e da realização de cursos de formação continuada 

para a avaliação de desempenho docente, frequentemente 

referenciados nos Planos de Carreira do Magistério, inclusive 

para progressão na carreira. Somente a realização de cursos 

não possibilita estabelecer efetivamente os progressos dos 

educadores, não promove sua reflexão sobre sua prática 

profissional, como também não caracteriza se o 

desenvolvimento profissional dos docentes está de acordo com 

                                                        
14 Existe uma longa linha de estudos que analisam a relação entre a formação de professores e o 

desempenho dos seus alunos em avaliações em larga escala. Os resultados encontrados são, muitas 

vezes, contraditórios, causando grandes polêmicas na área (dentre as quais destaca-se o debate 

reconduzido entre Darling-Hammond, 2001 e Walsh, 2001; e Goldhaber e Brewer, 2000 e Darling-

Hammond, Berry e Thoreson, 2001). Estudos conduzidos no Brasil com base no desempenho dos 

alunos no SAEB (dentre eles: Albernaz, Ferreira e Franco, 2002; e Soares, 2004) indicam que a 

escolaridade do professor influencia positivamente o desempenho dos alunos, porém influencia 

negativamente a equidade escolar, o que indica a necessidade de articulação entre as politicas de 

formação de professores e aquelas voltadas para a melhoria da equidade na educação.  
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os objetivos do sistema de ensino e das unidades escolares que 

atuam (Novaes, 2013, p. 117)  

Pelo exposto, temos que a formação foi se tornando cada vez mais importante 

para a conceituação da qualidade docente, sendo que num primeiro momento a ênfase 

foi dada no aumento dos requisitos formativos para o ingresso e progressão na 

carreira do magistério e, atualmente, existe a discussão sobre qual deve ser o formato 

dessa formação para que os professores tenham melhores condições de exercerem o 

seu trabalho.     

Processos de seleção e contratação de professores   

Os processos de seleção e contratação de professores indicam as qualidades 

que o Estado procurava (e procura) nos seus profissionais. Os primeiros concursos 

surgiram ainda no Período Colonial, no processo de institucionalização das aulas 

régias em substituição ao sistema jesuítico (decorrente da sua expulsão).  

Os primeiros concursos consistiam em uma prova de moralidade — atestado 

fornecido pelo padre da paróquia ou juiz de paz da localidade de origem do candidato  

— e numa prova de conhecimentos da matéria a ser ensinada  — dissertação 

encaminhada à banca de seleção comprovando, no caso dos candidatos a mestres de 

primeiras letras, que tinham noções básicas de leitura, matemática e religião (sabiam 

ler, escrever, contar e rezar). Não era exigido dos candidatos conhecimentos de 

pedagogia ou didática e nem comprovação de uma formação escolar específica.   

Cabe ressaltar que a moralidade vai permanecer como uma característica dos 

professores valorizada pelo Estado até meados do período republicano e, de acordo 

com Arroyo (1985, p. 25) isto acontece devido a uma: 

[...] relação muito estreita entre a vida total do mestre e a 

comunidade, os pais e os alunos. O professor era um elemento 

central dessas relações totais, socioculturais, onde se produzia 

a totalidade do cotidiano. A escola na casa do professor era 

um símbolo dessa inserção total do educativo nas relações 

globais. Não se podia separar no ato educativo, nem no seu 

profissional, o espaço e o momento de ser profissional, pai, 

negociante, cidadão.   
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Como o número de candidatos qualificados era menor do que a demanda,  

houve, ainda na Colônia, a necessidade de contratação de professores substitutos, ou 

seja, professores que não passavam pelo processo de seleção e eram indicados pelo 

responsável político da província. Segundo Vicentini e Lugli (2009) esses professores 

já eram maioria no século XVIII e, de acordo com Sodré (1970, p.28) eram ironizados 

pela “expressa ignor ncia das matérias que ensinavam” e a “ausência absoluta de 

senso pedagógico”. 

A influencia de fatores externos nos processos de seleção de professores, se 

fazia presente não apenas na contratação em caráter especial de professores que não 

haviam sido aprovados nos concursos, mas também nos processos de nomeação dos 

professores aprovados, que poderia demorar um tempo maior ou menor a depender 

das relações pessoais estabelecidas com pessoas influentes da localidade (Catani, 

2011). Tal fato se relaciona com o tipo de relações sociais que constituíram a 

sociedade brasileira em que:  

As relações pessoais predominavam sobre critérios que hoje 

são comuns e necessários, tais como diplomas e provas de 

competência – a recomendação de uma personagem de 

prestígio na vida pública nacional era decisiva para a obtenção 

de cargos. Evidentemente, esses “favores” organizavam-se em 

funções das simpatias políticas dos indivíduos e, tanto durante 

o Império como durante a República, também em função de 

relações familiares, de amizade e compadrio. Ora, vistas com 

os olhos de hoje, essa forma de organização do Estado parece 

sempre indicar corrupção e ineficiência. Não se trata disso, no 

entanto. Era o modo possível e adequado de funcionamento da 

sociedade da época – mais do que diplomas numa sociedade 

tão pouco escolarizada, se podia confiar nas recomendações 

de pessoas de confiança. (Vicentini e Lugli, 2009, p. 68)
15

.  

De acordo com Arroyo (1985) os pais possuíam grande influencia sobre o 

processo de nomeação de professores para os seus filhos e, em muitos casos, 

defendiam que a sua experiência garantia as qualidades necessárias para o exercício 

profissional. Em suas palavras:  

Pesquisando em velhos requerimentos, ofícios e portarias do 

governo, referentes à instrução pública, encontramos que a 

criação da maioria das cadeiras era precedida de um 

                                                        
15

  Para uma discussão mais aprofundada sobre as relações sociais no Brasil ver Holanda (1995).  
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requerimento dos pais. Frequentemente estes indicavam o 

nome do professor ou professora que gostariam que fosse 

nomeado. Os pais indicam as qualidades do mestre e 

frequentemente se referem à longa experiência no oficio de 

ensinar as primeiras letras. [...] Em muitos casos o Estado 

oficializava o ensino que já era feito por mestres livres, 

escolhidos e pagos pelos pais e, sobretudo, por mestres feitos 

e formados na arte do ofício de ensinar (p. 19).    

No Império, a Lei de 15 de outubro de 1827 vai instituir um modelo de 

contração muito similar ao praticado até o momento, baseado nos conhecimentos da 

matéria de ensino e na moralidade dos professores. A novidade foi o estabelecimento 

de novos critérios para a comprovação da moralidade dos professores (para além dos 

atestados já cobrados durante o período colonial). Dentre as exigências cobradas dos 

professores estavam: condição de vida regular; não ter sido demitido duas vezes ou 

suspenso três vezes do funcionalismo público; não ter sido condenado por estupro, 

rapto, furto ou qualquer outro delito ofensivo à moral pública e à religião (Vicentini e 

Lugli, 2009). Para as mulheres o atestado de casamento era prova suficiente de sua 

moralidade. As divorciadas deveriam provar não terem sido a causa do divórcio e as 

solteiras apresentar atestado de moralidade dos pais (Vicentini e Lugli, 2009). 

 Somente a  partir da década de 1920 que as inciativas de seleção de 

professores vão se tornar mais profissionais, “no sentido de eliminar o peso das 

relações pessoais  (o ‘pistolão’), diminuindo a intromissão de forcas politicas locais 

nos processos de nomeação e seleção para as vagas existentes no magistério p blico” 

(Vicentini e Lugli, 2009, p. 72). Nesse processo, as exigências para o ingresso na 

profissão passam a ser mais específicas e objetivas, contribuindo com a constituição 

da identidade profissional dos professores. 

Entretanto, tal processo se limita aos professores concursados sendo que, pela 

falta de concursos suficientes, boa parte do magistério (professores interinos, 

substitutos, temporários, terceirizados e contratados) continua com uma situação 

profissional de grande instabilidade e maior precariedade. Vale dizer que “a situação 

de substituto ou interino era favorável às acomodações de acordo com as inclinações e 

simpatias dos políticos locais, o que contribuía para que os concursos não se 

realizassem com a frequência devida” (Vicentini e Lugli, 2009, p. 73 e 74).  
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 Com a rápida expansão do acesso à educação à partir da década de 1940, os 

sistemas de ensino depararam-se com uma grande demanda por profissionais da 

educação que supriram, em grande medida, por meio de contratações precárias, 

alegando que os concursos públicos exigiam um processo muito caro e demorado, 

levando à “perpetuação de soluções emergenciais para suprir as vagas docentes” 

(Vicentini e Lugli, 2009, p. 89)
16

. Como consequências desses processo Vicentini e 

Lugli (2009, p. 90) destacam:  

[...] passou-se de uma situação em que as condições 

institucionais das escolas permitiam que se delimitasse um 

espaço de competência profissional, para um momento que 

pode ser considerado como desprofissionalização, uma vez 

que as condições de trabalho se degradaram visivelmente e a 

contratação emergencial de docentes implicou a relativização 

dos requisitos de formação inicial. Some-se a isso a 

deterioração dos níveis salariais e temos uma situação na qual 

boa parte desses docentes ‘de emergência’ não constituía 

vínculos com as escolas nas quais eram chamados para 

trabalhar, havendo uma rotatividade docente acentuada, com 

óbvios prejuízos pedagógicos. Finalmente, é importante 

lembrar que boa parte desse processo aconteceu durante o 

período da ditadura militar, quando as associações docentes 

foram silenciadas, impedidas de manifestar o desacordo dos 

professores com as condições de trabalho que viviam” (90)  

Ainda sobre a situação dos professores temporários, Gatti, Barreto e André 

(2011, p. 159) colocam:  

A condição de contrato temporário de docentes, não 

conduzindo à estabilidade e à progressão profissional, gera nas 

redes alguns problemas que mereceriam melhor consideração, 

pois afetam a própria profissionalização docente, a formação 

continuada e progressiva de quadros, a formação de equipes 

nas escolas e, em decorrência, a qualidade do ensino. A 

precariedade dos contratos de trabalho traz consigo rodízio 

excessivo de professores, instabilidade das equipes escolares 

e, até mesmo, desistências da profissão.  ão questões 

importantes a serem consideradas pelas políticas relativas aos 

docentes, dado que interferem diretamente no trabalho 

cotidiano das escolas, na aprendizagem dos alunos e no seu 

                                                        
16 Segundo dados do Censo Escolar de 2013, 25,56% dos professores das redes municipais e 31,08% 

dos professores das redes estaduais possuem contratos temporários, sendo que em alguns estados a 

situação é ainda mais grave, por exemplo, no Espirito Santo o percentual de temporários chega a 

72,16%, índice mais alto de todo o país.  
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desenvolvimento, causando também desperdício financeiro no 

que se refere aos investimentos formativos em serviço.  

 Apesar da inegável existência de profissionais não concursados nas redes 

públicas de todo o país, a Constituição Federal de 1988 no 2
o
 parágrafo do Art. 37 

estabelece que: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. Além disso, o paragrafo 

5
o
 do artigo 206, estabelece como um dos princípios que deve regular o ensino: 

“valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas”.  

Segundo Moriconi (2013), os concursos públicos de provas e títulos são 

amplamente aceitos no Brasil por se basearem em critérios justos e transparentes. A 

autora afirma que quando o tema aparece na literatura sobre políticas docentes, “o 

debate gira em torno de ‘como’ os concursos devem ser realizados, e não ‘se’ devem 

ser realizados” (p. 185). Como  ustificativa para tamanho consenso, a autora se refere 

à história das relações sociais no Brasil e à falta de confiança na formação inicial de 

professores.   

Especialmente em países que, assim como o Brasil, ainda não 

foram capazes de superar satisfatoriamente o patrimonialismo, 

os processos de ingresso na carreira docente centralizados têm 

a grande vantagem da impessoalidade e da transparência dos 

critérios de seleção, bem como da garantia do emprego 

mesmo durante as transições politicas – viabilizando a 

continuidade das politicas publicas e não permitindo a 

barganha de cargos. Essa proteção contra o favoritismo na 

seleção de docentes parece ser uma razão muito forte para o 

consenso em torno dos concursos públicos no pais. Aliada a 

esse fator está outra questão: a falta de confiança na qualidade 

da formação inicial dos docentes no país. Esse problema 

levaria a uma maior necessidade de um processo de seleção 

que verifique se os candidatos estariam, de fato, preparados 

para a docência –o que atualmente não seria garantido pela 

simples apresentação de um diploma referente à formação 

exigida pela legislação vigente em relação aos docentes da 

educação básica (Moriconi, 2013, p. 187)   

 Gatti, Barreto e André (2011) estão entre os autores que fazem 

questionamentos à qualidade e validade dos concursos para selecionar professores, 

uma vez que a formulação das provas nem sempre respeita certos requisitos básicos, 
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tais quais: estar ancorada em um perfil profissional previamente definido, com itens 

de dificuldade bem dosados (pré-testados e analisados por especialistas), com uma 

redação cuidadosa (sem ambiguidades) etc.. Além disso, ao analisarem o seu 

conteúdo, concluíram que as provas: 

[...] têm majoritariamente questões relativas à legislação e 

normas, com parte pequena sobre questões pedagógicas e 

conteúdos específicos da educação básica. Encontram-se 

poucas questões sobre os fundamentos da educação, e são 

quase totalmente ausentes questões sobre prática docente, 

didática e metodologias de ensino. (Gatti, Barreto e André, 

2011, p. 156 e 157)  

 Além das provas, os concursos públicos avaliam os títulos dos candidatos ao 

magistério, sendo que “Usualmente os títulos dizem respeito à formação acadêmica, 

experiência professional, publicações de artigos, premiações, aprovações em outros 

concursos da mesma natureza, dentre outros.” (Moriconi, 2013, p. 209). Moriconi 

atenta para o fato dos títulos valorizarem conhecimentos, habilidades e competências 

presumidas (e não comprovadas na prática profissional) e para a necessidade dos 

sistemas de ensino tomarem cuidado para não prejudicarem os mais jovens e aqueles 

que por razões socioeconômicas tiveram menores chances de abastecerem os seus 

currículos.  

Em síntese, observa-se, notadamente no período republicano, a estruturação de 

processos cada vez mais burocratizado de seleção e contratação de professores que 

vão, progressivamente, diminuindo a importância dos critérios associados à 

moralidade dos professores e aumentando a importância dos critérios associados ao 

conhecimento dos professores (comprovado por meio da aprovação em provas) e à 

sua titulação.  

 Formas de controle do trabalho docente  

Até o período republicano, as formas de controle do trabalho docente são 

bastante incipientes, restringindo-se a criação de uma reduzida estrutura centralizada 

(da qual faziam parte o Diretor Geral dos Estudos) e a nomeação de inspetores que, de 

acordo com Vicentini e Lugli (2009, p.86-87): 
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[...] não tinham o mínimo preparo: eram boticários, 

comerciantes e fazendeiros que, as vezes, mal sabiam ler e 

escrever (devemos lembrar que a sociedade brasileira naquele 

momento não era predominantemente letrada). Some-se a isso 

que a função não era remunerada e sim uma ‘honra’ conferida 

pelo Estado a notáveis de cada localidade – aceita 

frequentemente a contragosto para não gerar atritos com a 

autoridade.  

As autoras afirmam que os relatórios dos inspetores muitas vezes não eram 

confiáveis, sendo preciso considerar as dificuldades encontradas para que eles 

visitassem todas as escolas e a influência das relações de compadrio “tão presentes na 

sociedade brasileira” (p.88) sobre a elaboração desses relatórios.  

O controle social do trabalho docente também acontecia por meio de 

denúncias de desvio de conduta dos professores feitas pelos pais de aluos, da 

publicação dos nomes de professores que tinham os seus alunos aprovados nos 

exames de ingresso do Ensino Superior – que visava “desmascarar os maus 

professores que atestavam alunos incapazes como aptos a prestarem os exames” 

(Vicentini e Lugli, 2009, p. 63). – e até mesmo de denúncias feiras pelos professores 

régios e professores por professores privados autorizados que “apoiam o Estado na 

luta contra os professores clandestinos, para defender sua clientela” (Vicentini e 

Lugli, 2009, p.85).  

Arroyo (1985) afirma que é no contexto da República que a figura do 

professor enquanto trabalhador vai se forjando e, com ela, as maneiras de administrar 

esse trabalho. O autor encontra semelhanças entre a constituição dos sistemas 

públicos de educação com a história do sistema de produção, uma vez que percebe, 

também na educação, a passagem das formas pré-capitalistas, centradas no trabalho 

artesanal, para as formas centradas na organização do trabalho (mesmo aquele sob 

controle do Estado).  

De acordo com o autor, enquanto em um primeiro momento o ato educativo 

acontece na casa dos professores e com muita autonomia com relação aos conteúdos 

que serão ensinados e a maneira de ensiná-los, progressivamente o ensino passa a 

acontecer em instituições coletivas organizadas pelo Estado e a partir de um programa 

oficial que não é mais elaborado pelo professor e pelo qual ele será cobrado por 

agentes externos (notadamente os diretores e inspetores escolares). Vale dizer que 
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Arroyo não está interessado em classificar essa transformação como “positiva” ou 

“negativa”, apenas pontuar a sua existência e os seus possíveis impactos para o 

trabalho docente.  

Desse modo, destacam-se duas questões centrais para a modificação da 

estrutura de controle do trabalho docente durante o Período Republicano, quais sejam: 

a organização do trabalho docente em institutos coletivos (então denominados grupos 

escolares) e a racionalização e burocratização dos órgão centrais dos sistemas de 

ensino.  

A substituição gradual das escolas isoladas pelos grupos escolares é retratada 

por Arroyo (1985) como a maneira encontrada pelo Estado para reunir os professores 

em um mesmo lugar e, assim, facilitar o controle sobre o seu trabalho, de maneira 

semelhante ao que a burguesia conseguiu com a organização do trabalho nas fábricas. 

Em suas palavras:   

A nova organização proposta, os institutos coletivos de ensino 

– os grupos escolares, seriam a instituição educativa mais 

eficiente para a formação de bons profissionais. Como a 

burguesia tinha descoberto que a melhor escola para fabricar e 

constituir o trabalhador educado para as novas relações de 

trabalho era a fábrica, sua pedagogia disciplinadora, assim 

também os institutos coletivos de ensino são imaginados como 

a melhor escola – a escola normal-modelar ou modeladora – 

de novos trabalhadores de ensino, adestrados em seus corpos, 

mentes e corações para a disciplina do trabalho, antes tão 

desorganizado (p. 136) 

 Vicentini e Lugli (2009, p. 83) ressaltam que “os mestres de primeiras letras 

tiveram que aprender a atuar no ambiente dos grupos escolares”, o que representou 

uma modificação no controle sobre o seu trabalho, que agora envolvia também a 

organização dos modos de ensinar.   

Nos institutos coletivos de educação instaura-se a divisão do trabalho 

pedagógico, tanto por meio da seriação, quanto pela hierarquização do poder dentro 

da unidade escolar, representada especialmente na figura do diretor. Assim:  

O instituto de trabalho coletivo em si passara a ser o grande 

instrumento de educação dos profissionais como 

trabalhadores. Ele passa a ter uma qualidade nova, numa nova 
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ordem de trabalho. É trabalho coletivo, dividido. O trabalho 

pedagógico que parecia ser por natureza indivisível, feito em 

sua totalidade pelo mestre do oficio de ensinar, que o máximo 

comportava a seu lado, um adjunto, um aprendiz, passa a ser 

decomposto, parcelado. Inicia-se a parcelação. Sobretudo 

inicia-se a separação definitiva das funções de direção e 

concepção das funções de execução [...] O que é feito no 

instituto coletivo não é a soma do que era feito por mestres 

individuais em sua Casa de Escola. É algo novo: o que o 

conjunto de profissionais pode realizar em sintonia e 

simultaneidade. Tudo é feito ao mesmo tempo e cada um faz 

sua parte, em sua série ou disciplina,  e em sua função: uns 

dirigem, outros dão aula, outros mantém a disciplina, outros 

limpam a casa, outros preparam o conteúdo, etc. São 

operações e funções diferentes, porém todas entrelaçadas no 

conjunto de um processo de trabalho coletivo. Ai está a força 

disciplinadora. Cada um na sua tarefa, sintonizada, 

harmonizada no coletivo (Arroyo, 1985, p. 177 e 178) 

Pode se dizer ainda que a hierarquia de funções dentro dos sistemas de ensino 

cria um situação nova, na qual os cargos melhor remunerados são ligados à 

administração e não ao trabalho desenvolvido em sala de aula, fazendo com que os 

professores que desejam melhorar sua renda sejam obrigados a abandonar a tarefa de 

ensinar, independentemente da sua qualidade como professores. Essa mesma situação 

se faz presente em diferentes países do mundo e vem sendo fortemente criticada, 

conforme pode ser observado no excerto a seguir:  

Em geral, a estrutura atual [da carreira do magistério] 

remunera trabalhos bem definidos, não prevendo mecanismos 

de promoção dentro do mesmo cargo: a ascensão implica a 

realização de tarefas diferentes das que vinham 

desenvolvendo, em um cargo distinto que, por sua vez, tem 

sua estrutura salarial vinculada à sua especificidade. 

Em outras palavras, não se considera a possibilidade de 

continuidade em uma mesma função para estimular os 

professores que o desejarem a permanecer em seus cargos, 

sem serem obrigados a aspirar a outros postos para obter 

maior remuneração. De fato, isto implica que a carreira 

profissional docente não dá oportunidades a quem queira 

alcançar uma distinção profissional, junto com o 

correspondente reconhecimento salarial, sem deixar suas 

atividades dentro do curso para assumir uma posição 

administrativa, de direção ou supervisão. 

Isto pode ocorrer mesmo nos casos em que o professor deseje 

permanecer em aula, onde talvez se sinta mais confortável e 

em uma função que considere ser o trabalho para o qual se 

preparou. Este é, claramente, um caso que não beneficia, nem 
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o professor, nem o setor educativo e, por conseguinte, 

tampouco a sociedade. (Morduzhowicz, 2003, p. 12) 

A divisão das funções de planejamento e execução do trabalho docente 

também se manifesta na  racionalização e burocratização das instituições responsáveis 

pela organização e controle da educação. Conforme apontam Vicentini e Lugli 

(2009), logo no iíicio do Período Republicano foram criadas inúmeras leis, despachos 

e regulamentações a fim de tornar os órgãos centrais dos sistemas educacionais mais 

complexos. Arroyo (1985, p. 203) ressalta que essas políticas “vão aprimorando e 

tentando independizar [os órgãos centrais] dos interesses locais e imprimindo à 

administração a racionalidade nova dos institutos de trabalho, da empresa”.  

Entretanto o autor ressalta que essa estrutura forte de controle central se contrapõe às 

fracas e carentes unidades de ensino. 

Dentre as medidas tomadas, Vicentini e Lugli destacam a transformação do 

trabalho de inspeção em uma atividade remunerada, uma vez que só assim,  

[...] foi possível exigir competência técnica para a tarefa, bem 

como sua efetiva realização nas diferentes regiões em que foi 

dividido o Estado para fins de inspeção. Os novos inspetores 

escolares estavam encarregados de visitar as escolas públicas 

verificando a assiduidade e a qualidade do trabalho do 

professor, particularmente pela realização dos exames finais 

de certificação do ensino. Centraliza-se, assim, o controle das 

escolas pelo Estado, deixando estas de responderem às 

Câmaras Municipais e obtendo-se, em função disso, diretrizes 

um pouco mais independentes das politicas locais (p.88 e 89). 

Ao comentar sobre esse mesmo processo Catani (2011, p. 37) diz:  

A expansão dos saberes ligados à orientação dos professores 

aparece na história da educação brasileira também como obra 

desse período e associada às atividades dos inspetores. Serão 

eles os avaliadores dos professores. A história da Inspeção 

Escolar bem o evidencia. Desde 1892, com a reforma 

republicana em SP, estabelecia-se que tal atividade seria 

exercida por professores devidamente remunerados, à 

diferença das situações anteriores nas quais se exigia 

qualificação e delegava-se aos membros da localidade a 

possibilidade de atuarem como fiscais. 

 Segundo Catani (2011), os inspetores vão se manter como principais 

avaliadores do trabalho dos professores até meados das décadas de 1960/ 1970, 
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quando são substituídos pelos supervisores escolares que, por sua vez, passam a 

concentrar sua atividade no funcionamento global das escolas, deixando o 

acompanhamento do trabalho dos professores sob responsabilidade dos 

coordenadores pedagógicos. A autora ainda afirma que “A avaliação direta dos 

professores, nesse momento, tende a ser pouco desenvolvida, mas o controle se exerce 

justamente pela previsão e planejamento feitos por especialistas dos órgãos 

burocráticos” (idem, p. 44 e 45).  

 Com relação aos critérios utilizados para a avaliação de professores, uma 

importante fonte de informação encontra-se nos relatórios dos inspetores escolares 

(Catani, 2011).  

 Em sua análise dos relatórios dos inspetores mineiros no início do século XX, 

Arroyo (1985, p. 55) percebe que todos trazem conceitos muito similares para 

caracterizar o trabalho dos professores, relacionados muito mais ao seu amor e 

dedicação do que à sua competência profissional.  

Todos os relatórios repetem idênticos conceitos para 

configurar o profissional da escola visitada pelos inspetores 

mineiros [...] pouco se fala em competência, domínio dos 

conteúdos ou metodologias. O ideal de professor não é 

configurado por essas características, mas por amor, zelo, 

dedicação à missão, trabalhador, gosto pelo magistério.  

 Para o autor, essa ênfase no amor e na dedicação dos professores se explica 

pelas péssimas condições das escolas públicas, que impediam que o professor 

demonstrasse competências mais relacionadas ao ato de ensinar.   

Essas condições materiais de existência das cadeiras e escolas 

de instrução pública não só condicionaram, e continuam 

condicionando a competência dos mestres, mas também e 

sobretudo a imagem de trabalhador do ensino que será gestada 

nessa base material e nessas condições de trabalho. As 

condições de existência e de trabalho irão configurando a 

imagem que o próprio profissional terá que se fazer de sua 

função e irão perfilando as características tidas como 

necessárias e funcionais a essas condições materiais. 

Repetimos, para essa escola semimorta, largada à sua sorte 

pelo Estado, só um profissional misto de sacerdote ou 

samaritano que por amor ao magistério e às crianças carrega 

em seus ombros de profissional a escola do Estado omisso. 

(idem, p. 71)  
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Vale dizer que essa imagem do profissional da educação não se limitou aos 

inspetores, influenciando toda a sociedade que passou a compartilhar essa visão 

“espiritualizada” do professor, como aquele “que se dedica por zelo cívico, a uma 

causa nobre, ainda que não ganhe nem para o pão de cada dia. Uma visão 

espiritualizada de uma relação de trabalho mercantilizada” (idem, p. 94). O autor 

ressalta que essa visão se relaciona com as condições de trabalho e com as funções 

socialmente atribuídas à escola e, consequentemente ao trabalho docente, deste modo: 

Qualquer proposta de superação da figura do mestre virtuoso e 

de elevação de sua competência técnica terá que passar por 

uma luta política para recuperar a escola e o sistema de ensino 

tão desfigurado, luta que terá que ser travada além da 

renovação dos cursos de magistério e pedagogia, na pressão 

da sociedade sobre o Estado para que assuma o dever de 

garantir antes de tudo condições materiais para a existência 

material da escola elementar e condições de trabalho onde o 

profissional competente seja possível (Arroyo, 1985, p. 80) 

No mesmo sentido, Gatti (2013, p. 156) coloca: 

Então, a valorização da docência está na dependência da 

valorização da educação básica como um todo, valorização 

que está assentada na construção de uma nova realidade no 

interior das escolas públicas, um valor que só virá quando 

nessas escolas houver outras condições de ambiência e 

trabalho. A imagem da educação pública vincula-se à imagem 

da docência e vice-versa. Mais ainda, está na dependência, 

também, de se atribuir à docência na educação básica uma 

condição profissional clara em seus contornos e 

características, e nas formas de agir dentro das escolas. 

Impulsionar essas condições depende de políticas 

educacionais mais estruturantes e interdependentes, mas 

depende também de movimentos intrarredes escolares e 

intraescolas. Há que se gerar uma conjunção dialética entre 

ações políticas em educação e movimentos pedagógicos nas 

escolas. É essa conjunção que pode vir a criar novas 

representações sociais sobre o valor da escola pública e o 

valor de seus professores. Mas este movimento depende, em 

grande parte de uma nova mentalidade  dos gestores 

educacionais, um novo tipo de formação inicial e continuada 

para a docência na educação básica, e de um movimento de 

ressignificação do trabalho docente.  
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Interessante notar que o texto de Gatti foi publicado 28 anos depois do texto 

de Arroyo, indicando a dificuldade de se transformar as representações sociais do 

trabalho docente com vistas à valorização dessa profissão.  

Voltando à questão dos critérios utilizados para a avaliação dos professores, 

Arroyo (1985) apresenta um movimento de políticos e educadores mineiros do início 

do século XX que, naquele momento, já se colocava contra a utilização da virtude 

(amor, carinho, zelo, dedicação) como medida da qualidade dos professores, 

propondo que a qualidade do seu trabalho fosse definida “pelo produto que apresenta 

ao final de sua  ornada de trabalho: o ano letivo” (p. 105).  O autor não dá detalhes do 

que se entendia como “produto” do trabalho docente e nem de como ele poderia ser 

aferido, uma vez que está mais interessado em mostrar as origens do discurso em 

favor da adoção da racionalidade empresarial na educação pública.  

Esse mesmo discurso – em favor da utilização das técnicas de administração 

de empresas na educação – é retomado em diferentes momentos da historia da 

educação brasileira. Por exemplo, na década de 1930 ele é difundido por meio dos 

trabalhos dos pioneiros da administração escolar, dentre os quais encontram-se 

Querino Ribeiro e Carneiro Leão. Nas décadas de 1960/ 1970 esse discurso volta a 

aparecer com o fortalecimento dos estudos educacionais de natureza econômica que 

“concebem a educação como investimento e acentuam teses ligadas à formação de 

recursos humanos” (Catani, 2011, p. 42).  Nesse contexto, a escola:  

[...] vista como instituição a ser racionalizada exige controle e 

hierarquização do trabalho docente. Os professores conhecem, 

então, uma maior burocratização de tarefas e planejamento 

externo e centralizado de seu trabalho. Práticas de 

padronização de materiais, programas e conteúdos proliferam 

nesse momento. (Catani, 2011, p. 43) 

 Para Catani (2011) a separação entre concepção e execução se concretizou, 

nesse período, “mais a partir dos livros didáticos utilizados do que a partir do ensino 

traduzido em práticas citadas pelos próprios professores.” (Catani, 2011, p. 44). 

 Por volta dos anos 1980/1990 o discurso em favor da incorporação de 

procedimentos próprios da administração de empresas na educação pública aparece 

com uma nova roupagem, relacionado com as transformações do mundo do trabalho, 
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o advento da globalização e do neoliberalismo
17

. Uma das principais características 

do período refere-se à centralização da avaliação nas políticas educacionais e a 

descentralização dos mecanismos de gestão e financiamento da educação, 

modificando a maneira de controle do trabalho docente. De acordo com Sousa e 

Oliveira (2003, p.875): 

Dentro dessa lógica, a avaliação encerra duas potencialidades 

bastante funcionais. De um lado, torna-se peça central nos 

mecanismos de controle, que se deslocam dos processos para 

os produtos, transferindo- se o mecanismo de controle das 

estruturas intermediárias para a ponta, via testagens 

sistêmicas, “os controles remotos” (Lima, 2000, p. 65). Não 

importa como ocorre o processo ensino-aprendizagem, desde 

que ocorra. O controle por meio de pesadas estruturas 

organizacionais, que ademais demandam corpos de 

funcionários especializados (os “supervisores”) torna-se 

desnecessário, sendo substituído por processos avaliativos que 

verificam o produto da ação da escola, certificando sua 

“qualidade”.  

 e outro, a avaliação legitima “valorações”  teis à indução de 

procedimentos competitivos entre escolas e sistemas para 

melhorar pontuações nos rankings, definidos basicamente 

pelos desempenhos em instrumentos de avaliação em larga 

escala. Tal competição é garantida pela associação entre 

desempenho e financiamento, podendo redundar em critérios 

para alocação de recursos, que incidem, até mesmo, em 

remunerações diferenciadas dentro de sistemas de ensino que 

até há pouco trabalhavam com a noção de remunerações 

isonômicas.  

De forma semelhante Gatti, Barreto e André (2011, p. 40) afirmam que: 

Sob a urgência de melhoria da qualidade da educação básica, a 

política nacional de avaliação sofre incrementos 

consideráveis, no decorrer da primeira década dos anos de 

2000, do que certamente decorrem repercussões nos 

currículos, na formação docente e na própria avaliação do 

desempenho dos professores, concebida, sobretudo, em função 

dos resultados de rendimento dos alunos. 

Assim, o resultado dos alunos em avaliações externas passa a ser considerado 

o principal produto do trabalho docente, o que vai possibilitar a realização da proposta 

que já existia no início do século XX (conforme apresentado por Arroyo, 1985) de 

que os professores sejam cobrados pelo produto do seu trabalho. A expressão máxima 

                                                        
17 Sobre esse assunto ver Gentili e Silva (1995).  
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dessa proposta aparece nas políticas (cada vez mais presentes nos sistemas 

educacionais brasileiros) de associação da remuneração dos professores (e, em alguns 

casos, também de outros trabalhadores da educação) com o alcance de metas 

estabelecidas pelas redes públicas de ensino com base no desempenho dos alunos em 

avaliações em larga escala e em indicadores do fluxo escolar
18

. 

Além dos critérios acima mencionados, é possível observar, durante o Período 

Republicano, a institucionalização de avaliações periódicas dos servidores públicos 

com vistas a racionalizar os processos de efetivação, progressão na carreira e 

demissão. Novaes (2013) aponta que essas avaliações costumam ter caráter 

burocrático e não apresentam grandes diferenciações entre os servidores (ou seja, os 

critérios utilizados para a avaliação de um professor não são muito diferentes dos 

utilizados para a avaliação de um médico ou de um policial), uma vez que, em geral 

se resumem à titulação, realização de cursos de aperfeiçoamento, tempo de serviço, 

assiduidade e pontualidade.  A autora destaca que em alguns casos aparecem outros 

critérios como“eficiência” e “comprometimento”, mas sem “a determinação de 

indicadores  mais precisos para caracterizá-los” (idem, p. 113). 

Balzano (2005), atenta para o fato de boa parte das redes públicas de ensino 

(60% das por ela analisadas) ainda não terem implementado o estágio probatório para 

os profissionais da educação por falta de regulamentação, apesar deste estar previsto 

no Art. 41 da CF. A autora considera o estagio probatório como“momento ideal para 

complementar a formação do professor orientando a prática docente e acompanhando 

o seu desenvolvimento”(idem, p. 16). No mesmo sentido, Gatti e Barreto (2009) 

entendem que, “o estágio probatório quando bem conduzido, cria uma aura de 

responsabilidade e uma imagem p blica de seriedade, na ideia de garantia para os pais 

de competência profissional. Agregaria valor à carreira, sem d vida” (2009, p. 253). 

Entretanto, mesmo quando regulamentada, a avaliação do estágio probatório muitas 

vezes se resume a uma atividade burocrática, perdendo muito do seu potencial, 

conforme expresso no excerto a seguir:  

                                                        
18 Vale dizer que a questão envolve uma série de polêmicas que são discutidas na minha dissertação de 

mestrado (Cassettari, 2010).  
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O estágio probatório tem sido muitas vezes marginalizado 

como mera formalidade e baseado apenas na assiduidade do 

professor. A assiduidade é um aspecto importante e, para os 

pais, a quem os diretores deveriam prestar contas, as faltas dos 

professores são sinônimo de baixa qualidade de ensino. Mas o 

estágio probatório poderia vir a desempenhar um papel de 

grande relevância como espaço para formação na prática e, 

como etapa constituinte do processo de seleção docente, 

impedir o ingresso de maus professores ou despreparados de 

forma definitiva na escola. Durante o estágio, seria possível 

diagnosticar as dificuldades dos professores, propiciar uma 

chance de melhorar a prática docente e, em caso de não 

satisfação dos padrões exigidos, removë-los das salas de aula. 

(Rodrigues, 2012, p. 755) 

 A avaliação do desempenho é ainda prevista no Art. 67 da LDB/96 e na 

resolução 2 de 2009 do CNE/ CEB – que “Fixa as  iretrizes Nacionais para os planos 

de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 

publica” – como um dos quesitos que devem ser contemplados para a progressão 

salarial na carreira do magistério. O artigo 5
o
 da mesma resolução aborda a avaliação 

de professores de maneira mais detalhada, conforme pode ser observado na redação 

dos seus incisos XVI e XVII:    

 

XVI – constituir incentivos de progressão por 

qualificação do trabalho profissional, a partir dos 

seguintes referenciais, podendo ser agregados outros: 

a) Dedicação exclusiva ao cargo ou função no sistema 

de ensino, desde que haja incentivo para tal; 

b) Elevação da titulação e da habilitação profissional; 

c) Avaliação de desempenho, do profissional do 

magistério e do sistema de ensino, que leve em 

conta, entre outros fatores, a objetividade, que é a 

escolha de requisitos que possibilitem a análise de 

indicadores qualitativos e quantitativos; e a 

transparência, que assegura que o resultado da 

avaliação possa ser analisado pelo avaliado e pelos 

avaliadores, com vistas à superação das dificuldades 

detectadas para o desempenho profissional ou do 

sistema, a ser realizada com base nos seguintes 

princípios: 

1. Para profissional do magistério 

1.1. Participação Democrática – o processo 

de avaliação teórica e prática deve ser 

elaborado coletivamente pelo órgão 

executivo e os profissionais do magistério de 

cada sistema de ensino 



 81 

2. Para os sistemas de ensino 

2.1. Amplitude – a avaliação deve incidir 

sobre todas as áreas de atuação do sistema de 

ensino [...] 

XVII- A avaliação de desempenho a que se refere a 

alínea “c” do inciso anterior deve reconhecer a 

independência entre o trabalho profissional do 

magistério e o funcionamento geral do sistema de ensino 

e, portanto, ser compreendida como um processo global 

e permanente de análise de atividades, a fim de 

proporcionar aos profissionais do magistério um 

momento de aprofundar a análise de sua prática, 

percebendo seus pontos positivos e visualizando 

caminhos para a superação de suas dificuldades, 

possibilitando dessa forma seu crescimento profissional 

e, ao sistema de ensino, indicadores que permitam o 

aprimoramento do processo educativo. (CNE/CEB, 

2009)  

 Contudo, de acordo com Balzano (2005), ainda que a maioria dos Planos de 

Carreira estudados pela autora contemplem a avaliação do desempenho entre os 

fatores para a progressão, “a quase totalidade dos estados com novos planos de 

carreira ainda não implementou o processo [de avaliação do desempenho] por falta de 

regulamentação (p. 31).  

 Em suma, capítulo buscou apresentar alguns dos sentidos atribuídos ao termo 

“qualidade docente” ao longo da história da educação brasileira a fim de evidenciar 

que se trata de um termo polissêmico, em constante transformação, acompanhando as 

modificações na sociedade brasileira, no sistema educacional e na própria 

configuração do trabalho (e do trabalhador) docente. De acordo com Arroyo (1985, p. 

IX):  

A configuração histórica do profissional do ensino não foi 

feita em uma, duas ou mais reformas, leis ou decretos. Ainda 

está em construção. Traços que pareciam constitutivos dessa 

imagem vão sendo redefinidos, apagados. Novos surgem. 

Outros continuam, porém, com novas tonalidades. 

 Tal constatação faz-se relevante na discussão da avaliação de professores, ao 

mostrar que não é possível definir um conjunto de critérios que sirvam para toda e 

qualquer avaliação. É preciso uma reflexão contínua e cuidadosa sobre o que está se 

chamando de qualidade docente e de como ela pode ser incorporada nas avaliações.  
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2.2. Critérios e padrões de performance utilizados na avaliação de professores   

Os critérios e padrões disponíveis na literatura e utilizados em sistemas de 

avaliações de professores podem servir como um início de discussão nas escolas e 

redes de ensino, que a partir deles podem debater quais modelos são mais 

interessantes e quais adaptações são necessárias à sua realidade. Assim 

Ainda que se defenda que cada rede de ensino deve ser 

responsável pela definição do perfil docente desejado de 

acordo com as suas finalidades e necessidades próprias, há 

toda uma literatura que discute o perfil docente em um âmbito 

mais geral, a qual pode subsidiar as reflexões e os debates no 

contexto local. (Moriconi, 2013, p. 189) 

Conforme já discutido, os critérios e padrões utilizados nas avaliações de 

professores expressam determinados valores e concepções e, portanto, estão sujeitos a 

criticas e devem ser constantemente reavaliados. Bauer (2013, p. 27) cita três 

questionamentos que podem sempre ser feitos: “que habilidades são mais importantes 

de serem avaliadas? Que conhecimentos, entre tantos os que são necessários aos 

professores durante sua atividade, são passíveis de serem avaliados? Quais são 

indispensáveis?”. 

Existe também a preocupação de que os critérios escolhidos possam ser 

verificados na prática dos professores e, deste modo, recomenda-se que componentes 

com alto grau de subjetividade (como, por exemplo “comprometimento”) sejam 

evitados. De acordo com Danielson e Mcgreal (2009, p.23).  

Para garantir a validade do sistema de avaliação, quando as 

escolas e distritos identificam certos critérios como 

colaboradores de boas práticas, devem garantir que os 

professores serão capazes de demonstrá-los.
xliv

 

Contudo, tal preocupação não deve inverter a ordem lógica da definição dos 

critérios avaliativos, conforme pontua Bauer (2013, p. 32):  

[...] a discussão a ser realizada não é eminentemente técnica, 

mas é política, à medida que indica a necessidade de discutir o 

que é um bom professor e quais são as características 

esperadas de um ensino de qualidade. É essa a discussão que 

deveria estar na base da definição dos critérios de avaliação 

dos docentes [...]. Apesar de essa lógica poder parecer óbvia, o 
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que se tem observado atualmente é que a discussão sobre o 

bom professor e o bom ensino fica subsumida ao debate sobre 

o que se pode mensurar, considerando, inclusive, os custos do 

processo, invertendo a ordem lógica da avaliação.   

A maioria dos modelos encontrados na literatura utiliza como referência a lista 

elaborada por  criven (1994) e intitulada “Duties of the teacher (DOTT)”, ou 

“deveres do professor”.  O autor ressalta que especificar os deveres dos professores “é 

um pré-requisito essencial para entender o que é preciso para ser, se tornar e 

identificar um bom professor; e, portanto, é um pré-requisito para que os bons 

professores obtenham o respeito que eles merecem” (p. 152)
xlv

. Mais adiante o autor 

afirma que:  

[...] a história da defesa dos direitos civis – e aqui isso 

significa os direitos das crianças, bem como dos professores e 

pais – exige necessariamente a explicitação de contratos e 

obrigações, para que nem empregadores e nem empregados 

possam basear suas próprias interpretações em generalidades 

vagas. (p. 153)
xlvi

.  

A lista foi desenvolvida e revisada a partir de respostas recebidas pelo autor 

(segundo Scriven, uma primeira versão da lista foi divulgada para milhares de 

professores experientes, administradores, pais de alunos, advogados e estudantes dos 

Estados Unidos e da Austrália). Sua versão final contém cinco domínios que devem 

ser considerados igualmente importantes, são eles: 1. Conhecimento da matéria de 

ensino; 2. Competência de Instrução; 3. Competência de avaliação; 4. 

Profissionalismoe; e 5. Outros deveres para com a escola e a comunidade  
19

: 

Cada um desses domínios é apresentado no texto, que também sugere 

maneiras de avaliar o desempenho dos professores — incluindo diversos instrumentos 

tais quais observações de sala de aula, portfólios, desempenho dos estudantes, etc. — 

e de classificar a sua performance  — em competente (quando a maioria dos 

requisitos é preenchida de maneira satisfatória), boa (quando a maior parte dos 

requisitos é preenchida para além do satisfatório) e excelente (quando a maioria dos 

requisitos é preenchida de maneira excepcional). Para Scriven, uma performance 

excelente “é uma meta para qual todos nós professores não só podemos aspirar, como 

                                                        
19 A lista encontra-se integralmente em Scriven, 1994, p. 165 e 166 e, traduzida, no anexo 14 deste 

trabalho.  
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também podemos obter progressos significativos” (1994, p. 152)
xlvii

.   

Uma outra lista dos conhecimentos e habilidades que os professores devem 

demonstrar na sua prática profissional foi desenvolvida por Danielson (1996), dessa 

vez intitulada “framework for teaching” ou “marco para o bom ensino”
20

. Essa lista 

contempla 4 domínios, 22 componentes e 76 elementos e, portanto, apesar de 

apresentar vários pontos em comum aos destacados por Scriven, é bem mais 

detalhada
21

. 

A autora ainda estabelece níveis de performance para cada um dos domínios 

(4) e componentes (22) do marco por ela criado, que vão desde o insatisfatório, 

passando pelo básico e proficiente, até o distinto. Danielson (1996) utiliza a metáfora 

de um nadador  para explicar cada um desses níveis: o insatisfatório é equivalente a 

alguém que foi jogado na água sem saber nadar e, portanto, está prestes a se afogar; o 

básico  a alm que consegue sobreviver na água (nadar como um cachorrinho), mas 

não mais do que isso, este tipo de nadador sofre com circunstâncias extraordinárias, 

por exemplo o aparecimento de ondas; já o nadador proficiente é aquele que consegue 

realizar diferentes tipos de braçada e sabe qual delas é mais adequada para cada 

circunstância; por fim, o distinto é aquele que executa cada braçada com perfeição
 22

.  

Não caberia, neste trabalho, apresentar os níveis de performance de todos os 

componentes de cada um dos domínios apresentados, mas vale dizer que estes níveis 

foram aperfeiçoados pela autora e, em documento de 2013, apresentam não apenas as 

suas características gerais, como também seus atributos críticos e possíveis exemplos 

práticos 
23

. 

A estrutura desenvolvida por Danielson é utilizada por diversos sistemas 

educacionais que, conforme a própria autora recomenda, realizam as adaptações 

necessárias. Um exemplo encontra-se no “Marco para la buena enseñanza” do Chile 

(2008). O documento, apesar de não citar a autora em nenhum momento, apresenta 

clara inspiração no seu trabalho.  

                                                        
20 Tradução encontrada em Bauer (2013).  
21 A lista encontra-se integralmente em Danielson, 1996 e, traduzida, no anexo 14 deste trabalho  

22 Os níveis de performance de cada um dos domínios também estão disponíveis no anexo 14. 

23 Como exemplo apresentam-se, no anexo 14, os níveis de performance do Domínio 1A. 
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O marco é baseado em 4 domínios: Preparação para o ensino; Criação de um 

ambiente propício para a aprendizagem; Instrução para a aprendizagem de todos os 

estudantes; e Responsabilidades Profissionais. Os componentes de cada um desses 

domínios apresentam pequenas diferenças em relação aos desenvolvidos por 

Danielson, mas mantém a sua essência. O domínio 1, por exemplo, apresenta os 

seguintes componentes: a) Domina o conteúdo das disciplinas que ensina e o marco 

curricular nacional; b) Conhece as características, conhecimentos e experiências de 

seus estudantes; c) Domina a didática das disciplinas que ensina; d) Organiza os 

objetivos e conteúdos de maneira coerente com o marco curricular e com as 

particularidades de seus alunos; e) As estratégias de avaliação são coerentes com os 

objetivos da aprendizagem, a disciplina que ensina, o marco curricular nacional e 

permite a todos os alunos demonstrarem o que aprenderam.  

Além das listagens já apresentadas, destacam-se os critérios desenvolvidos por 

duas instituições norte americanas e que são utilizados todos os anos para a avaliação 

de milhares de professores, são elas: Interstate Teacher Assessment and Support 

Consortium (InTASC) e National Board for Professional Teaching Standards 

(NBPTS).  

O InTASC é um consórcio de agências estaduais e organizações nacionais de 

educação dedicadas à reforma da preparação, certificação e formação continuada de 

professores
24

. O consórcio foi criado em 1987 e desde 1992 publica uma lista com 

padrões de performance do trabalho docente que foram atualizadas várias vezes desde 

então. A ideia é que esses padrões evidenciem o que um professor deve saber e ser 

capaz de fazer e, assim: “sirva como um recurso para estados, distritos, organizações 

profissionais, programas de formação de professores, professores e outros, no 

desenvolvimento de politicas e programas para preparar, certificar, apoiar, avaliar e 

premiar os professores.” (CC  O, 2013). Na sua  ltima edição, são apresentados10 

padrões fundamentais que se dividem em quatro categorias: 1.O aluno e a 

aprendizagem; 2. Conteúdo; 3. Prática de instrução e 4. Reponsabilidade 

                                                        

24
 As informações sobre o InTASC e sobre os seus padrões de performance para o trabalho docente 

foram retiradas de Council of Chief State School Officers (CCSSO), 2013, tradução minha.  
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Profissional
25

.. 

Para cada um desses padrões o documento (CCSSO, 2013) dá exemplos de 

performances, conhecimentos essenciais, e disposições críticas necessários para a sua 

realização, além de exemplos de como se dá a progressão dos professores em cada um 

deles (ao dominarem cada vez mais os assuntos).  

O NBPTS
26

, uma organização sem fins lucrativos, independente de partidos 

políticos, também surgiu em 1987 com o objetivo de colocar em prática as 

recomendações do relatório “A Nation Prepared: Teachers for the 21st 

Century
27xlviii

”. No site da instituição (http://www.nbpts.org/mission-history, acesso 

em agosto de 2014) temos que a sua missão é:  

melhorar a aprendizagem e os resultados dos estudantes por 

meio do estabelecimento definitivo de padrões e de sistemas 

de certificação das realizações dos educadores, do 

oferecimento de programas e da defesa de políticas que 

apoiem a excelência na docência, liderando e engajando 

professores e gestores certificados no processo.   

 Para estabelecer os padrões de desempenho para cada uma das mais de 30 

áreas que fornece certificação
28

, o Conselho se baseia em 5 proposições fundamentais, 

são elas
29

: 1. Professores estão comprometidos com seus alunos e com a 

aprendizagem; 2. Professores conhecem a matéria que ensinam e como ensina-lá para 

seus alunos; 3. Professores são responsáveis pela gestão e monitoramento da 

aprendizagem dos alunos; 4. Professores pensam sistematicamente sobre suas práticas 

e aprendem com a experiência; Professores são membros de comunidades de 

aprendizagem.  

                                                        
25 A lista completa e traduzida encontra-se no anexo 14 deste trabalho. 

26 Optou-se por utilizar o site da NBPTS (nbpts.org acesso em agosto de 2014) como principal fonte 

de informação sobre a instituição e seus padrões de performance.  
27 Relatório de 1986 elaborado pela Carnegie Forum on Education que, de acordo com o site da NBTS 

(http://www.nbpts.org/beginnings-movement, acesso em agosto de 2014): “argumentou que a fim de se 

ter escolas capazes de preparar os estudantes para as demandas do século XXI, os professores da nação 

deveriam ser melhor formados e apoiados. O relatório forneceu sugestões específicas para o 

fortalecimento dos padrões de ensino e profissionalização do trabalho docente” 
28 Para mais informações sobre o processo de elaboração dos padrões de desempenho e sobre o 

processo de certificação da NBPTS ver Novaes (2013)   
29  As proposição e cada um de seus componentem podem ser encontrados em em 

http://www.nbpts.org/five-core-propositions acesso em agosto de 2014 e, traduzidos, no anexo 14 

deste trabalho. 

http://www.nbpts.org/mission-history
http://www.nbpts.org/beginnings-movement
http://www.nbpts.org/five-core-propositions
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No Brasil uma primeira iniciativa de estruturação de padrões nacionais para a 

avaliação de professores encontra-se nos “Referenciais para o Exame Nacional de 

Ingresso na Carreira  ocente:  ocumento para consulta p blica” elaborado pelas 

equipes técnicas do MEC/INEP (Brasil, 2010). Neste documento são listados vinte  

“fatores que compõem o perfil de um bom professor”
 30

 

Segundo o próprio documento, tal listagem foi elaborada tomando como base 

“a experiência de uma série de países que  á se debruçaram consistentemente sobre a 

questão: foi feito um levantamento sobre os fatores comuns ao perfil de um bom 

professor em diversos países.” (Brasil, 2010, p. 6). 

  Com base no exposto, temos diferentes critérios e padrões de performance 

disponíveis na literatura que partem de definições do que é esperado do trabalho 

docente, dividindo esse trabalho em alguns aspectos ou atividades considerados de 

maior relevância. É preciso reconhecer que apesar das ênfases diferenciadas, muitos 

dos tópicos levantados se repetem em várias listagens – por exemplo o conhecimento 

da matéria de ensino e das estratégias de instrução; a capacidade de avaliar a 

aprendizagem dos alunos; a disposição para o trabalho em equipe; dentre outros.  

Por fim, faz-se necessário retomar a importância, discutida no início deste 

item, de que esses critérios e padrões sejam amplamente discutidos no processo de 

definição das propostas de avaliação de professores. Com base nesses critérios é 

possível avançar na construção dessas propostas e discutir os instrumentos mais 

apropriados para avaliá-los. Tais instrumentos serão apresentados a seguir.  

3. Como avaliar?  

A análise da literatura mostra diferentes instrumentos disponíveis para a 

avaliação de professores, sendo alguns mais adequados para alcançar certos objetivos 

do que outros e alguns mais apropriados para determinadas concepções da qualidade 

docente do que outros.  

Uma primeira discussão geral sobre o tema refere-se à superioridade das 

avaliações que combinam diferentes instrumentos, possibilitando uma melhor análise 

                                                        
30 A lista pode ser encontrada no anexo 14 deste trabalho. 
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do trabalho docente. Vale dizer que em nenhum dos trabalhos analisados defendeu-se 

que a avaliação fosse restrita a um único instrumento ou único avaliador, ao contrário, 

diversos autores ressaltaram a importância da combinação de instrumentos avaliativos 

e da utilização de múltiplos avaliadores no processo, conforme pode ser observado 

nos excertos a seguir: 

 “nenhuma linha de evidência fornece, sozinha, uma imagem total do 

que os professores fazem” (Peterson, 1990, p.110)
xlix

. 

 “qualquer método é mais útil em combinação com outros que 

complementem as informações por ele fornecidas [...] o conjunto de 

métodos mais adequados pode variar de acordo com os seus propósitos 

ou funções” ( arling-Hammond, 1990, p.26)
l
 

 “Porque não existe um con unto  nico de habilidades que definem 

perfeitamente o ensino eficaz, as medidas de muitos aspectos do 

trabalho docente, por vários juízes, tendem a produzir avaliações de 

professores mais  ustas e abrangentes.”(Epstein, 1983, p.8) 
li
 

 “A integração de dados provenientes de diferentes fontes de 

informação proporciona uma imagem mais completa e real do 

desempenho docente e uma base mais sólida para a definição de planos 

de desenvolvimento mais adequados às necessidades reais dos 

professores.” (Reis, 2011, p. 9)  

 “A premissa básica por trás das técnicas híbridas é que nenhum tipo de 

avaliação pode atender adequadamente às necessidade de todas as 

pessoas envolvidas em qualquer processo avaliativo. Cada tipo de 

avaliação sofre com problemas própros. Ao combinar abordagens, 

ambas as questões podem ser dirigidas e resolvidas. As fraquezas de 

algumas técnicas podem ser amenizadas ou equilibradas ao combiná-

las com outras técnicas. O propósito é permitir aos avaliados uma 

sensação de conforto e confiança, juntamente com a melhoria do 

ensino e, ao mesmo tempo, atender as demandas de administradores e 

do público por objetividade.” (Barber, 1990, p. 224)
lii

  

 “  amplamente aceito que diretores, pares, experts, pais e estudantes 

não valorizam os mesmos conhecimentos e capacidades docentes, não 

se referem à mesma maneira de coletar evidências, e possuem 

diferentes percepções e níveis de objetividade. Consequentemente, a 

participação de múltiplos avaliadores é usualmente vista como 

fundamental para as práticas de sucesso.” (Isoré, 2009, p.21)
liii

   

Além disso, a necessidade de treinamento dos avaliadores e a preocupação 

com a validade e confiabilidade dos instrumentos são temas recorrentes na literatura e 

serão retomados em muitos momentos ao longo do capítulo. Cabe apenas adiantar a 

ressalva apresentada por Goe, Bell e Little (2009, p. 15):  

Medidas da eficácia do professor (por exemplo, protocolos de 

avaliação de professores, ou modelos de valor agregado) não 
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são válidas em ou por si mesmas para a determinação da 

eficácia do professor. Instrumentos são validados para um 

propósito em particular, e a sua validade depende de se eles 

são usados conforme o pretendido. Um passo crucial para 

obter a validade das informações é decidir o que é importante 

e, então, descobrir (ou talvez criar) uma medida que irá 

produzir evidências tangíveis sobre a performance do 

professor nessa área.
liv

  

O objetivo deste capítulo, justamente, é apresentar as características dos 

instrumentos de avaliação de professores que aparecem com maior frequência na 

literatura indicando que tipo de informação eles podem levantar, as variações entre as 

propostas e as suas principais limitações. Os seguintes instrumentos serão analisados: 

observações em sala de aula;  pesquisas de opinião dos estudantes, pais/responsáveis, 

pares e superiores administrativos; autoavaliações; portfólios; provas escritas e; 

desempenho dos alunos.  

3.1. Observações em sala de aula  

 Uma das particularidades do trabalho docente é que, em sua maioria, ele é 

realizado dentro de salas de aula e, portanto, fora do alcance de outros profissionais, 

sejam eles diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores, ou outros. Nesse 

sentido, boa parte do que acontece dentro das salas de aulaa fica restrito às pessoas 

que têm acesso a este espaço, em geral, o próprio professor e seus alunos. 

As observações permitem que o avaliador entre nas salas de aula (fisicamente 

ou por meio de filmagens), a fim de recolher informações essenciais sobre o trabalho 

docente que não podem ser obtidas de outra forma, dentre as quais: a maneira como 

os professores apresentam os conteúdos aos seus alunos; como eles distribuem o 

tempo das suas aulas; como eles organizam o espaço; como os professores se 

relacionam com os seus alunos (de sexos diferentes, de etnias diferentes, de classes 

sociais diferentes, com desempenho acadêmico diferentes); como os alunos se 

relacionam entre si; se os alunos se sentem à vontade para fazer perguntas; etc. Nas 

palavras de Danielson e McGreal (2000, p.47): 

A observação de aulas é o melhor e único cenário no qual é 

possível testemunhar aspectos essenciais da docência – por 

exemplo, a interação entre professor e alunos e entre alunos. 

Um observador astuto pode notar como o professor estrutura o 
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ambiente físico, como o professor envolve os alunos na 

aprendizagem e como ele estabelece e mantém padrões de 

conduta.
lv

 

Joe et al. (2013, p.3 ) reforçam a importância de que os instrumentos de 

observação sejam bem construídos e bem implementados e indicam alguns de seus 

benefícios potenciais:  

um instrumento de observação bem desenvolvido e bem 

implementado pode: a) padronizar as lentes pelas quais o 

observador analisa a prática dos professores, b) fornecer dados 

significativos para que o professor possa aperfeiçoar a sua 

prática; c) em última análise, fortalecer os resultados de 

aprendizagem dos alunos.lvi 

Ainda que as observações possibilitem o acesso a importantes informações 

sobre o trabalho docente, é preciso ter consciência de suas limitações, sendo que uma 

de suas principais diz respeito à dificuldade do observador apreender o que de fato 

acontece na sala de aula, e não uma situação artificial, criada, justamente, pela 

presença do observador (seja fisicamente ou representado por algum equipamento de 

gravação). Assim, torna-se necessário reconhecer que “observações formais da sala de 

aula podem trazer uma visão artificial do que ocorre na dia-a-dia da sala de aula.” 

(Stronge e Tucker, 2003, p. 54)
lvii

. Reis (2011, p. 9) ainda complementa: 

[...] por mais tranquilidade que o professor aparente, nunca 

constituem “aulas normais”. Geralmente, o professor recorre 

às metodologias e às actividades com as quais se sente mais à 

vontade, tentando evidenciar as suas melhores competências. 

por vezes, as actividades para as aulas observadas são 

seleccionadas com base em critérios de comodidade para o 

professor e não nas necessidades dos alunos. Contudo, por 

mais encenadas que pareçam, as aulas observadas nunca se 

revelam inúteis, proporcionando informações valiosas sobre as 

competências profissionais do professor e as suas concepções 

relativamente ao ensino e à aprendizagem.  

Em outro momento, o autor enfatiza que “um observador eficaz deve 

reconhecer que as suas observações representam apenas uma versão do que se passou 

na sala de aula, não constituindo um retrato da ‘realidade’” (Idem, p. 22).  

Além disso, Stodolsky (1990) ressalta que as observações são bons 

instrumentos para avaliar comportamentos e ações dos professores, mas são 
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insuficientes para avaliar os seus pensamentos e sentimentos. Assim, as observações 

podem indicar como os professores se comportam frente aos seus alunos, mas não o 

porquê eles se comportam dessa maneira e nem o que eles pensam sobre esse 

comportamento.  

A autora também destaca que as observações não conseguem captar 

informações sobre todos os aspectos do trabalho docente deixando de fora, dentre 

outros, o planejamento dos professores, a maneira como analisam e modificam os 

materiais didáticos, como escolhem e adaptam as metodologias de ensino, como se 

relacionam com seus colegas, pais de alunos e outros membros da comunidade 

escolar (Stodolsky, 1990).  

Uma das dificuldades associada às observações é a garantia de validade 

(validity) – no sentido de conseguir medir aquilo que se predispõe a medir - e 

confiabilidade (reliability) – no sentido de diferentes avaliadores chegarem a 

resultados similares quando utilizam o mesmo instrumento. Strong (2011, p. 88 e 89), 

atenta para algumas operações cognitivas que interferem na validade e confiabilidade 

das observações, são elas:  

1) Viés de Confirmação – em que os observadores tendem a direcionar seu 

olhar para comportamentos que comprovem, e não desafiem, conceitos 

previamente estabelecidos sobre o objeto observado.  

2) Fundamentação Motivada – em que os observadores tendem a ser mais 

céticos para o que difere de suas crenças, ou descartando fatos que 

contrariam suas expectativas, ou buscando razões para criticá-los.  

3) Cegueira Não Intencional – acontece quando os observadores não 

conseguem perceber fatos importantes, por estarem muito concentrados 

em outra tarefa.  

4) Capacidade de Absorção – refere-se à existência de um limite de respostas 

que um observador pode dar frente a um dado conjunto de estímulo.  

5) Racionalidade Limitada – diz respeito às simplificações da realidade que 

são construídas para que possamos lidar com situações complexas.  

6) Percepção Influenciada – em que a percepção é influenciada não apenas 

pelas expectativas e preconcepções do observador, como também pelo 

contexto em que são desenvolvidas e pela perspectiva do observador.  
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7) Opinião Perseverante – refere-se à rapidez com que formamos primeiras 

impressões e à demora que levamos para modificá-las.  

8) Viés de Retrospectiva – acontece quando observadores alteram suas 

concepções originais e buscam racionalizações, tratando os eventos 

passados como mais previsíveis do que de fato foram.   

Joe et al. (2013) também apresentam alguns vieées que podem interferir nas 

observações: viés de familiaridade – que torna mais difícil para os observadores 

serem objetivos quando conhecem e se interessam pelos professores que estão 

observando; tendência de centralização dos resultados – que torna mais fácil para os 

observadores darem pontuações médias (evitando ambos os extremos nas escalas de 

pontuação); efeito de “an o” ou “dem nio” – em que uma característica singular do 

professor influencia todo o julgamento do observador (elevando ou diminuindo todas 

as pontuações subsequentes para além do que o professor mereceria); desvio de rota – 

que acontece quando um observador (ou grupo de observadores) passam, a partir de 

sua experiência, a pontuar consistentemente com maior rigor ou maior leniência 

tornado, assim, os resultados das primeiras observações muito diferentes das últimas.  

Tanto Strong (2011), quanto Joe et al. (2013) acreditam que com treinamento 

dos observadores, com constante certificação de suas capacidades e com apoio e 

monitoramento adequados o efeito dessas operações cognitivas pode ser amenizado 

aumentando, assim, a validade e confiabilidade das observações.  

Stodolsky (1990) argumenta que os problemas de confiabilidade das 

observações são resultantes de fatores ligados ao observador e aos instrumentos de 

observação (como a necessidade dos observadores fazerem julgamento ou inferências 

difíceis; treinamento insuficiente; cansaço do observador e protocolos de observação 

muito complexos e exigentes), mas também de fatores ligados a características do 

trabalho docente. Nesse sentido, a autora ressalta que “embora existam algumas 

exceções, em geral consistência e estabilidade não são encontradas nos domínios da 

docência” (p.182)
lviii

, ou seja, o desempenho dos professores varia muito de acordo 

com o contexto em que está inserido, a disciplina ou conteúdo ensinado, a  

metodologia de ensino utilizada e os objetivos da aula etc. Sendo que todos esses 

fatores influenciam os resultados e, consequentemente, a confiabilidade das 

observações. Apesar desses problemas, a autora concorda que “A maioria das 
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condições que influenciam a confiabilidade pode ser sistematicamente tratada com 

ações corretivas” (p.182)
lix

.  

Vale notar que a validade e confiabilidade das observações podem variar de 

acordo com as características escolhidas para cada proposta. Uma das distinções 

possíveis refere-se a como se estruturam as observações: tanto com relação ao foco 

das observações, quanto com relação ao tipo de inferências que os observadores 

devem fazer. O foco das observações
31

 pode ser mais aberto – em que os 

observadores buscam uma análise global do trabalho docente – ou mais fechado – em 

que eles têm como foco alguns comportamentos e atividades dos professores 

previamente determinados e organizados em checklists. Em alguns casos, as 

observações são tão fechadas que existe até a definição do tempo que o observador 

deve gastar em cada item do checklist e a limitação das respostas dos observadores à 

escolha de apenas uma alternativa que represente os comportamentos observados (por 

exemplo em excelentes, satisfatórios ou insatisfatórios). Se, por um lado, nos modelos 

mais abertos de observação muitas vezes há dificuldade de selecionar o que é mais 

relevante do comportamento dos professores, por outro, nos modelos mais fechados, 

muitas vezes os observadores não conseguem categorizar o trabalho docente 

conforme o estabelecido pelos checklists. Sobre esse assunto, Reis (2011, p.26) 

coloca: 

Para cada observação de aula deverão ser definidos focos 

específicos (eventualmente, negociados entre o mentor ou 

supervisor e o professor), evitando observações livres que 

conduzem a análises pouco claras e precisas. as observações 

livres (de fim aberto) são adequadas apenas numa fase 

inicial/exploratória, em que se desconhecem por completo as 

competências do professor, permitindo identificar aspectos 

merecedores de observação e discussão mais aprofundadas. 

A observação poderá ser particularmente reveladora quando se 

centra num número restrito de aspectos previamente definidos. 

acontecem tantas coisas durante uma aula que a focagem num 

número elevado de aspectos acaba por ser pouco elucidativa.  

                                                        
31  Os diferentes focos das observações podem ser melhor evidenciados no anexo 5, em que são 

apresentados exemplos de instrumentos de observações em sala de aula. Outros exemplos podem ser 

encontrados em Reis (2011). Cabe destacar que a utilização desses instrumentos depende de adaptações 

de acordo com as características do sistema de ensino e dos objetivos e interesses referentes à 

avaliação.  Sobre a construção de instrumentos próprios de observação e/ou adaptação de instrumentos 

existentes ver Joe et al. (2013).  
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Para o autor, a observação é melhor quando os focos da observação são 

decididos em con unto com os professores, em suas palavras: “a colaboração nas 

diferentes fases do processo facilita o estabelecimento de um clima de confiança 

mútua, sinceridade e respeito, clima esse decisivo para a concretização das 

potencialidades formativas da observação de aulas.” (idem, p. 19).  

Com relação ao tipo de inferência que os observadores devem realizar, elas 

podem ser de baixa inferência – quando os comportamentos observados são 

específicos e de fácil identificação – ou de alta inferência – quando são observações 

que exigem maior nível de julgamento por parte dos observadores. De acordo com 

Stodolsky (1990, p.181), os modelos de baixa inferência costumam alcançar maiores 

níveis de confiabilidade, entretanto, a autora ressalta que:  

Uma compensação entre validade e confiabilidade é quase 

sempre presente na escolha de sistemas de baixas ou altas 

inferências. Se alguém acredita que a docência é mais do que 

a soma de partes distintamente definidas, um sistema de baixa 

inferência, não importa quão confiável, provavelmente não 

será aceitável em termos de sua validade.
lx

  

A autora complementa ao afirmar que: 

Na visão dessa autora, infelizmente tem havido uma tendência 

à excessiva preocupação com a confiabilidade e a objetividade 

nos sistemas de observação de professores acompanhada por 

preocupações insuficientes sobre a validade e as definições de 

docência. Eu penso que a seleção de um sistema deve ser 

determinada pelo equilíbrio entre a visão do distrito escolar 

sobre a docência e a adequação de cada instrumento a essa 

visão. (idem)
lxi

 

Os modelos de observação também variam de acordo com o número de 

observações realizadas. Neste caso, torna-se pertinente a seguinte questão: quantas 

observações são necessárias para capturar uma boa amostra do trabalho docente? Para 

responder essa questão é preciso ter em mente que observações diferentes podem 

encontrar aspectos distintos do trabalho docente, resultando em conclusões variadas 

sobre a qualidade do trabalho realizado, ou seja, não necessariamente um maior 

número de observações resultará em um maior grau de confiabilidade entre os seus 

resultados. Nas palavras de Stodolsky “porque a instrução é em si variável, mais 

observações não podem sozinhas evitar a sua variabilidade intrínseca” (1990, 
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p.184)
lxii

. Por isso, ao invés de defender o simples aumento do número de 

observações, a autora defende que seja definido, de acordo com os objetivos da 

avaliação e as concepções adotadas, amostras de observações que podem ser 

organizadas da seguinte maneira:  

1. Vários conjuntos de observações, cada um deles tendo como foco diferentes 

disciplinas ensinadas e diferentes metodologias de ensino utilizadas;  

2. Um conjunto de observações contemplando apenas uma disciplina e técnica de 

instrução – a mais utilizada pelo professor;  

3. Observações das disciplinas e técnicas de ensino consideradas de maior 

relevância pelos sistemas de ensino;  

4. Showcase – em que o professor prepara a sua melhor aula, nesse caso “uma 

aula especialmente preparada não irá dizer ao observador o que o professor 

geralmente faz, mas irá demonstrar o que o professor pode fazer” ( todolsky, 

1990, p. 185)
lxiii

;  

5. Simulação – em que o professor deve dar uma aula para uma classe diferente 

da sua, em geral com materiais didáticos, planos de aula, e até mesmo alunos 

previamente selecionados, possibilitando um maior controle sobre algumas 

das circunstâncias que afetam o desempenho dos professores.  

A autora não indica a quantidade de observações recomendada para cada 

modelo, entretanto, é difícil encontrar um programa de avaliação de professores que 

contemple mais que quatro observações de aulas inteiras por ano, ou seja, duas por 

semestre (Hanover Research, 2013), principalmente por conta do tempo e dos custos 

associados, mas existem casos (como o apresentado por Reis, 2011) em que são 

realizadas várias observações curtas (de sete a dez minutos). Reis (2011, p.26) ressalta 

que “a decisão relativamente à duração de cada observação deve ser tomada em 

função dos objectivos pretendidos e do tempo que os mentores ou supervisores têm 

disponível para a sua realização”.  

Em alguns casos os professores são informados com antecedência das 

observações, em outros casos não. A notificação dos professores tem a vantagem de 

permitir que o observador realize reuniões prévias com o professor nas quaia são 

discutidos os objetivos e formato da observação e os objetivos e formato da aula, 

permitindo que o observador colete informações adicionais sobre o trabalho docente 
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(por exemplo sobre o planejamento). Já as observações realizadas sem nenhum tipo 

de notificação, dificultam que os professores preparem um ambiente artificial para 

suas aulas, permitindo que os observadores identifiquem com maior facilidade se os 

professores estão despreparados. Segundo Ho e Kane (2013, p.5): 

Os defensores da notificação prévia argumentam que é 

importante dar aos professores a chance de se prepararem, já 

que os observadores podem chegar em um dia em que o 

professor havia planejado uma prova ou algum outro conteúdo 

atípico. Os opositores argumentam que a notificação prévia 

pode levar a uma falsa impressão de prática típica do 

professor, uma vez que os professores se prepararam mais 

profundamente nos dias em que serão observados
lxiv

.  

No estudo desenvolvido pelos autores, eles chegaram à conclusão de que a 

notificação prévia não prejudica (e algumas vezes até torna mais fácil) a identificação 

das diferenças na prática dos professores e ainda diminui a ansiedade e a percepção de 

que a avaliação só serve para a responsabilização dos professores, comuns nas 

observações realizadas sem notificação.  

As observações podem ser realizadas por agentes externos ou internos (por 

exemplo quando realizada por diretores ou coordenadores pedagógicos) à unidade 

escolar. Se, por um lado, existe o risco de que observadores internos sejam 

influenciados pelas suas relações pessoais e pré-conceitos com relação à performance 

dos professores, por outro, observadores externos podem desconsiderar fatores 

intrínsecos à instituição que são determinantes para a atuação dos professores. Em 

todos os casos, destaca-se a necessidade de que os professores considerem os 

observadores como justos e imparciais, de que os observadores recebam treinamento 

específico, a fim de “a udar a garantir que todos tenham o mesmo entendimento sobre 

a qualidade docente para os propósitos da observação” (Joe et al., 2013, p. 2)
lxv

 e de 

que os observadores este am “calibrados” de acordo com padrões de performance 

estabelecidos pelo instrumento, para “garantir a precisão e reprodutibilidade dos 

dados da observação” (Idem)
lxvi32

.  

Certos modelos permitem que múltiplos observadores avaliem o desempenho 

dos professores, nesse caso, é preciso garantir que eles estejam observando as mesmas 

                                                        
32 Joe et al. (2013) apresenta detalhadamente como deve ser o processo de formação, certificação e 

acompanhamento dos observadores.  
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coisas, o que é mais fácil de se realizar por meio de filmagens. Ho e Kane (2013) ao 

analisarem diversas possibilidades de observação em sala de aula implementadas 

como parte do Measures of Effective Teaching Project (MET) descobriram que a 

existência de múltiplos observadores é significativamente relevante para a garantia da 

validade do instrumento, em suas palavras: 

Vários resultados destacam a importância do envolvimento de 

múltiplos observadores. Muitos dos erros na avaliação de 

professores resultam de percepções divergentes entre os 

avaliadores. Não se trata, simplesmente, que alguns 

avaliadores consistentemente dão notas muito altas ou muito 

baixas para os professores. Um avaliador A pode dar uma nota 

mais alta para um professor do que o avaliador B, mas o 

avaliador B pode dar uma nota mais alta para o próximo 

professor do que o avaliador A. Aumentar o número de 

observações por observador pode não reduzir essa fonte de 

erro. Seria útil fornecer uma melhor formação e certificação 

para avaliadores potenciais, seguida de esforços regulares para 

assegurar que os observadores permaneçam alinhados aos 

padrões. Entretanto, a melhor maneira de reduzir esse tipo de 

erro é garantir que múltiplos observadores estejam envolvidos 

na avaliação de cada professor. [...] Para qualquer número de 

observações, mais avaliadores por professor gera uma maior 

confiabilidade (p. 30)
lxvii

.  

No mesmo estudo, os autores chegaram à conclusão de que as observações 

não são bons instrumentos para discernir grandes diferenças na prática docente, uma 

vez que, em sua maioria, os professores acabam ocupando posições intermediárias nas 

escalas de desempenho. Para eles:  

A vasta maioria dos professores está no meio da escala, com 

pequenas diferenças na pontuação gerando grandes diferenças 

no ranking percentual. Nós não podemos dizer 

definitivamente porque isso é verdade. Pode ser que os 

observadores simplesmente fiquem desconfortáveis em fazer 

distinções absolutas entre os professores (nós vimos 

evidências de que os administradores são mais dispostos a 

fazer essas distinções do que os pares). Pode ser que os 

padrões de nível de desempenho necessitem de distinções 

mais refinadas. Ou pode ser, simplesmente, que as práticas 

subjacentes às escalas existentes não variem muito. (idem, p. 

30)
lxviii

.  

Em outro estudo realizado como parte do Measures of Effective Teaching 

Project (MET, 2012a), são definidos seis requisitos mínimos para observações de alta 
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qualidade, são eles: 1) Instrumento de observação devem ter claras expectativas – 

definição das competências que serão observadas com exemplos de diferentes níveis 

de performance; 2) Observadores devem demostrar precisão antes de taxarem o 

desempenho dos professores – necessidade de treinamento e de confirmação periódica 

da habilidade dos observadores; 3) Quando decisões de altas consequências são 

tomadas, múltiplas observações são necessárias – necessidade de alta confiabilidade 

entre as observações; 4) Monitoração constante do nível de confiabilidade do sistema, 

por meio de observações imparciais (de avaliadores externos, sem relações com os 

professores); 5) Combinar as observações com outras fontes de informações como 

feedback dos alunos e o desempenho destes em avaliações externas; 6) Verificação 

regular de se os professores melhor avaliados nas observações têm diferentes tipos de 

estudantes – se não está acontecendo dos professores com melhores alunos terem os 

melhores desempenhos.  

No Brasil, as observações são muito utilizadas em pesquisas e avaliações 

informais de professores, mas é raro a sua utilização como instrumento formal de 

avaliação, ou seja, é fato que existem diretores e coordenadores que realizam 

observações sistemáticas do trabalho dos professores, mas é raro que essas 

observações sejam realizadas seguindo qualquer tipo de protocolo e, mais raro ainda, 

que exista algum tipo de treinamento para os observadores.  

3.2. Pesquisas de opinião  

Diversos atores (alunos, pais, pares, supervisores administrativos e os próprios 

professores) podem fornecer importantes informações sobre o trabalho docente, 

contribuindo com os processos de avaliação desses profissionais. A ideia é que os 

diferentes pontos de vista ajudem a construir uma imagem mais exata da performance 

dos professores, o que é fundamental para a sua avaliação.  

Recorre-se ao termo “Feedback de 360º” para tratar das avaliações que têm 

como base informações coletadas por um círculo completo de avaliadores (Wilkerson 

et al., 2003). O termo tem origem na iniciativa privada e refere-se às avaliações que 

consideram as opiniões dos supervisores, subordinados, pares e clientes.  

No caso da educação, as informações de diferentes atores não são 

consideradas suficientes para dar conta da complexidade do trabalho docente, por isso 
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diversos autores ressaltam a necessidade de que as avaliações de professores 

combinem esses instrumentos com outros apresentados nesse capítulo. (Stronge e 

Tucker, 2003; Danielson e McGreal, 2000). Esses autores ressaltam que apesar das 

pesquisas de opinião fornecerem uma perspectiva valiosa da performance dos 

professores que não pode ser encontrada de nenhuma outra maneira, elas tem 

limitações que precisam ser consideradas. De acordo com Danielson e McGreal 

(2000):  

Porque são baseadas em percepções, avaliadores não devem 

considerar a opinião de pais e estudantes como fontes de 

evidência inteiramente confiáveis. Na melhor das hipóteses, 

elas podem ser usadas para feedbacks formativos ou para 

complementar outros indicadores da performance dos 

professores (p. 51)
lxix

.  

Como a maneira de coletar as informações, o tipo de informação, as vantagens 

e limitações são diferentes para cada grupo que pode fornecer opiniões sobre o 

desempenho dos professores, optou-se por apresentá-los de maneira separada, 

começando com os estudantes, passando pelos pais, pares e superiores administrativos 

finalizando com as autoavaliações de professores.  

3.2.1. Opinião dos Estudantes  

Muito da discussão sobre a importância da opinião dos alunos tem como foco 

a avaliação de professores do ensino superior, onde tal opinião é muitas vezes 

utilizada como base para decisões com fortes consequências para esses profissionais. 

Na educação básica as iniciativas de incorporação da opinião dos alunos nas 

avaliações de professores são mais recentes, mas tem crescido nos últimos anos 

(principalmente nos Estados Unidos). Para Strong (2011, p.78):   

Ainda que os estudantes tenham o conhecimento mais íntimo 

e consistente sobre o que os professores fazem na sala de aula, 

a sua opinião é a procurada com menor frequência com o 

propósito de avaliar os professores. A avaliação de alunos é 

mais usadas no ensino superior, onde existem diversas razões 

para considerá-las válidas [...] No entanto, crianças podem ser 

vistas como fontes de informação sobre os seus professores 

menos confiáveis do que os estudantes universitários.
lxx

 



 100 

A discussão sobre a validade e confiabilidade dos dados fornecidos pelos 

alunos se faz presente em vários dos textos analisados. O trabalho de Peterson, 

Wahlquist e Bone (2000, p. 148) conclui que “pesquisas com estudantes podem ser 

fontes de dados válidos e confiáveis para a avaliação de professores. Os padrões de 

resposta [...] sugerem que os alunos responderam à gama de itens com razão, intenção 

e valores consistentes.”
lxxi

. Estudo realizado como parte do projeto Measures of 

Effective Teaching (MET, 2010) revelou consistência e estabilidade na opinião dos 

alunos sobre os seus professores, mesmo analisando a resposta de alunos de diferentes 

turmas sobre o mesmo professor. Revelou ainda que as respostas dos alunos 

diferenciam os professores (uma vez que o percentual de respostas se mostrou 

consistentemente diferente entre os professores).  

Já Wilkerson et al. (2000, p. 187), analisaram a validade das respostas dos 

alunos sobre uma outra perspectiva: referente à sua relação com o desempenho dos 

alunos em avaliações em larga escala. Os autores constataram que os questionários 

dos alunos conseguiram prever melhor os ganhos nos resultados das avaliações em 

larga escala do que as auto-avaliações dos professores e que as classificações 

realizadas pelos seus diretores. Assim, afirmam que: “estudantes fornecem um 

feedback mais válido do que professores e diretores, se o desempenho do aluno é a 

medida de validade”
lxxii

. Resultados similares foram encontrados em outro estudo 

baseado no MET (2012b, p.2)
33

. Segundo o documento:  

O projeto MET constatou que os resultados das pesquisas de 

opinião dos alunos sobre os seus professores podem prever 

ganhos nos resultados dos alunos [em avaliações em larga 

escala]. Estudantes sabem reconhecer uma sala de aula eficaz 

quando a vivenciam. O fato dos questionários dos alunos 

poderem predizer o seu desempenho também sugere que esses 

questionários podem fornecer dados sobre o desempenho de 

séries e matérias para as quais avaliações em larga escala não 

estão disponíveis.
lxxiii

  

Estudo da Hanover Research (2013, p. 3) também mostra que:  

                                                        
33 Nesse estudo, os resultados dos questionários dos alunos se apresentaram como melhores preditores 

do desempenho dos alunos em avaliações em larga escala do que os resultados de observações em sala 

de aula e até mesmo do que medidas de valor-agregado. Sobre as observações em sala de aula, o 

documento ainda ressalta que enquanto esse instrumento pode capturar apenas o que acontece nos dias 

em que as observações são realizadas, os questionários dos alunos refletem a opinião de várias pessoas 

que passam muitas horas por semana com o professor.  
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A pesquisa sobre o uso de questionários que captem a opinião 

dos alunos da educação básica não é extensa, entretanto, os 

estudos consistentemente sugerem que os questionários dos 

alunos são uma medida confiável da efetividade do professor. 

Os formuladores desses questionários têm estabelecido a 

validação do seu conteúdo por meio do desenvolvimento de 

questões relevantes e baseadas em pesquisas, e da estruturação 

dos questionários em torno de constructos-chave relacionados 

a atributos da docência de alta qualidade. Estudos têm 

mostrado que os questionários dos alunos podem predizer 

ganhos nos seus resultados [em avaliações em larga escala], e 

que a única coisa melhor para predizer esses ganhos são os 

seus desempenhos anteriores.
lxxiv

 

Tais pesquisas analisaram as respostas de alunos da educação básica, 

indicando que também nesse nível de ensino esse instrumento pode contribuir com as 

avaliações de professores. Contudo, Goe, Bell e Little (2008, p.40) ressaltam que “a 

confiabilidade e validade das pesquisas com estudantes depende, em certa medida, do 

instrumento utilizado, como ele foi desenvolvido, como ele é administrado, e o nível 

de detalhe que pretende medir.”
lxxv

  

Em geral as pesquisas de opinião dos alunos são utilizadas exclusivamente 

para a avaliação formativa dos professores da educação básica, uma vez que não se 

sabe ao certo se os resultados dos alunos se manterão válidos e consistentes se forem 

utilizados para avaliações com altas consequências. Neste caso, existe ainda o risco 

dos professores alterarem seu comportamento buscando apenas a aprovação dos 

alunos, e não necessariamente a melhoria da sua aprendizagem (Hanover Research, 

2013).  

Esse risco relaciona-se com uma preocupação constante na literatura sobre o 

tema que diz respeito à possibilidade das pesquisas de opinião dos alunos refletirem 

mais a popularidade dos professores do que a sua competência para o ensino. Mais 

uma vez, o trabalho de Peterson, Wahlquist e Bone (2000, p. 148), encontra 

evidências que mostram o contrário, ou seja:  

A discriminação nas estruturas fatoriais entre um professor 

como fonte de aprendizagem e como uma pessoa que 

demostra respeito e cuidado suporta a validade da fonte de 

dados: os alunos de diferentes idades distinguem entre essas 

duas dimensões. Pesquisas com estudantes não são apenas 

concursos de popularidade, os alunos distinguem entre apenas 
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gostar de um professor e reconhecer aquele que favorece a sua 

aprendizagem. Enquanto os estudantes podem distinguir entre 

um professor que apoia a aprendizagem e um que os trata 

bem, este estudo indica que o primeiro é mais importante para 

os alunos mais velhos, enquanto o último é mais importante 

para os mais novos.
lxxvi

  

É preciso considerar que os alunos não são boas fontes de informação de todas 

as dimensões do trabalho docente, sendo necessária grande atenção para a formulação 

das questões a eles direcionadas (Goe, Bell e Little, 2008). Nesse sentido, não é 

recomendável perguntar aos estudantes, por exemplo, sobre o conhecimento dos 

professores sobre a matéria ensinada, mas sim sobre assuntos que eles tenham 

vivenciado diretamente, tais como: se o professor se expressa de uma maneira clara, 

quais são os recursos que o professor costuma utilizar na sala de aula (materiais 

didáticos, lição de casa, etc.), se os alunos se sentem à vontade para fazer perguntas 

etc
34

. Nas palavras de Strong (2011, p.78):  

Ainda que existam certos aspectos da docência, como o 

conhecimento dos professores sobre a matéria de ensino e a 

escolha da metodologia utilizada, que os estudantes não são 

qualificados para julgar, a avaliação dos estudantes de certos 

eventos que ocorrem na sala de aula, bem como das interações 

do professor, pode ser objetiva, válida e confiável.
lxxvii

 

Também é preciso que as questões direcionadas aos estudantes sejam escritas 

de maneira clara (referentes a apenas um aspecto do trabalho docente, sem duplo 

negativos etc.) e apropriada para a sua idade. Em geral são elaborados instrumentos 

diferentes para alunos de idades diferentes. É claro que quanto maior a idade dos 

alunos, mais complexas podem ser as questões e mais abertas podem ser as 

possibilidades de resposta. Para as crianças mais novas e ainda não alfabetizadas, faz-

se necessário uma explicação sobre o preenchimento do questionário, a leitura 

coletiva das questões e, em alguns casos, a aplicação do instrumento em grupos 

pequenos, para garantir que ele seja preenchido de maneira correta (MET, 2012b).    

Peterson, Wahlquist e Bone (2000), defendem que todos os questionários 

incluam um item global do tipo “o meu professor é um bom professor?”. Em sua 

pesquisa, eles descobriram que a resposta a esse item sintetiza bem a opinião dos 

estudantes sobre os seus professores representada pelas suas demais respostas.  

                                                        
34

 Exemplos de questionários para os alunos podem ser encontrados no anexo 6 deste trabalho.  
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Ainda sobre a formulação do questionário, é importante cuidado com relação 

ao número de questões que farão parte do instrumento de forma que a quantidade de 

perguntas seja suficiente para captar o que o professor geralmente faz na sala de aula, 

buscando diferenciar os professores que fazem um bom trabalho, dos que não fazem, 

sem sobrecarregar os estudantes. De acordo com o estudo parte do MET (2012b), 

quanto mais questões que tratam de um mesmo aspecto do trabalho docente, mais 

confiáveis as respostas do questionários sobre esse tema, entretanto, essas respostas 

podem ser prejudicadas se o preenchimento do questionário se tornar maçante para os 

estudantes, daí a necessidade de se balancear esses dois quesitos no momento da 

elaboração do instrumento.  

Além de boas perguntas, o instrumento de coleta de opinião dos alunos deve 

ser bem aplicado para que consiga produzir boas informações sobre o trabalho 

docente. Nesse sentido, faz-se necessária a garantia de que os estudantes entendam o 

que está sendo perguntado e se sintam seguros para responderem honestamente. Para 

tanto, é preciso que eles confiem, dentre outras coisas, que eles não serão 

prejudicados por suas respostas, o que só é possível garantindo o sigilo dos 

respondentes, que, por sua vez, só é possível se o professor avaliado não estiver 

presente nos momentos de aplicação do instrumento e contabilização das respostas. 

Ademais, faz-se necessário que os professores “recebam os resultados em 

tempo hábil, entendam o que eles querem dizer, e tenham acesso a recursos de 

desenvolvimento profissional que irão ajudá-los a melhorar nas áreas que mais 

precisam” (MET, 2012b, p.3).  

Em avaliações de grande porte, é preciso cuidado para que as respostas dos 

alunos sejam atribuídas aos professores corretos, e que cada professor seja avaliado 

por um número adequado de respondentes (questionários preenchidos por apenas 3 ou 

4 alunos, podem gerar resultados que não são válidos e nem confiáveis).  Isso pode 

parecer bem simples, mas exige todo um trabalho de logística na distribuição dos 

questionários e análise dos seus resultados que não pode ser menosprezado.  

De maneira geral, a opinião dos estudantes  é importante porque eles analisam 

o trabalho docente a partir de um ponto de vista diferente do de qualquer outro grupo 
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(por exemplo familiares e outros professores), eles observam diariamente o trabalho 

do professor e são diretamente beneficiados por um bom ensino.  

Ninguém tem mais “em  ogo” com relação à efetividade dos 

professores do que os estudantes. Nem existem melhores 

especialistas sobre como o ensino é vivenciado pelos seus 

beneficiários. Mas só recentemente muitos formuladores de 

políticas educacionais e profissionais do ensino começaram a 

reconhecer que – quando as perguntas certas são feitas, da 

maneira correta – os estudantes podem ser uma importante 

fonte de informação sobre a qualidade do ensino e o ambiente 

de aprendizagem em uma sala de aula específica (MET, 

2012b, p. 2)
lxxviii

.  

Os estudantes também podem ser considerados os consumidores ou clientes 

dos professores. Nessa perspectiva Stronge e Tucker (2003, p. 59 e 60) afirmam que:  

O feedback dos estudantes pode ser uma fonte viável de 

informação que aumenta o nosso entendimento do ensino e 

aprendizagem e, portanto, pode servir como uma adição 

valiosa para o quadro de avaliação de professores. Um 

argumento para envolver estudantes no fornecimento de 

feedback avaliativos é que eles são os consumidores primários 

dos serviços dos professores. [...] Como participantes do 

processo de ensino-aprendizagem, estudantes são os maiores 

clientes dos professores, e eles estão em uma posição chave 

para providenciar informações sobre a eficácia dos 

professores. O mais importante é que os alunos são o único 

grupo que tem conhecimento direto sobre as práticas de sala 

de aula regularmente.
lxxix

    

Mais uma vantagem da incorporação da percepção dos alunos na avaliação 

dos professores é valorizar o envolvimento dos estudantes na sua educação, o que 

pode, inclusive, ter impacto positivo no seu desempenho acadêmico. No documento 

da organização Advocates for Children of New York (2012, p. 4) temos que: 

 O envolvimento significativo dos estudantes aumenta a sua 

participação, dá aos jovens um senso de propriedade da sua 

educação. Está demonstrado que o envolvimento dos 

estudantes melhora os seus resultados acadêmicos e aumenta a 

chance de que eles completem o ensino médio; estudantes que 

se sentem conectados com a escola – sentem que são 

respeitados, que suas opiniões são valorizadas e que alguém se 

interessa por eles – têm uma atitude acadêmica mais positiva e 

têm maior chance de continuar a frequentar a escola. Assim, 

envolver os estudantes como participantes ativos da avaliação 
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de professores e nos esforços de reforma educacional que 

ocorrem em suas próprias escolas tem o poder de ensiná-los 

sobre os princípios democráticos, empoderá-los e motivá-los 

em direção ao sucesso acadêmico, e mostra a eles que suas 

vozes e perspectiva singular no sistema educacional são 

importantes e valorizadas
lxxx

.  

Além disso, comparativamente com outros instrumentos de avaliação de 

professores, questionários para alunos não são tão caros
35

, podem ser administrado 

mantendo o anonimato dos respondentes, exigem formação mínima para sua 

administração e fornece dados que podem ser comparados ao longo dos anos (Goe, 

Bell e Little, 2008).  

Estudo da Hanover Research (2013) aponta como uma das principais 

vantagens das pesquisas de opinião dos alunos o fato delas apresentarem feedback 

rápido para os professores e capazes de identificar seus pontos e fortes e fracos, 

diferente de outros instrumento (por exemplo o desempenho dos alunos em testes de 

larga escala, que podem indicar se os estudantes estão aprendendo ou não, mas não o 

que os professores estão fazendo certo e nem o que pode melhorar). No mesmo 

sentido, o estudo do MET (2012b, p. 3) conclui que:  

Pesquisas de opinião dos alunos também fornecem feedback 

para a melhoria [do desempenho dos professores]. Os 

professores querem saber se seus alunos se sentem 

suficientemente desafiados, envolvidos na aprendizagem e a 

vontade para pedirem a sua ajuda. Considerando que medidas 

anuais de ganhos no desempenho dos alunos fornecem pouca 

informação para a melhoria (e geralmente muito tarde para se 

fazer alguma coisa), pesquisas de opinião dos alunos podem 

ser administradas logo no início do ano para informar aos 

professores em que áreas eles precisam se concentrar para que 

os seus atuais aluno se beneficiem. Como uma ferreamenta de 

feedback, essas pesquisas podem ser um complemento 

poderoso para outros instrumentos [de avaliação de 

professores].lxxxi 

                                                        
35  Segundo documento da Hanover Research (2013), a implementação do Tripod – um dos 

instrumentos de coleta de opinião dos alunos mais utilizados nos Estados Unidos – custa menos que 

cinco dólares por aluno, representando um custo bem menor do que o necessário, por exemplo, para 

realizar 4 observações em sala de aula por ano.  
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3.2.2. Opinião dos Pais/Responsáveis   

 O argumento de que a opinião dos pais/responsáveis deve fazer parte da 

avaliação de professores baseia-se na percepção de que eles possuem interesse direto 

na qualidade do trabalho docente e analisam esse trabalho de uma maneira singular, 

podendo oferecer informações diferentes (e complementares) às encontradas em 

outras fontes.  

Porque os pais são parte do trabalho dos professores e o 

observam de um ponto de vista único e importante, existe a 

necessidade de incorporar de alguma maneira a percepção dos 

pais nos sistemas de avaliação de professores a fim de adquirir 

um olhar mais amplo da qualidade docente. (Peterson et al, 

2003, p. 318).
lxxxii

   

Percebe-se, na literatura, o entendimento de que a comunicação com os 

pais/responsáveis faz parte do trabalho docente
36

 (Scriven, 1994) e que o seu 

envolvimento na escola traz benefícios para a educação, devendo ser estimulado 

inclusive nos processos de avaliação de professores. De acordo com Master (2013, p.4 

e 5): 

O envolvimento dos pais na educação escolar é associado à 

melhoria do desempenho dos alunos (Sheldon e Epstein, 

2005; Powell-Smith, Stoner, Shinn,  e Good, 2000) e à uma 

série de outros ganhos nos resultados e comportamentos dos 

alunos  (Fan e Williams, 2010; Domina, 2005; Simon, 2001; 

Sirvani, 2007a). Além disso, tem sido demonstrado que 

algumas intervenções escolares que estimulem a interação 

entre pais e professores aumentam a motivação, engajamento 

e performance dos alunos (Kraft e Dougherty 2012; Sirvani, 

2007b; Bursztyn e Coffman, 2011). [...]. Finalmente, para 

além da informação que os pais podem fornecer, os pais 

constituem um grupo de interesse chave para as escolas e o ato 

de incluir a sua perspectiva nos sistemas de avaliação pode, 

por si só, ajudar a gerar relações positivas entre os pais e 

escola.
lxxxiii

 

No mesmo sentido, o documento da Advocates for Children of New York 

(2012, p. 7) coloca:  

                                                        

36
 No Brasil, tal percepção é referendada pela LDB (Lei 9394/96), quando essa estabelece, em seu Art. 

13, inc. VI, que uma das atribuições dos docentes é “colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade”.  
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Pesquisas têm claramente estabelecido que o envolvimento da 

família na escola melhora os resultados dos alunos. Alunos 

com pais envolvidos têm mais chance de frequentar a escola 

regularmente, alcançar melhores resultados acadêmicos, 

demonstrar um melhor comportamento e habilidades sociais, 

passar de ano, e finalmente, concluir o ensino médio. O 

conhecimento e expertise que os pais trazem sobre os seus 

filhos não pode ser alcançado de nenhuma outra forma; 

quando professores colaboram e se tornam parceiros das 

famílias, eles são mais capazes de diferenciar a instrução e 

criar um ambiente de aprendizagem positivo. Além disso, 

comunicações regulares entre os professores e as famílias dão 

suporte aos esforços dos pais de promoverem a aprendizagem 

em casa
lxxxiv

.  

Epstein (1985, p.4) destaca a importância da participação dos 

pais/responsáveis para toda a instituição escolar, entendendo que tal participação é 

fundamental para tornar a instituição mais eficiente e que, pais como membros da 

comunidade escolar, “têm interesse no sucesso, manutenção e melhoria da 

organização escolar e devem participar, assim como outros membros, na avaliação da 

instituições e de seus componentes”
lxxxv

. Em outro trecho a autora afirma: “Com 

interesses e investimentos únicos tanto na eficiência do professor, quanto na 

eficiência da organização escolar, os pais devem ser legitimados como importantes 

colaboradores, junto com outros, na avaliação dos professores e dos programas da 

escola” (Idem)
lxxxvi

.   

Entretanto, ainda existe muita controvérsia sobre o tema, com muitos 

professores apresentando resistência à participação dos pais/responsáveis na sua 

avaliação, conforme explicita Peterson et al. (2003, p.320):  

Os professores discordam sobre a importância da opinião dos 

pais sobre o seu trabalho (Kauchak et al., 1985). Alguns 

professores estão em uma melhor posição para receberem 

reações favoráveis dos pais (por exemplo, professores no nível 

primário), enquanto outros professores trabalham muito bem 

fora da vista dos pais (ensino médio). Alguns bons professores 

incluem os pais como parte da sua boa prática (por exemplo 

como ajudantes voluntários), enquanto outros bons 

professores trabalham muito bem independentemente dos pais. 

Alguns professores obtém poder dos pais que são vistos como 

seus defensores, enquanto outros professores enfrentam 

ameaças desse mesmo público. Alguns professores com alto 

status nas avaliações que não incluem os pais podem achar 
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que a introdução da opinião dos pais pode ameaçar o seu 

status atual.
lxxxvii

  

Uma preocupação recorrente dos professores é que eles sejam cobrados por 

uma coisa que está fora do seu alcance, uma vez que o nível de participação dos 

pais/responsáveis não depende só deles, mas também da disponibilidade e interesse 

dos próprios pais/responsáveis. Entretanto, Danielson (2011, p.80) reforça que os 

professores devem estabelecer canais de comunicação com as famílias de seus alunos 

e dar oportunidades para que estes participem do processo educacional. Em suas 

palavras:  

Ainda que a habilidade das famílias de participar na educação 

de seus filhos varie muito devido a outras obrigações 

familiares e profissionais, é responsabilidade do professor 

fornecer oportunidades para que eles conheçam tanto o 

programa de ensino, quanto o progresso dos seus filhos. 

Professores estabelecem relação com as famílias por meio da 

comunicação sobre o programa de ensino e sobre cada aluno, 

e por meio do convite para que as famílias façam parte do 

processo educativo.
lxxxviii

 

A resistência à inclusão da opinião dos pais nos sistemas de avaliação de 

professores leva a questionamentos com relação à validade e confiabilidade dessa 

fonte de informação. Contudo, estudos (Peterson et al., 2003, Master, 2013 e Epstein, 

1985) mostram que os pais oferecem uma medida estável e distinta da qualidade dos 

professores, sendo possível estabelecer diferenciações entre os professores (dentro de 

uma mesma escola e entre escolas diferentes) que se mantém estáveis ao longo dos 

anos (em avaliações dos mesmos professores realizadas por um novo conjunto de 

pais).  Esses estudos (juntamente com o de Ostrander, 1996) ainda concluem que a 

opinião dos pais é muito próxima da opinião dos alunos, “provavelmente porque os 

pais se baseiam nos relatos dos seus filhos para formarem a sua própria opinião [sobre 

os professores]” (Master, 2013, p. 26)
lxxxix

.  

Os trabalhos de Epstein (1985) e de Ostrander (1996) mostram que os pais 

costumam fazer uma avaliação mais rigorosa do trabalho docente do que os diretores, 

independentemente da origem socioeconômica e da formação desses pais.  Nos dois 

estudos também foram encontradas evidências de que quanto menor a série do aluno, 

maiores as notas atribuídas pelos pais aos seus professores e, para Epstein (1985), 

quanto maior a série do aluno, maior a variação das notas atribuídas pelos pais. A 
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autora ainda descobriu que a avaliação dos pais é mais positiva e mais consensual 

quando os professores envolvem mais os pais nas atividades, quando eles 

encaminham mais comunicados para casa e quando eles mantém uma boa disciplina 

na sala de aula. 

Master (2013), encontrou correlação entre a opinião dos pais e o desempenho 

dos alunos em matemática (vale dizer que tal correlação não foi encontrada no estudo 

de Epstein, 1985) e entre a opinião dos pais e os resultados de observações 

sistemáticas de algumas áreas do trabalho docente. O autor ressalta, entretanto, que a 

opinião dos pais parece bastante unidimensional e os feedbacks dela decorrentes não 

apresentam nuances que seriam importantes para a melhoria do desempenho dos 

professores (professores são considerados ou bons ou ruins, sem indicação de como 

eles poderiam melhorar).  

Uma recomendação recorrente na literatura (Peterson et al., 2003, Stronge e 

Tucker, 2003, Danielson e McGreal, 2000, Peterson, 1990) refere-se ao tipo de 

questões que devem ser feitas aos pais/responsáveis. Deste modo, é preciso atentar 

para o tipo de informação que esse grupo pode ou não pode fornecer: se, por um lado 

os pais/responsáveis podem responder sobre a comunicação que estabelecem com os 

professores, sobre as lições de casa dos alunos e o suporte oferecido pelos professores 

para a aprendizagem em casa, por outro, eles não são as pessoas mais adequadas para 

opinarem sobre o conhecimento dos professores sobre a matéria de ensino, sobre o 

que os professores fazem em sala de aula, dentre outros
37

.  

Questionários para os pais devem incluir perguntas que os pais 

podem responder e não devem ser excessivamente detalhadas. 

Por exemplo, os pais não têm como saber se o professor 

apresenta as lições de uma maneira que os alunos conseguem 

entender. Eles sabem, contudo, se os seus filhos têm as 

habilidades necessárias para realizar os trabalhos de casa e se 

eles próprios entendem as comunicação do professor de seus 

filhos. Eles podem ainda dizer se o professor estava acessível 

quando eles precisaram contatá-lo, ou se o professor retornou 

prontamente às suas ligações. (Danielson e McGreal, 2000, p. 

51)
xc

.   

                                                        
37  Exemplos de questionários para os alunos (incluindo as propostas apresentadas por Stronge e 

Tucker, 2003 e Peterson et al., 2003), estão disponíveis no anexo 9 deste trabalho  
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Para Peterson et al. (2003, p.327), é preciso considerar os seguintes fatores na 

elaboração de questionários:  

Os pais: a) não estão na sala de aula; b) não conhecem 

importantes dados comparativos entre os alunos; c) são 

especialistas nos seus filhos, mas não no ensino e 

aprendizagem que acontece na sala de aula; d) são 

influenciados pela reação emocional ao sucesso de uma 

criança ao invés do sucesso global da sala de aula; e e) são 

excessivamente influenciados pela sua própria história 

escolar.
xci

  

Os autores ainda ressaltam a importância da inclusão de um item que 

represente, de maneira global, o nível de satisfação dos pais para com os professores, 

afirmando que em geral esse item representa, de maneira sintética, as demais 

respostas do questionário. 

Por fim, destaca-se, mais uma vez, a recomendação de que a opinião dos pais 

seja combinada com outros instrumentos para uma melhor avaliação dos professores. 

Nesse sentido, Peterson et al. (2003, p. 327) afirmam que:  

Um alto índice na avaliação dos pais não necessariamente 

significa a mesma coisa que uma boa docência. Talvez, a 

melhor interpretação seja que um alto índice dos pais, em 

conjunto com vários outros indicadores positivos, é um bom 

indicador da qualidade docente.
xcii

  

3.2.3. Opinião dos Pares  

Os professores têm muito a dizer sobre o desempenho de seus colegas, afinal 

eles conhecem as metodologias de ensino, o conteúdo curricular e, principalmente, a 

realidade das salas de aula.  e acordo com McCarthey e Peterson (1988, p.259) “O 

conhecimento dos pares sobre a matéria de ensino e o seu entendimento das 

oportunidades e problemas em situações reais de ensino, os tornam particularmente 

qualificados para julgarem o currículo e a instrução na sala de aula”
xciii

. No mesmo 

sentido, Fernandes (2008, p.23), coloca:  

São os pares que estão em melhor posição para se 

pronunciarem com conhecimento de causa acerca da 

competência e do desempenho dos seus colegas. São os pares 

que estão mais familiarizados com os contextos concretos e 

específicos em que os professores trabalham e com as 
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exigências a que têm de dar resposta. Por isso mesmo podem 

formular sugestões específicas e práticas que apoiem os 

processos de mudança e de melhoria. (p. 23)  

Além disso, a participação dos pares no processo avaliativo cria uma 

oportunidade singular para diminuir o isolamento da profissão docente, ao possibilitar 

que professores conheçam o trabalho de seus colegas e, assim, possam compartilhar 

boas práticas e ainda discutir com outros professores e aconselhá-los, quando 

necessário. Tal participação também contribui com a profissionalização do trabalho 

docente, uma vez que os professores passam a fazer parte do controle do seu próprio 

trabalho (que antes era feito exclusivamente pelos seus superiores), tendo que 

estabelecer consensos sobre a qualidade desse trabalho e sobre os critérios e padrões 

avaliativos (Goldstein, 2007). A ideia é que os professores vejam esses avaliadores 

como verdadeiros “parceiros” que podem contribuir com o seu trabalho, uma vez que 

já vivenciaram situações semelhantes.  

Para que isso aconteça é preciso uma atenção especial para que relações 

pessoais, profissionais e políticas entre os professores não influenciem os resultados 

das avalições e também para que os resultados das avaliações não influenciem as 

relações pessoais, profissionais e políticas entre os professores, necessárias para o 

bom funcionamento das unidades escolares, principalmente quando essas valorizam o 

trabalho coletivo. De maneira geral, os professores prezam por um bom 

relacionamento com seus colegas e entendem que a formalização de opiniões 

negativas sobre o desempenho de seus pares pode comprometer esse relacionamento. 

Tal preocupação é ainda mais necessária quando os processos de avaliação de 

professores resultam em fortes consequências para esses profissionais, sendo que essa 

foi uma das principais críticas encontradas por Garcia (2011) na sua análise da 

percepção dos professores sobre o sistema português de avaliação. Para a autora:  

Os resultados do presente estudo revelam que a avaliação inter 

pares, assumindo ob ectivos de classificação e selecção, é 

encarada pelos professores como perturbadora das relações 

pessoais, sendo fonte de conflitos que enfraquecem o 

desenvolvimento de din micas colaborativas. Neste caso, as 

insuficiências que informam o processo de selecção dos 

professores avaliadores terão abalado também a sua 

autoridade para a emissão de  uízos de valor, debilitando a sua 

credibilidade. (p. 227) 
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Goldstein (2007) ainda comenta que a estrutura organizacional da educação 

(fortemente hierarquizada e burocratizada) pode fazer com que os professores se 

sintam inibidos de contribuir com o trabalho de seus colegas, fato que pode até ser 

considerado intrusivo, ou seja, a regra é “ninguém mexe com o meu trabalho (além 

dos superiores administrativos) e eu não mexo com o trabalho de ninguém”. A autora, 

contudo, entende que dando mais autonomia para os professores (e, nesse sentido, 

conferindo-lhes maior autoridade e responsabilidade sobre a qualidade do seu 

trabalho), isso pode mudar, fazendo com que os professores entendam que parte da 

profissionalização do seu trabalho envolve um senso de pertencimento a uma 

comunidade ocupacional que preza pelos seus membros, define padrões de qualidade, 

estabelece maneiras de verificá-los e define o que fazer com os profissionais que não 

atingiram os padrões mínimos.  

Os sistemas de avaliação de professores que utilizam esse instrumento em 

geral o fazem por meio de relatórios elaborados pelos pares que podem ter como base 

a análise de materiais didáticos, observações da sala de aula e/ou entrevistas com os 

professores. Não são todos os professores que avaliam o desempenho de seus colegas, 

mas apenas aqueles que têm a sua performance reconhecida como equivalente ou 

superior à de seus pares. Sem que isso aconteça, corre-se o risco dos professores “não 

reconhecerem competência aos avaliadores e, por isso, não ouvirem ou não aceitarem 

as suas opiniões.” (Fernandes, 2008, p. 28). Isoré ainda afirma que os professores 

tendem a confiar mais em colegas com caracteristicas similares, que ensinam as 

mesmas matérias para o mesmo nível de ensino. Assim, o ideal é que os avaliadores 

sejam professores com talento reconhecido no ensino das mesmas disciplinas que os 

avaliados. Além disso, os professores que assumirão a tarefa de avaliadores devem ser 

adequadamente preparados para essa função e sua competência deve ser 

constantemente aferida (Goldstein, 2007, Isoré, 2009).  

Em alguns casos são os próprios professores que escolhem por quem serão 

avaliados, em outros essa decisão parte de órgãos superiores. De qualquer maneira, 

para alguns professores é atribuída uma nova tarefa - de avaliar os seus colegas – que 

pode ou não ser recompensada financeiramente.  

Em alguns sistemas professores experientes saem da sala de aula para 

exercerem a função de avaliadores. Nesse caso, existe a indagação de se esses 
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professores podem continuar a ser considerados “ pares”. Para McCarthey e Peterson 

(1988, p.260): “um professor que está fora da sala de aula por mais de seis semanas 

não é mais um par por conta das diferentes pressões sociológicas do papel de 

observador”
xciv

.  

Alguns programas sugerem que os professores dêem opinião sobre o 

desempenho de pares com quem não têm contato direto (por exemplo, professores de 

outras escolas), a fim de minimizar a influência dos relacionamentos pessoais sobre os 

resultados da avaliação e vice versa. O estudo de McCarthey e Peterson (1988, p.264) 

conclui que, no sistema de avaliação analisado, em que os professores opinaram sobre 

o desempenho de colegas até então desconhecidos, “o  ulgamento dos diretores foi 

consideravelmente mais brando do que o  ulgamento dos pares”
xcv

. No mesmo estudo, 

os autores afirmam que o processo de coleta de opinião dos pares exigiu mais 

recursos (tempo e dinheiro), do que a coleta de informações de diretores e estudantes, 

porém, exigiu menos recursos do que outros instrumentos de avaliação de professores, 

como testes e observações sistemáticas.  

 As opiniões dos pares podem contribuir com a avaliação formativa, somativa 

ou ainda com uma combinação dessas duas abordagens de avaliação de professores. 

Neste último caso, destacam-se os programas de Peer Assistance and Review, que 

surgiram nos Estados Unidos na década de 1980 e envolvem professores considerados 

excepcionais na avaliação de professores iniciantes e professores mais experientes 

que estão passando por algum tipo de dificuldade (constatada em avaliações 

anteriores realizadas pelos seus superiores administrativos). No processo (que dura 

cerca de um ano), os professores excepcionais (que saem da sala de aula para exercer 

exclusivamente a função de avaliadores) vão acompanhando o trabalho dos seus pares 

(com quem não têm conflito de interesse) e dando a assistência necessária para o seu 

desenvolvimento profissional, vão também reportando esse desenvolvimento para um 

painel composto por gestores do sistema de ensino e representantes dos sindicatos e 

associações de professores. Ao final do processo eles devem dar recomendações sobre 

a permanência (ou não) do professor no seu emprego. De acordo com Danielson e 

McGreal (2000, p.58) “O principal ob etivo desses programas é ajudar os professores 

cu o emprego pode estar ameaçado e aumentar a retenção”
xcvi

.  
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 Goldstein (2007), analisou o programa de Peer Assistance and Review 

desenvolvido em uma cidade da California, Estados Unidos, e constatou que tanto os 

professores participantes do programa (como avaliados) quando os seus diretores 

reconheciam a qualidade dos professores avaliadores, bem como de todo o processo 

avaliativo, entendo que a sua principal função era auxiliar a melhoria do desempenho 

dos participantes e, em última instância, da qualidade da educação oferecida naquela 

localidade. O artigo apresenta diversas vantagens desse programa em relação as 

avaliações tradicionais de professores (realizadas apenas pelos diretores), das quais 

destacam-se: a dedicação em tempo exclusivo dos avaliadores, o acompanhamento 

individual dos participantes, o oferecimento constante de feedbacks, a avaliação 

baseada em padrões de performance claros e bem difundidos entre os avaliadores e a 

tomada de decisões coletiva sobre a retenção dos professores (incluindo a participação 

dos sindicatos nesse processo).  

 Cabe ainda ressaltar que o Peer Assistance and Review é apoiado pelas duas 

principais associações de professores dos Estados Unidos: a National Education 

Association (NEA) e a American Federation of Teachers (AFT). Em artigo de 1997, o 

então presidente da NEA, Bob Chase, atestou que: “intervenções realizadas por pares 

funcionam e encontram grande apoio entre os educadores nos distritos onde estão 

sendo utilizadas”
xcvii

 (s/p). Mais adiante, o autor acrescenta:  

Em programas bem sucedidos de Peer Assistance and Review 

os professores se responsabilizam pela sua própria profissão. 

Eles colocam o desenvolvimento profissional no centro das 

atividades do seu sindicato local. Eles fornecem assistência 

especializada para os professores que necessitam de ajuda – 

muitas vezes resgatando e revitalizando carreiras que, de outra 

forma, desmoronariam. E eles também têm a coragem de 

aconselhar professores que têm falhado a deixar a profissão 

nos casos em que em que a assistência oferecida pelos pares é 

inútil. Na verdade, eles vêem esse auto-policiamento como 

essencial para a integridade da sua profissão
xcviii

.  

 

3.2.4. Opinião dos Superiores Administrativos  

Uma das formas mais antigas de avaliação de professores consiste, 

unicamente, na captação da opinião dos superiores administrativos (em geral 

representados pelos diretores, coordenadores pedagógicos e/ou supervisores) sobre o 
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trabalho dos professores, por meio de relatórios mais ou menos sofisticados a 

depender dos objetivos e das características da avaliação
38

. Nesse contexto, a 

avaliação de professores é considerada uma das atribuições dos seus superiores 

administrativos
39

, cujo papel de avaliador estaria automaticamente legitimado com o 

ingresso na função.   

Contudo, diversos estudos sobre as práticas avaliativas desses profissionais 

mostram problemas graves, fazendo com que o uso desse instrumento seja um dos 

mais criticados em toda a literatura analisada. 

Uma das suas principais críticas refere-se ao pouco conhecimento dos 

superiores administrativos com relação aos conteúdos, práticas pedagógicas e 

metodologias de ensino que fazem parte do trabalho de qualquer professor. Ainda que 

esses profissionais tenham exercido a função de professor em algum momento de suas 

carreiras, eles não necessariamente lecionaram as mesmas disciplinas para as mesmas 

séries dos professores que estão avaliando e não necessariamente se mantiveram 

atualizados com relação a esses conhecimentos. De acordo com Danielson e McGreal 

(2000, p. 6) “Muitos professores são mais especialistas no seu trabalho do que os 

administradores que os supervisionam – conhecem mais sobre as suas disciplinas, as 

abordagens pedagógicas atuais ou as características de desenvolvimento dos alunos 

que ensinam”
xcix

.  

Além disso, os diretores, coordenadores e supervisores costumam ter pouca 

(ou nenhuma) formação em avaliação e, em geral, não utilizam critérios e padrões de 

performance claros e amplamente divulgados e discutidos com os professores (porque 

esses critérios não existem, porque eles não os conhecem ou porque não sabem 

utilizá-los) (Danielson e McGreal, 2000; Goldstein, 2007, Goe, Bell e Little, 2008). 

Isso faz com que exista uma grande inconsistência entre o que esses atores classificam 

como uma “boa” ou uma “má” performance, ou se a, “o que uma pessoa classifica 

como ‘satisfatório, pode ser o que outra pessoa classifica como ‘excelente’” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 4).  

                                                        
38 Vale dizer que esta é uma prática também recorrente no Brasil e pode ser observada, por exemplo, 

na avaliação dos estágios probatórios dos professores.  
39 Não caberia, neste trabalho, entrar na discussão sobre as atribuições da administração escolar (sobre 

esse assunto, ver Paro, 1995; 2010a, 2010b), cabe apenas destacar que a função de avaliar os 

professores tem sido sistematicamente atribuída aos seus supervisores administrativos.  
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As avaliações realizadas por esses profissionais, via de regra, são infrequentes 

e baseadas em poucos dados concretos  (Goldstein, 2007; Epstein, 1985). Em estudo 

da prática de avaliação de professores por diretores, Halverson, Kellery e Kimball 

(2004), constataram que os diretores basearam suas avaliações em curtas visitas às 

salas de aula, utilizando esse momento para preencher os instrumentos de avaliação e 

ainda tendo que estabelecer juízos de valor sobre aspectos do trabalho docente que 

não podiam ser observados e nem foram solicitados aos professores (sobre, por 

exemplo, a maneira como se comunicavam com as famílias de seus alunos).  

Um dos principais motivos apontados para esse tipo de conduta é que os 

diretores (e também os supervisores e coordenadores pedagógicos) já realizam tantas 

tarefas que sobra pouco tempo para avaliar adequadamente o trabalho dos 

professores. Na revisão de literatura realizada por Ostrander (1996, p. 3 e 4), a autora 

encontra estudos que mostram que:  

[...] as demandas de trabalho dos diretores não permitem que 

os administradores dediquem tempo suficiente para o 

processo, para que os professores tenham confiança nas suas 

avaliações (Haefele, 1922). Os diretores tendem a ver 

responsabilidade da avaliação do desempenho como um fardo  

(Frase & Streshly, 1994; Wise, Darling-Hamond, 

McLaughlin, & Bernstein,1984).
c
 

 Halverson, Kellery e Kimball (2004), verificaram que a avaliação dos 

professores consumiu muito tempo dos diretores, que só puderam cumprir com os 

requisitos do processo avaliativo investindo muito do seu tempo pessoal. Ainda assim, 

os professores avaliados sentiram que não houve tempo suficiente para que a 

avaliação pudesse fornecer feedbacks significativos para a sua prática profissional. 

Kersten e Israel (2005, p. 57) chegam a conclusões semelhantes no seu trabalho:  

As limitações associadas ao tempo foram identificadas por 

47% dos participantes. Esse índice de resposta indica que 

administradores escolares acreditam que eles não possuem 

tempo adequado disponível para se dedicarem à avaliação de 

professores, particularmente porque esses processos são muito 

demorados e difíceis de implementar, tendo em conta as 

outras demandas da administração escolar
ci
. 

Mais uma crítica comum na literatura é que a avaliação pode ser influenciada 

pelas relações pessoais e políticas que os diretores e coordenadores pedagógicos 
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estabelecem com os professores das suas escolas. Nesse sentido, Ostrander (1996) cita 

diversos autores que encontraram parcialidade, preconceito, nepotismo, favoritismo e 

clientelismo na avaliação de professores realizada por esses profissionais. De acordo 

com Isoré (2009, p. 21):  

Evidências também sugerem que diretores mostram pouca 

habilidade para distinguir os professores, discriminam, 

sistematicamente em função de algumas características dos 

professores (por exemplo, gênero, idade, educação), e muitas 

vezes são influenciados por uma série de atributos afetivos 

não relacionados à performance, tais como a simpatia ao 

subordinado na primeira avaliação que fizeram do professor 

que está  sendo avaliado (Lefkowitz, 2000; Bolino and 

Turnley, 2003; Jacob and Lefgren, 2005a, 2008).[...] 

Finalmente, é difícil considerar os diretores como juízes 

imparciais, uma vez que estão dia-a-dia em contato com os 

professores que estão sendo avaliados.
cii

   

 Os professores são cientes desse tipo de comportamento e “acreditam que os 

administradores reservam as melhores avaliações para os seus amigos e protegidos” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 5)
ciii

, o que prejudica a credibilidade do processo 

avaliativo e ainda inibe os professores de serem completamente sinceros nas suas 

avaliações com medo de retaliações.  

 O fato dos supervisores não serem lotados nas escolas diminui o risco de suas 

avaliações se basearem nas relações pessoais e políticas que estabelecem com os 

professores. Contudo, como avaliadores externos, eles:  

Pode não estar cientes das nuances da cultura escolar que pode 

afetar a performance dos professores. Além disso, eles não 

tem oportunidades, disponíveis aos administradores locais, de 

observar o trabalho docente nos corredores escolares, em 

discussões nas salas de professores, em reuniões de 

professores ou em conferências com pais de alunos (Danielson 

e McGreal, 2000, p. 59)
civ

.  

 Diversas pesquisas ainda mostram que os superiores administrativos tendem, 

de maneira generalizada, a avaliar positivamente os professores. Em seu trabalho, 

Ostrander (1996) encontrou evidências de que os diretores dão notas maiores do que 

os pais, os alunos e até mesmo os próprios professores (por meio de auto-avaliações) 

na avaliação do trabalho docente. A autora cita as seguintes justificativas: o fato dos 

diretores terem sido professores antes de ocuparem essa função e, por isso, serem 
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mais lenientes do que pais e estudantes com relação ao trabalho docente; o fato dos 

diretores saberem de suas limitações no acompanhamento e formação de professores 

e, por isso, serem relutantes em criticar o desempenho desses profissionais (pelo que 

se responsabilizam); o fato dos diretores conhecerem as condições de trabalho a que 

os professores estão submetidos e como isso interfere o seu desempenho; o fato dos 

diretores conhecerem outros professores da rede (e estabelecerem comparações 

quando avaliam os professores das suas escolas).  

 Outras justificativas são apresentadas por Goldstein (2007) que, além das 

relações de amizade estabelecida com os professores, destaca que os diretores hesitam 

em avaliar negativamente os professores para evitarem conflitos e por considerarem 

que isso não ajudaria a modificar ou melhorar a sua performance. A autora afirma que 

os diretores acreditam que uma avaliação negativa poderia implicar em uma batalha 

cara e demorada com os professores e seus sindicatos e que, no final, eles sairiam 

perdendo. Ela ainda atenta que esse tipo de avaliação (que não diferencia os 

professores), “em pouco a uda, entretanto, a garantir um professor competente para 

cada estudante”
cv

 (Idem, p. 491). 

 Danielson e McGreal (2000, p.4)  também ressaltam que, da maneira como 

são estruturadas – com pouca expertise dos administrados, baseadas em poucos 

consensos sobre o que constitui a qualidade docente, com baixo nível de confiança 

entre avaliadores e avaliados – a avaliação leva a uma cultura de passividade e 

protecionismo em que:  

A maioria dos professores espera receber “excepcional” em 

todos os itens da avaliação, independentemente da qualidade 

real do seu ensino e da definição de “excepcional” [...] em 

alguns distritos escolares, administradores relutam em ser 

completamente honestos nas suas avaliações de professores. 

Ocasionalmente um administrador conclui que um professor 

não está funcionando bem na sua escola atual, mas pode 

acreditar que o professor pode ter mais sucesso em um outro 

ambiente. Em outro caso, um diretor pode não acreditar 

honestamente que o professor irá ter mais sucesso em outra 

escola, mas pode preferir que o professor seja removido da 

escola, do que lidar com o trauma de uma demissão. Pode ser 

mais difícil conseguir a transferência do professor se ele tiver 

sido mal avaliado. Por isso os professores não são 

inteiramente honestos na sua avaliação de professores
cvi

.   
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Uma última crítica que será apresentada refere-se ao fato das avaliações de 

professores desenvolvidas pelos superiores administrativos terem pouca relação com 

o desempenho dos alunos em avaliações em larga escala. A revisão da bibliografia 

realizada por Strong (2011, p. 71) é sintetizada da seguinte maneira:  

A pesquisa é sobre a precisão dos diretores em predizerem a 

performance dos professores, de acordo com os resultados dos 

seus alunos em testes padronizados é variada. As pesquisas 

mais recentes sugerem que a avaliação conduzida pelos 

diretores é mais precisa nas extremidades superiores e 

inferiores dos níveis de desempenho dos professores, mas 

ainda assim é questionável que elas sejam consistetes o 

suficiente para serem utilizadas em decisões com fortes 

consequências associadas
cvii

.  

Todas essas críticas servem para evidenciar que, da maneira acima relatada, a 

avaliação em pouco contribui para o desenvolvimento profissional dos professores e 

pode ainda ser punitiva e prejudicial (Danielson e McGreal, 2000), mas não devem 

servir para descartar a importância da opinião dos superiores administrativos para a 

avaliação de professores, apenas pontuar as limitações que devem ser consideradas na 

elaboração de propostas que queiram incluir esse instrumento.  

Sobre a contribuição potencial dos superiores administrativos à avaliação dos 

professores, Good e Mulryan (1990, p. 212) afirmam: “muitos administradores podem 

fornecer informações sobre a docência que podem ajudar os professores a melhorarem 

a sua instrução”
cviii

. Strong (2011 p. 69) coloca:  

Diferentemente da maioria dos pesquisadores, os diretores têm 

acesso a uma grande quantidade de informação sobre os seus 

professores além do que é coletado em visitas às salas de aula. 

Eles recebem feedback dos alunos e familiares, eles podem 

olhar para os resultados dos alunos em testes e outras 

atividades, eles podem obter informações sobre a história do 

professor com os seus antigos diretores, e eles podem interagir 

com os professores fora da sala de aula
cix

. 

E Isoré (2009, p.21) complementa:  

Os diretores são essenciais para vincular as necessidades de 

aprimoramento reveladas [no processo avaliativo] a novas 

oportunidades de desenvolvimento profissional de acordo com 

os objetivos da escola e outras necessidades dos seus 
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trabalhadores.  Eles também estão em melhor posição para 

fornecer feedbacks informais e contínuos para os professores 

ao longo de todo o ano, não apenas durante o processo formal 

de avaliação. De modo mais geral, eles são essenciais para 

fazer da melhoria do desempenho um imperativo estratégico, e 

para ajudar a considerar a avaliação de professores 

indispensável para os professores e para as políticas mais 

amplas da escola (Heneman et al., 2007; Robinson, 2007; 

OECD, 2008)
cx

. 

Entretanto, para não incorrer nos erros que já foram pontuados, é preciso, 

primeiramente, definir que tipo de informação os superiores administrativos podem 

oferecer melhor do que outras fontes. Diversos autores (Goldstein, 2007, Epstein, 

1985) destacam a capacidade desses atores observarem aspectos relacionados ao 

trabalho docente que acontecem fora da sala de aula, relacionados: a assiduidade e 

pontualidade dos professores; a sua participação na gestão da escola, nas atividades 

desenvolvidas em conjunto com a comunidade, nos momentos de trabalho coletivo; a 

disponibilidade para assumir tarefas extraclasse; dentre outros. Contudo, segundo 

Epstein (1985, p. 6), “Os diretores podem saber quando os professores adicionaram 

funções extras para a sua carga de trabalho, mas não estar cientes de mudanças mais 

sutis na sala de aula que afetam cada aluno”
cxi

. Além disso, Goe, Bell e Little (2008) 

salientam que os superiores adminstrativos não são as melhores fontes de informação 

sobre os conhecimentos da matéria e das metodologias de ensino.  

Para que os superiores administrativos dêem informações sobre outros 

aspectos relacionados ao trabalho docente (que podem ser obtidos, por exemplo, por 

meio de observações em sala de aula, entrevistas com os professores, análises de 

materiais didáticos e atividades dos alunos), faz-se necessário que eles passem por 

processos de formação e treinamento que lhes dê a capacidade de aplicar os 

instrumentos da maneira correta, baseados nos critérios de qualidade docente 

estabelecidos pelos sistemas, e não nas suas posições e prefêrencias pessoais 

(Danielson e McGreal, 2000; Strong, 2011; Goe, Bell e Little, 2008). Ademais, Isoré 

(2009) salienta a importância dos avaliadores serem capacitados para darem 

feedbacks construtivos e fornecerem o auxilio necessário para que os professores 

tenham condições de aprimorar a sua prática. 

Os superiores administrativos também precisam da garantia das condições 

necessárias para que eles façam uma boa avaliação de professores, o que implica, 
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dentre outras coisas, em pensar na reorganização da sua carga de trabalho a fim de 

que eles tenham tempo para cumprir com essa tarefa de maneira satisfatória.  

Finalmente, destaca-se que tanto professores, quanto os superiores 

administrativos sofrem quando a responsabilidade da avaliação de professores recai 

apenas sobre estes  ltimos e, concordando com Epstein (1985, p. 8), “nós sugerimos 

que os diretores  não devem permanecer como  nicos avaliadores dos professores”
cxii

. 

3.2.5. Opinião dos próprios professores: Autoavaliações 

Para algumas concepções sobre o trabalho docente a autoavaliação deve fazer 

parte das atribuições de qualquer professor. Nesse sentido, destaca-se a noção de 

professor reflexivo (que tem origem em Dewey (1979) e é desenvolvida por Schön 

(1995)), em que há a critica do entendimento do professor enquanto mero executor de 

tarefas e a defesa da ampliação da sua autonomia por meio da constante reflexão na 

prática e sobre a prática por ele desenvolvida. Tal autonomia também é considerara 

importante para a profissionalização do trabalho docente, conforme já apresentado 

anteriormente neste capítulo.  

A autoavaliação está associada à ideia de que, para desenvolver um trabalho 

de melhor qualidade, todo profissional precisa reconhecer suas falhas e se dispor a 

transformá-las. Essa ideia vai ao encontro das pesquisas que analisam como os 

adultos aprendem e concluem que as aprendizagens são muito mais significativas 

quando partem do reconhecimento intrínseco da necessidade de mudança, do que 

quando elas partem de imposições externas. Para Barber (1990, p.227): 

A autoavaliação, onde é permitido que floresça em um 

ambiente não-punitivo, apoia uma vontade interna de todos os 

professores profissionais de melhorar constantemente seus 

comportamentos docentes. Essa vontade, uma vez despertada, 

exige mais aperfeiçoamento e melhor performance e é muito 

mais poderosa do que quaisquer requisitos ou demandas 

externos colocados sobre nós por outros.
cxiii

 

De maneira semelhante, Danielson e McGreal (2000, p. 24) expressam: 

“Poucas atividades são mais poderosas para a aprendizagem profissional do que a 

reflexão sobre a prática. Assim como Schön (1983) apontou, nós não aprendemos 
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tanto da experiência, mas das nossas reflexões sobre as nossas experiências.”
cxiv

. E 

Airasian e Gullickson (1994, p. 195) acrescentam:  

É o ciclo de experiência, reflexão e aprimoramento que marca 

o crescimento e desenvolvimento de um professor; os 

professores aprendem fazendo, mas somente quando eles 

refletem sobre, criticam, e baseiam ações futuras no 

conhecimento adquirido com ações passadas
cxv

. 

Cabe ressaltar o argumento de que a autoavaliação faz ainda mais sentido para 

profissionais que conhecem e trabalham constantemente com a avaliação, como é o 

caso dos professores. Sobre o assunto, Carvalho (2011) afirma que: 

O professor sempre esteve associado a inúmeras tarefas 

relacionadas com a avaliação, desde logo porque impende 

sobre ele a responsabilidade de avaliar os progressos dos seus 

alunos. Avalia também a eficácia dos métodos que 

desenvolve, bem como os materiais que utiliza e as 

actividades que leva a cabo. Avalia, por fim, o seu próprio 

trabalho e analisa a adequação e a actualidade dos seus 

conhecimentos e das suas práticas. (p. 55)  

A autora  entende a auto-avaliação como “um processo de avaliação acerca de 

‘si mesmo’”(p.66) que só pode ser realizado de maneira satisfatória se o professor 

estiver aberto à crítica e autocrítica, ou se a, “se não assumir que a humildade é um 

elemento indispensável para crescer profissionalmente e não reconhecer que pode 

aprender com os outros, não é capaz de levar a cabo uma autoavaliação válida e 

precisa para melhorar a sua docência.” (p. 67).  

A autoavaliação pode fazer parte de processos formais ou informais de 

avaliação de professores, sendo que, neste trabalho, apenas os processos formais (que 

exigem procedimentos intencionais e sistemáticos de coleta e análise de dados) serão 

considerados. Neste caso, a auto-avaliação tem uma característica particular: ela 

funciona melhor como parte de avaliações formativas, ou seja, daquelas que têm 

como principal objetivo o desenvolvimento profissional e não são utilizadas nem para 

premiar e nem para punir os professores. Essa particularidade resulta da necessidade 

que os professores sejam honestos em suas auto-avaliações, o que pode não acontecer 

quando existem altas consequências em jogo, afinal, que profissional assumiria seus 

defeitos se isso puder prejudicá-lo?  
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A auto-avaliação consiste em um processo em que os professores são seus 

próprios avaliadores e, assim, responsáveis por estabelecer juízos de valor sobre a sua 

performance. Seu principal objetivo é fazer com que os professores tomem 

consciência das suas práticas e, com isso, possam identificar o que precisam fazer 

para melhorar o seu desempenho.  

De acordo com Barber (1990), trata-se de um processo contínuo, com 

essencialmente três fases: 1) o recolhimento de informações: em que os professores 

devem se tornar conscientes do que eles de fato fazem na sala de aula (não deixando-

se enganar pelo que eles pensam que fazem ou pelo que gostariam de fazer); 2) a 

modificação de comportamentos: em que são identificados os pontos fortes e fracos 

da performance dos professores e novos comportamentos são praticados com o 

objetivo de sanar com as dificuldades encontradas; e 3) Reavaliação: na qual esses 

novos comportamentos são submetidos à avaliação para determinar a sua eficácia. 

Airasian e Gullickson (1994) também apresentam três fases para o processo de 

autoavaliação de professores, mas com pequenas diferenças das apresentadas por 

Barber, são elas: 1) a reflexão sobre as ações, crenças e resultados do trabalho 

desenvolvido em sala de aula; 2) a autocrítica resultante dessa reflexão; 3) se 

necessário, a mudança nas concepções e práticas futuras dos professores.   

Mais do que nenhum outro instrumento, a autoavaliação pode explorar 

“intenções, processos de pensamento, conhecimentos, e crenças”
cxvi

 (Goe, Bell e 

Little, 2008, p. 38) dos professores. No mesmo sentido, Strong (2011, p. 77) entende 

que a maior vantagem da autoavaliação é “ser capaz de lidar com as intenções dos 

professores, bem como seus conhecimentos e crenças sobre o ensino”
cxvii

.  

Já Barber (1990, p. 218) acredita que “o maior valor da autoavaliação é a 

melhoria da instrução que resulta de um maior conhecimento sobre os seus pontos 

fortes e fracos”
cxviii

. O autor ainda afirma que: “Autoavaliação, como parte da 

avaliação de professores, pode ser a força mais poderosa disponível a nós, enquanto 

educadores, em nossa busca incessante para melhorar comportamentos, estratégias e 

técnicas de instrução.” (Idem, p. 227)
cxix

.  
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Goe, Bell e Little (2009, p.12), ressaltam a importância dos processos de 

autoavalição valorizarem as perspectivas e o envolvimento dos professores, uma vez 

que “os professores são os  nicos com total conhecimento das suas habilidades, do 

contexto das suas salas de aulas e do conteúdo curricular [que está ensinando], e eles 

podem fornecer insights que um observador externo pode não reconhecer”
cxx

.  

Dentre as principais limitações das autoavaliações, Barber (1990, p. 226 e 

227) elenca as seguintes:  

1. Falta de objetividade;  

2. Falta de precisão e confiabilidade;   

3. Tendência dos indivíduos considerarem-se proficientes;  

4. Possibilidade da avaliação se tornar um mecanismo de auto-justificação 

(apoia uma visão prévia e transfere responsabilidade da prática docente à 

fatores extrínsecos); 

5. Tendência dos professores medíocres serem menos precisos em suas auto-

avaliações do que os professores mais competentes; 

6. Tendência dos professores dependerem do parecer de consultantes, quando 

um é disponibilizado; 

7. Potencial inerente de autoincriminação, se os resultados forem usados de 

forma somativa; 

8. Dificuldade de quantificação;  

9. Tendência dos professores se concentrarem em questões cosméticas, ao 

invés de questões de fundo, quando analisam a sua própria performance.  

Além disso, Goe, Bell e Little (2008, p.39) ressaltam que as respostas dos 

professores podem ser susceptíveis ao que chamaram de “dese abilidade social” 

(social desirability), isto é, uma tendências dos professores apresentarem resultados 

que seriam esperados, mas que não necessariamente condizem com a realidade. Para 

as autoras:  

Esse fenômeno incluiria tanto a deturpação consciente das 

práticas docentes para que elas sejam bem vistas, bem como a 

deturpação não intencional devido à percepção do professor 

de que ele ou ela estaria implementando corretamente a 

prática quando, na verdade, ela não está sendo implementada 

com fidelidade. Esse viés em potencial pode levar tanto ao 
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sobre-registro, quanto a subnotificação de práticas, tornando 

os dados difíceis de interpretar.
cxxi

 

As autoras também afirmam que os resultados de pesquisas sobre a validade e 

confiabilidade da autoavaliação têm sido bastante variados, dependendo muito das 

características do instrumento utilizado.  

As limitações acima apontadas podem ser amenizadas com a garantia das 

seguintes condições: a) criação de um ambiente em que os professores se sintam 

seguros e à vontade para participarem da auto-avaliação – para tanto a garantia de 

anonimato e confidencialidade torna-se essencial; b) formação dos professores - para 

que eles aprendam a refletir sobre a sua prática; c) disponibilização dos recursos 

(inclusive e, talvez principalmente, de tempo) para que os professores possam realizar 

as auto-avaliações; d) estabelecer, em conjunto com os professores, noções claras 

sobre o que consiste a qualidade docente; e) fornecer padrões de performance, com 

base nas definições de qualidade docente, para que os professores tenham com o que 

comparar as suas práticas; f) garantir que os professores tenham uma pessoa que 

possa tirar suas dúvidas e orientá-los sobre o processo; g) providenciar os meios 

necessários para que os professores possam aprimorar as práticas que consideram 

deficitárias (Barber, 1990, Danielson e McGreal, 2000).  

Vale dizer que as limitações das auto-avaliações podem variar de acordo com 

o contexto em que estão inseridas e com as técnicas escolhidas para a coleta de 

informações. Essas informações podem ser coletadas pelos próprios professores (por 

meio de registros de aula, relatórios de auto-avaliação e formulários de classificação), 

ou por outros atores (por exemplo relatórios de observação de sala de aula, 

questionários respondidos por alunos, opiniões dos pares, etc.) mas, no contexto das 

auto-avaliações, são sempre analisadas pelos professores – são os professores que 

fazem os julgamentos com base nas informações coletadas.  

Os instrumentos mais utilizados para a sistematização da opinião dos 

professores sobre o seu trabalho são os relatórios de autoavaliação e os formulários de 

autoclassificação
40

. Ambos apresentam questões
41

 que orientam a reflexão dos 

                                                        
40 Para alguns autores, os portfólios aparecem como mais um instrumento de auto-avaliação, entretanto 

como os portfólios são instrumentos complexos, com questões próprias e que não necessariamente são 
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professores sobre a sua prática profissional, sendo que a principal diferença entre eles 

é que, enquanto os primeiros partem de questões orientadoras mais amplas, os 

segundos têm perguntas mais fechadas (de múltiplas alternativas). Barber (1990) 

destaca que, enquanto os formulários são, em geral, de mais fácil preenchimento, os 

relatórios usualmente apresentam informações mais extensas e profundas. Para Goe, 

Bell e Little (2008), uma das vantagens desses instrumentos é que eles podem ser 

respondidos de muitas maneiras, inclusive online, o que diminui os seus custos de 

aplicação.  

Para subsidiar o preenchimento desses instrumentos, os professores podem 

utilizar diferentes estratégias, dentre elas: a análise de gravações de suas próprias 

aulas, a análise de diários com registros das suas aulas, a comparação da sua 

performance individual com padrões previamente estabelecidos e a realização de 

entrevistas com alunos, ex-alunos, pares, mentores, etc.. 

 egundo Barber (1990, p. 219), as gravações “permitem que o avaliado se veja 

como outros vêem”
cxxii

. Essa técnica funciona melhor quando os professores sabem o 

que é esperado deles e, assim, fica mais claro o que eles devem observar nas 

gravações, também funciona melhor quando os professores podem visualizar além da 

sua própria atuação, a reação dos seus alunos.  

Com a manutenção de um diário com registros de aulas os professores podem, 

ao final de um determinado período (por exemplo um semestre), ter uma visão geral 

sobre o que foi feito em sala de aula: quais conteúdos foram trabalhados, quais 

estratégias desenvolvidas, o que funcionou, o que precisou ser modificado etc.. Esses 

diários podem se tornar, além de um instrumento para a auto-avaliação, um registro 

que pode ser consultado em diferentes momentos da trajetória profissional, 

possibilitando o resgate de estratégias que ficaram esquecidas e a análise da evolução 

do profissional (quais questões eram mais complicadas no inicio de carreira? como 

foram solucionadas? quais questões se apresentaram posteriormente? etc.). O diário 

pode ainda conter informações sobre os alunos e sobre acontecimentos que mereçam 

uma análise mais profunda em outros momentos.  

                                                                                                                                                               
avaliados pelos próprios professores, optou-se por apresenta-lo em um outro item deste mesmo 

capítulo. 
41 Exemplos que questões que compõem os relatórios de autoavaliação e os formulários de 

autoclassificação podem ser encontradas no anexo 12 dessa tese.  
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Os padrões de performance, por sua vez, permitem que os professores tenham 

referenciais para avaliar a sua prática. Barber (1990) afirma que esses padrões podem 

ser estabelecidos em conjunto com os professores por meio da análise de materiais e 

pesquisas sobre a docência ou ainda por meio da apresentação modelos (performances 

consideradas excelentes com as quais os professores poderão estabelecer 

comparações). De acordo com Danielson e McGreal (2000, 47 e 48) 

Quando um sistema de avaliação de professores inclui 

critérios de avaliação com uma descrição clara dos níveis de 

performance, os professores podem examinar o seu trabalho 

em relação a essas descrições e determinar os seus pontos 

fortes e fracos. A especificidade prevista em tal sistema é um 

incentivo para que os professores examinem a sua prática e 

considerem que tipo de evidencias precisam produzir para 

substanciar suas autoavaliações
cxxiii

.  

Já as entrevistas podem agregar conhecimentos para que os professores 

realizem suas autoavaliações. Essas entrevistas podem fornecer dados sobre a sua 

prática como docente, sobre o processo avaliativo e ainda sobre como classificar a sua 

performance com base nos padrões estabelecidos pelo sistema.  

Por fim, cabe apresentar as condições que Goe, Bell e Little (2009) 

estabelecem como fundamentais para garantir a qualidade dos instrumentos de 

autoavaliação de professores: a) a avaliação deve utilizar mais de uma fonte de 

informação; b) os dados devem ser coletados longitudinalmente, ao invés de apenas 

uma vez; c) deve ser garantido aos professores que suas respostas serão tratadas de 

maneira confidencial e anônima; d) é preciso ter certeza que as terminologias 

utilizadas no instrumento são claras e compreensíveis aos professores (o que pode 

indicar a necessidade de treinamento); e) é preciso considerar quão amplo ou 

detalhado o instrumento deve ser (de acordo com os objetivos da avaliação); f) na 

seleção de que instrumento utilizar é preciso ainda considerar as pesquisas que 

analisaram a sua validade e utilidade e relacioná-las com os objetivos do sistema de 

avaliação.  

3.3. Portfólios 

Portfólios reúnem um conjunto de registros e documentos sobre as 

habilidades, experiências e/ou realizações de um determinado profissional. É um 
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instrumento bastante utilizado por profissionais ligados às artes (estilistas, designers, 

arquitetos, jornalistas, fotógrafos, pintores, escultores, etc.) como uma síntese da sua 

atividade profissional que pode ser apreciada por diferentes públicos (inclusive 

empregadores) com diferentes objetivos (por exemplo, para a seleção de profissionais 

para o desenvolvimento de um projeto). Esses portfólios são, em geral, altamente 

personalizados (as realizações destacadas por um profissional podem ser muito 

diferentes das apresentadas por outro) e muito visuais (mostram de maneira simples o 

que foi feito, quando e como). 

Ao ser transportado para a avaliação de professores, esse instrumento sofre 

algumas adaptações, ou se a, “para se tornar plausível, a ideia emprestada de 

portfólios deve ser reconstruída em suas novas configurações” (Bird, 1990, p. 

243)
cxxiv

. Por se tratar de um trabalho complexo, com múltiplos objetivos e 

dimensões, é muito mais difícil documentar a atividade de um professor do que a de 

um escultor, por exemplo. Assim, os portfólios de professores podem assumir 

diferentes características, de acordo com os seus objetivos e com as concepções de 

qualidade docente que representam. Nas palavras de Wolf e Dietz (1988, p. 10):  

O que é  chamado ‘portfólio’ pode variar de uma ampla 

coleção de produtos personalizados a um restrito conjunto de 

materiais padronizados. Apesar de todas essas versões 

caberem no rótulo ‘portfólio de ensino’, essas coleções de 

informações variam consideravelmente no que contêm, no 

como são construídas e nas maneiras como são avaliadas.
cxxv

 

Para o sucesso da confecção dos portfólios, Bird (1990) entende ser de 

extrema importância a construção de uma tradição de elaboração de portfólios sendo, 

para tanto, essencial o treinamento em conjunto de professores, mentores, 

supervisores e avaliadores, para que todos “compartilhem seus conhecimentos e 

estabeleçam as relações de trabalho que precisarão” (p. 248)
cxxvi

. Mais adiante, o autor 

afirma que:  

Sem uma tradição refinada para documentar o seu trabalho, é 

de se esperar que os professores produzam portfólios que 

entediem a eles mesmos e seus supostos avaliadores. Aprender 

a estudar e revelar o seu próprio ensino pode ser um dos 

desafios mais formidáveis da ideia dos portfólios. (p. 249)
cxxvii
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É grande a variação dos registros que podem compor os portfólios de 

professores, podendo contemplar: planos de aulas, exemplos de atividades dos alunos, 

filmagens de aulas, descrição de projetos desenvolvidos, cartas de recomendações de 

colegas e supervisores, documentos que comprovem o envolvimento na gestão 

escolar, registros de comunicação com os pais de alunos, certificados de participação 

em atividades de formação continuada, auto-avaliações etc..  

Geralmente tais conteúdos são acompanhados de reflexões dos professores 

sobre o contexto em que foram desenvolvidos e sobre a sua contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. Essas reflexões permitem que os professores examinem a 

sua prática podendo se tornar, em si, uma oportunidade para o desenvolvimento 

profissional (Wolf, 1996, Danielson e McGreal, 2000). Em todos os casos, faz-se 

necessário que os componentes do portfólio se relacionem com padrões estabelecidos 

para a performance dos professores. Nesse sentido, Stronge e Tucker (2003) 

apresentam uma figura com exemplos de como os conteúdos dos portfólios podem se 

relacionar com esses padrões.  

Figura 1. Relação entre padrões de performance para professores e componentes do 

portfólio  

Responsabilidades dos professores  Componentes do portfólio  

O professor demonstra conhecimentos 

atuais e precisos da matéria de ensino e 

do currículo  

Programa do curso  

Planejamento das unidades de ensino 

Bibliografia utilizada (com 

comentários) 

O professor fornece uma variedade de 

avaliações contínuas para analisar a 

performance dos estudantes  

Testes e  atividades elaboradas pelo 

professor 

Explicação de como as notas são 

atribuídas  

Amostras do sistema utilizado para o 

registro das notas. 

O professor comunica claramente suas 

expectativas com relação ao 

comportamento para os alunos e para os 

pais/responsáveis  

Explicação dos procedimentos 

utilizados na gestão da sala de aula  

Exemplos de comunicações com os 

pais/ responsáveis 

O professor participa de processos 

contínuos de desenvolvimento 

profissional 

Listas das atividades desenvolvidas 

Exemplos de produtos das atividades 

de formação continuada 

Retirado e traduzido de Stronge e Tucker, 2003, p. 60  
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Vale dizer que a seleção dos conteúdos que irão compor os portfólios é de 

extrema importância para garantir, não apenas a sua coerência com as concepções de 

qualidade docente e os objetivos da avaliação, mas também a sua viabilidade, ou seja, 

a garantia de que o portfólio possa, de fato, ser construído e analisado de acordo com 

o tempo e os recursos predeterminados (Wolf, 1996). Deste modo, existe a ressalva 

que os portfólios não sejam nem tão longos – o que demandaria muito tempo e 

dinheiro para sua a elaboração e avaliação – nem tão curtos – o que restringiria a 

análise do trabalho docente.  

Os portfólios de professores ainda podem ser diferentes com relação ao seu 

nível de estruturação. Os portfólios mais estruturados são organizados de acordo com 

critérios e padrões específicos e exigem a realização de tarefas (muitas vezes pré-

determinadas) que ajudem a ilustrá-los. Já nos portfólios mais abertos (ou menos 

estruturados) a organização é deixada a cargo dos próprios professores, a partir de 

algumas questões norteadoras. Para Delandshere e Petrosky (2010), a estruturação dos 

portfólios é uma “faca de dois gumes” pois, por um lado, os portfólios muito 

estruturados podem fazer com que os professores se sintam presos a um único 

modelo, inibindo a sua criatividade, por exemplo, para apresentar outros aspectos do 

seu trabalho que julguem merecer destaque; por outro, os portfólios muito abertos 

podem gerar confusões: os professores podem ficar perdidos, sem saber exatamente o 

que devem fazer. Os autores ressaltam que portfólios mais estruturados são mais 

adequados para avaliações com fortes consequências, enquanto que os portfólios 

menos estruturados são mais adequados para avaliações formativas.   

Talvez a principal diferença entre os portfólios dos professores seja, 

justamente, relativa aos seus possíveis usos: para avaliações formativas ou somativas.  

Nas avaliações formativas, espera-se que os professores fiquem à vontade para 

expressarem as suas dificuldades para que, assim, elas possam ser superadas. Já nas 

avaliações somativas, com fortes consequências para os professores, espera-se que os 

portfólios sejam um retrato do seu melhor trabalho, a fim de que eles evitem punições 

e compitam por premiações. Portfólios com objetivos somativos exigem um maior 

nível de objetividade para que as decisões tomadas não sejam contestadas, já 

portfólios com fins formativos podem ser mais abertos, possibilitando maior 

criatividade por parte dos professores na sua elaboração. Delandshere e Petrosky 
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(2010, p. 24) ressaltam que os portfólios com fins somativos devem ser mais 

padronizados e prescritivos do que os portfólios com fins formativos mas que, com 

isso, perdem características importantes da construção dos portfólios em outras 

profissões. Para os autores:  

O processo aberto, envolvente, contínuo e criativo de 

desenvolvimento dos portfólios em outras ocupações foi 

perdido quando a docência emprestou esse conceito para a 

avaliação de professores talentosos, e esse processo tornou-se 

mais estreito e muito mais padronizado e prescritivo.
cxxviii

 

Strong (2011, p. 75), por sua vez, afirma que os problemas decorrentes da 

dificuldade de se padronizar as avaliações dos portfólios torna essa opção pouco 

realista para propósitos relacionados à responsabilização de professores.  

Mais uma diferença entre os portfólios é o nível de participação dos 

professores no seu processo de construção e avaliação. Assim, é preciso ter claro que 

algumas das informações contempladas nos portfólios podem ser providenciadas 

exclusivamente pelos professores (como auto-avaliações, planos de aulas e atividades 

desenvolvidas pelos alunos), outras podem ser produzidas pelos professores em 

conjunto com seus colegas e supervisores (como a apresentação de projetos 

multidisciplinares e comentários sobre o desempenho dos alunos) e outras não 

precisam dos professores para serem disponibilizadas (como certificados, registros de 

presença e cartas de recomendação).  

Tom Bird (1990) ressalta que cada uma dessas maneiras de disponibilizar as 

informações no portfolio tem seus pontos positivos e negativos. As informações 

fornecidas diretamente pelos professores podem, por um lado, favorer a reflexão 

sobre a sua prática, mas por outro, são de difícil verificação e não estimulam 

discussões coletivas sobre o trabalho docente, estimulando o isolamento dos 

professores. Já as informações fornecidas em conjunto pelos professores e seus 

colegas de trabalho estimulam as discussões em grupo, entretanto, para que sejam de 

fato realizadas é preciso que existam espaços e períodos apropriados para esse fim. É 

também preciso que exista um entendimento e linguagem comuns entre os professores 

sobre o que define a qualidade docente. Por fim, as informações produzidas 

independentemente dos professores são mais objetivas, o que é importante para a 
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tomada de decisões com altas consequências, mas podem ser tratadas de maneira 

burocrática, sem que estimulem reflexões de nenhum tipo.  

Wolf e Dietz (1998, p. 13) defendem que os portfólios devem ser entendidos 

como um processo a ser realizado na companhia de mentores e colegas de trabalho. 

Eles apresentam os portfólios, de maneira sintética, como uma:   

coleção estruturada do trabalho do professor e de seus alunos 

criada em diversos contextos e ao longo do tempo, 

emolduradas pela reflexão e enriquecidas pela colaboração, 

que tem como seu principal objetivo o avanço do professor e a 

aprendizagem do aluno.
cxxix

  

Essa definição expressa algumas das principais vantagens associadas aos 

portfólios enquanto instrumento de avaliação de professores. Em primeiro lugar, ao 

combinar diferentes fontes de informação, os portfólios possibilitam uma análise mais 

completa e mais complexa do trabalho docente. Nas palavras de Delandshere e 

Petrosky (2010, p. 20 e 21) “Comparado as formas tradicionais de avaliação, 

portfólios tornaram possível representar o contexto e complexidade da docência ao 

usar várias fontes e formas de representação”
cxxx

. No mesmo sentido, Bird (1990, p. 

249) atesta que “a maior atração dos portfólios parece ser que eles podem 

providenciar oportunidades para ver o trabalho de um professor de escola de forma 

relativamente completa e em contexto”
cxxxi

. E Wolf (1996, s/p) ainda complementa, 

afirmando que os portfólios: 

capturam as complexidades da prática profissional de uma 

maneira que nenhuma outra abordagem consegue. Eles não 

apenas fornecem uma maneira eficaz de avaliar a qualidade 

docente, como também providenciam aos professores 

oportunidades de autorreflexão e interações entre os colegas 

baseadas na documentação de episódios da sua própria 

docência.
cxxxii

 

O excerto acima apresentado adianta mais uma das vantagens comumente 

associadas aos portfólios: a possibilidades de reflexões individuais e coletivas sobre o 

trabalho docente. Além disso, os portfólios favorecem o registro de atividades, 

possibilitando que iniciativas de sucesso não sejam esquecidas. Para Wolf (1996, s/p): 

Muito frequentemente um bom ensino desaparece sem deixar 

vestígios porque não existe uma estrutura ou tradição para 
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preservar o que os professores fazem de melhor. Portfólios 

permitem que os professores conservem exemplos de boas 

práticas para que eles possam examiná-las, discuti-las, adapta-

las e adota-las.
cxxxiii

  

Entretanto, é preciso reconhecer que a simples existência dessas vantagens 

associadas aos portfólios, não significa que elas serão realizadas em todas as ocasiões, 

ou se a “só porque esse potencial existe, não existe a garantia de que os professores 

sejam sempre representados de maneira complexa e significativa quando os portfólios 

são usados” (Delandshere e Petrosky, 2010, p. 21)
cxxxiv

.  

A complexidade dos portfólios faz com que a sua adoção na avaliação de 

professores exija mais tempo e dinheiro do que outros instrumentos (Delandshere e 

Petrosky, 2010; Wolf, 1996) e também que seja difícil padronizar a sua avaliação de 

forma a garantir níveis aceitáveis de confiabilidade. Sobre esse último ponto, Strong 

(2011, p. 73) coloca:   

A própria amplitude dos dados que podem formar os 

portfólios torna difícil padronizar a sua avaliação e alcançar 

níveis aceitáveis de confiabilidade entre os avaliadores. Nesse 

momento, portfólios podem, na melhor das hipóteses, fornecer 

evidências suplementares do que os professores fazem de 

melhor.
cxxxv

  

3.4. Provas Escritas  

A ideia de que os professores precisam comprovar, por meio de provas, que 

possuem os conhecimentos e habilidades necessários para a realização do trabalho 

docente não é nova e é utilizada, primordialmente, nos processos de seleção e 

contratação de professores, mas também aparece em alguns sistemas de avaliação de 

professores em serviço.  

 O modelo mais utilizado consiste em provas de múltipla escolha que verificam 

o conhecimento da matéria de ensino, de noções gerais de pedagogia e da organização 

e funcionamento dos sistemas de ensino. A principal vantagem associada a esse 

instrumento refere-se à sua objetividade e impessoalidade. De acordo com Moriconi 

(2013, p. 198):  

Dado que os gabaritos são elaborados em momento prévio à 

participação dos candidatos e a correção dos testes é feita a 
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partir desses gabaritos, não há espaço para o favorecimento de 

um ou outro candidato – sem que haja uso de procedimentos 

ilícitos. Adicionalmente, como se trata de questões fechadas, a 

correção pode – e geralmente é – feita de modo automatizado, 

sem a necessidade da contratação de profissionais para 

corrigir cada prova. 

A autora ainda argumenta que essas características fazem com que os testes 

sejam relativamente mais baratos e forneçam uma resposta mais rápida em 

comparação com outros instrumentos utilizados para a seleção de professores (foco do 

seu estudo), sendo que essas vantagens se tornam ainda mais relevantes em contextos 

com grande número de avaliados.   

Para Peterson (1990, p. 112), uma grande vantagem desse instrumento é que 

ele “pode dar garantia que o professor conhece a sua matéria de ensino”
cxxxvi

. Madaus 

e Mehrens (1990, p. 258) concordam com o autor e vão além, afirmando que os testes 

conseguem capturar uma grande gama de conhecimentos dos professores e ainda são 

fáceis de administrar e aferir resultados. Em suas palavras: 

O conhecimento é um aspecto particularmente importante da 

competência dos professores [...] Existe uma grande 

quantidade de estudos que demonstram que os itens de 

múltipla escolha podem mensurar o conhecimento. Testes 

convencionais podem  contemplar um amplo domínio, 

ajudando a garantir que nenhum dos conhecimentos 

necessários não seja testado. Testes convencionais são 

eficientes para administrar e pontuar
cxxxvii

.  

Como principal limitação desse instrumento, diversos autores (Madaus e 

Mehrens, 1990; Wolf e Dietz, 1998; Goldhaber, 2007; Moriconi, 2013) citam a pouca 

relação que seus resultados podem ter com a qualidade do trabalho que os professores 

desenvolvem em sala de aula. Nesse sentido, é preciso considerar que um bom 

desempenho na prova não garante uma boa prática docente e nem o contrário, ou seja, 

um mau desempenho não necessariamente está associado a uma pior prática. 

 obre este ponto, Moriconi (2013, p. 199) ressalta que: “há uma relação entre 

o nível de conhecimentos demonstrado pelos professores e a qualidade de seu 

trabalho, mas essa relação não é tão forte como se poderia supor”. Tal afirmação é 

corroborada pelas pesquisas que analisam a relação entre o desempenho dos 

professores em provas e os resultados dos seus alunos em avaliações em larga escala. 
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As pesquisas de Ferguson e Brow (2000), Clotfelter, Ladd, e Vigdor (2006) e 

Goldhaber (2007), chegam a resultados similares apesar de analisarem dados 

diferentes. Nos três estudos foram encontradas correlações positivas, mas muito 

pequenas, entre as variáveis.  

Madaus e Mehrens (1990), apresentam alguns fatores que podem contribuir 

para que essa relação não seja tão forte: a dificuldade que algumas pessoas enfrentam 

para demonstrar seus conhecimentos em provas escritas; a possibilidade do acerto da 

alternativa correta não estar necessariamente vinculada à capacidade da pessoa 

elaborar uma resposta para a questão e; a existência de itens que podem ser 

considerados irrelevantes para a prática em sala de aula. Os autores atentam para o 

tipo de inferência que pode ser feita a partir dos resultados desse instrumento que, 

conforme já explicitado, não devem estar relacionados com a performance dos 

professores em sala de aula, mas sim com o seu nível de conhecimento sobre os 

assuntos presentes na prova.  

Além dos fatores acima apresentados é preciso considerar que os professores 

podem adequar as suas respostas ao que consideram como “correto” ou “esperado”, 

ainda que isso não corresponda ao que acreditam e/ou realizam de fato. Segundo 

Haertel (1990, p.280): “ainda que as provas mostrem o que os professores são capazes 

de fazer, elas não revelam o que os professores tipicamente fazem”
cxxxviii

.  

As provas para professores podem contemplar diferentes conteúdos, de acordo 

com seus objetivos, os interesses envolvidos e, talvez principalmente, as noções de 

qualidade docente que representa. De fato, Madaus e Mehrens destacam que o 

primeiro passo da elaboração das provas para professores (logo depois da definição da 

comissão que ficará responsável por essa elaboração e que, para os autores, deve 

envolver professores experientes) é a decisão dos conteúdos e habilidades que serão 

considerados críticos para um bom desempenho profissional e que, portanto, devem 

estar representados nas provas. Os autores defendem que esse processo deve envolver 

uma grande pesquisa por parte dos membros da comissão que deverão analisar a 

literatura sobre o tema, os documentos que regulam o trabalho docente na localidade, 

a prática de professores reconhecidos pela sua qualidade, dentre outros.  
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 Um dos únicos consensos da literatura é que o conhecimento da matéria de 

ensino deve ser considerado. Segundo Moriconi (2013, p. 190): “não foi encontrado 

na literatura revisada nenhum questionamento ou crítica a essa exigência: nenhum 

autor indicou, explicitamente, que não há necessidade de que os professores dominem 

os conteúdos que irão ensinar”. Entretanto, a autora indica que há discussões sobre o 

nível de conhecimento que os professores devem ter sobre as matérias que ensinam e 

ainda sobre os outros conhecimentos que são considerados importantes para o 

trabalho docente. Sobre o primeiro ponto, a autora afirma que o conhecimento da 

matéria de ensino pode se resumir à compreensão dos conteúdos que serão ensinados 

(por exemplo, um professor de matemática tem que saber resolver problemas 

envolvendo frações), ou pode agregar também o conhecimento: das estruturas e 

paradigmas explicativos desse campo do conhecimento, dos métodos e processos que 

permitem gerar novos conhecimentos para o campo e das crenças pessoais dos 

professores com relação à disciplina que leciona.   

Sobre o segundo, ou seja, os outros conhecimentos que podem ser 

considerados importantes para compor as provas para os professores, Moriconi (2013) 

destaca o trabalho de Shulman (1987). Nesse texto, o autor apresenta os 

conhecimentos que são considerados à base do trabalho docente incluindo, além do 

conhecimento da matéria de ensino: o conhecimento da pedagogia de maneira geral; o 

conhecimento do currículo; o conhecimento da pedagogia direcionada 

especificamente à sua disciplina; o conhecimento dos alunos e; o conhecimento do 

contexto educacional em que o trabalho docente é realizado.  

Deste modo, as provas que buscam avaliar os conhecimentos dos professores 

podem abordar uma grande variedade de questões, sendo importante ressaltar que a 

definição dos conteúdos que farão parte de cada avaliação não é simplesmente 

técnica, já que envolve diferentes concepções sobre o trabalho docente.  

Outra discussão importante na elaboração das provas para os professores 

refere-se à definição das notas de corte, ou seja do limite de acertos que será 

considerado necessário para que os professores sejam considerados aprovados. Tanto 

Skykes (1990), quanto Moriconi (2013) ressaltam que essa definição deve ser feita 

por especialistas na área, considerando que “do ponto de vista técnico, há que se 

ressaltar que não há fórmulas que determinem automaticamente uma nota de corte” 



 137 

(Moriconi, 2013, p. 203). No mesmo sentido, Goldhaber (2007, p. 1) coloca: “Na 

docência, a linha mágica entre aprovado/reprovado varia de estado para estado e 

tipicamente é definida por painéis de consenso entre especialistas, não por evidências 

empíricas.”
cxxxix

. O autor destaca que evidências empíricas seriam importantes para 

evitar que os estado cometam o erro de aprovar professores ineficazes ou reprovar 

professores eficazes. Moriconi (2013), por sua vez, observa que a definição da nota de 

corte de provas que implicam na contratação de professores depende em grande 

medida da oferta de candidatos disponíveis, uma vez que uma baixa oferta de 

candidatos pode forçar os sistemas a abaixar suas notas de corte ou correr o risco de 

não preencher todas as vagas.  

Em alguns casos são incluídas nas provas para os professores questões mais 

complexas, que exigem a realização de tarefas mais próximas ao exigido 

cotidianamente dos professores como: a correção e discussão de exercícios realizados 

por alunos, o planejamento de uma atividade para o ensino de determinado conteúdo 

etc.. Nesse caso as respostas não podem se limitar à escolha de uma alternativa, o que 

tem implicações tanto no que diz respeito à sua padronização (e portanto à validade e 

confiabilidade dos resultados), quanto aos seus custos. (Haertel, 1990; Moriconi, 

2013). 

No Brasil os testes são muito utilizados para a seleção dos professores para as 

redes públicas de educação como parte dos Concursos Públicos de Provas e Títulos. 

Apesar do potencial desse instrumento para a verificação do conjunto de 

conhecimentos considerados necessários para o ingresso na docência, o próprio Inep 

reconhece que ele não tem sido plenamente satisfeito: “parece que o potencial dos 

concursos públicos não tem sido totalmente aproveitado, especialmente no que diz 

respeito aos conteúdos cobrados nas provas.” (Brasil, s/d, p.4). 

De acordo com Moriconi (2013) os Concursos Públicos de Provas e Títulos 

são bastante aceitos no Brasil, principalmente por eles se basearem em critérios justos 

e transparentes (e não em patrimonialismos ou troca de favores) e por haver uma certa 

desconfiança quanto à formação inicial de professores, indicando a necessidade de 

seleção dos profissionais que de fato possuem os conhecimentos necessários para o 

exercício do magistério. Nas palavras da autora  
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a definição de que o ingresso nas redes públicas deve ocorrer 

exclusivamente por concurso público, por sua vez, parece ser 

um consenso no país. [...] Nas vezes em que a temática dos 

concursos é abordada na literatura sobre políticas docentes no 

país, o debate gira em torno de “como” os concursos devem 

ser realizados e não “se” devem ser realizados. (Idem, p. 185)  

O trabalho de Gatti e Nunes (orgs., 2009), mostra que os concursos públicos 

para professores centram-se, “majoritariamente, em questões objetivas que cobram, 

conhecimento sobretudo ligado à legislação e ao conteúdo específico do ensino 

básico.” (p. 152 e 153). O estudo ainda apresenta alguns padrões encontrados na 

análise dos concursos:  

 poucas questões dos concursos referem-se a fundamentos 

da educação e, sobre a prática docente, são praticamente 

ausentes;  

 os itens são na sua maioria relativos a conteúdos teóricos e 

limitam-se a uma verificação formal de um dado conteúdo 

previamente solicitado, sem procurar articulá-lo com 

aspectos relevantes para a educação, a escola ou a sala de 

aula;  

 são poucas as questões relativas à didática específica ou 

metodologias de ensino que aparecem nos concursos, e 

assim, não interferem em seus resultados. Ao contrário do 

que se espera a partir dessas temáticas, a imensa maioria 

dos itens a ela relativos tem um enfoque apenas teórico, ou 

seja, a relação teoria-prática não se acha contemplada; (p. 

153)  

Uma iniciativa que visa amenizar esses e outros problemas encontrados nos 

concursos públicos é a “Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira 

 ocente”
42

, contudo, como ela ainda não foi aplicada, não é possível dizer em que 

medida ela irá alcançar os seus objetivos.  

Também existem no Brasil iniciativas que utilizam testes para a definição dos 

professores que irão progredir na carreira do magistério, sendo o Sistema de 

Promoção para os Integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (Lei Complementar 1097 de 27 de outubro de 2009) seu 

principal exemplo. Uma melhor discussão sobre esse sistema pode ser encontrada em 

                                                        
42 A matriz de referência da prova foi elaborada por especialistas e encontra-se disponível no site do 

Inep 

(http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_docente/legislacao_documentos/2011/documento

_matriz.pdf acesso em agosto de 2014). 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_docente/legislacao_documentos/2011/documento_matriz.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_docente/legislacao_documentos/2011/documento_matriz.pdf
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Cassettari (2010), contudo, cabe destacar que as principais críticas que recebem 

referem-se ao fato da progressão na carreira se limitar a uma porcentagem dos 

professores aprovados – apesar de não existirem evidencias de que esses professores 

são melhores do que os demais professores – e ao fato do formato e conteúdos da 

avaliação serem muito parecidos aos dos concursos públicos e, portanto, exigir que os 

professores demonstrem conhecimentos e habilidades que já foram comprovados pelo 

próprio sistema de ensino no momento da seleção desses profissionais.  

Em suma, a literatura aponta a importância das provas escritas para a 

verificação dos conhecimentos dos professores, indicando suas limitações, 

principalmente no que se refere à relação entre os seus resultados e o real desempenho 

dos professores em sala de aula. Os problemas encontrados nessa relação podem 

trazer sérias implicações para os sistemas que utilizam esse instrumento para a 

tomada de decisões com fortes consequências para esses profissionais (por exemplo, 

na seleção de candidatos que ocuparão determinados cargos, progredirão na carreira e 

receberão prêmios ou punições), uma vez que poderão causar injustiças. Por conta 

disso, autores como Madaus e Mehrens (1990, p. 260) defendem que esse instrumento 

seja sempre combinado com outros:   

Os autores concordam que a aprovação em testes de múltipla 

escolha não garante que alguém se torne um bom professor – e 

nem necessariamente um professor minimamente competente. 

Os autores sugerem que a aprovação nos testes não seja o 

único critério para a autorização profissional. De fato, os 

testes devem ser utilizados em conjunto com outras 

informações sobre o professor. Os dados de várias fontes 

devem ser combinados de uma maneira que permita cada 

tomada de decisão
cxl

.  

3.5. Desempenho dos alunos  

Um dos temas que provoca maiores debates no campo da avaliação de 

professores refere-se às implicações decorrentes da utilização dos resultados dos 

alunos em testes em larga escala.  

Em geral, existe um consenso de que as habilidades cognitivas relacionadas 

com a leitura e a resolução de problemas matemáticos (que são cobradas em 

praticamente todas as avaliações em larga escala) são importantes, principalmente 
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considerando as características das sociedades atuais. E mais, que as escolas, e 

sobretudo os professores, fazem diferença na aquisição de tais habilidades.  

Sobre esse assunto, destacam-se as pesquisas sobre a eficácia escolar que, 

desde a década de 1960 – e especialmente após a publicação do Relatório Coleman
43 

em 1966 – procuram correlações entre o trabalho docente e o desempenho dos alunos 

em avaliações em larga escala. Desde então, um número cada vez maior de estudos 

(Wright, Horn e Sanders 1997; Hanushek, 2002, Rivking, Hanushek e Kain, 2005; 

Nye, Konstanpoulos e Hedges,2004; para citar apenas algumas) têm comprovado que 

essa correlação existe, ou seja, que os professores fazem diferença para os resultados 

dos alunos e que alguns professores fazem ainda mais diferença do que outros (tanto 

positiva, quanto negativamente). Darling-Hammond (2007, p.67) apresenta uma 

síntese dessas pesquisas:  

Uma longa linha de estudos tem estabelecido que a maior 

influência isolada da escola sobre a aprendizagem dos alunos 

é a qualidade do professor. Estudantes com sorte suficiente de 

terem professores que sabem os conteúdos que devem ensinar 

e a melhor maneira de ensiná-los alcançam resultados 

substancialmente maiores. Os efeitos de um professor muito 

bom (ou muito ruim) duram mais do que um ano, 

influenciando a aprendizagem dos estudantes nos anos 

seguintes. De fato, professores experts são o recurso mais 

fundamental para melhorar a educação.
cxli

 

Decorre daí o principal argumento em favor da incorporação do desempenho 

dos alunos na avaliação dos professores, conforme bem formulado por Silva, 

Moriconi e Gimenes (2013, p.73): 

Se o desenvolvimento de habilidades em linguagem e 

matemática por parte dos alunos é, de fato, um objetivo dos 

sistemas de ensino, e os professores, por sua vez, têm um 

papel importante para que esse objetivo seja alcançado, é 

compreensível que se queira avaliar o professor utilizando 

                                                        
43 O relatório (Coleman et al., 1966), fruto de uma grande investigação conduzida pelo departamento 

de educação dos Estados Unidos sobre a distribuição das oportunidades educacionais, chega à 

conclusão que o background dos estudantes e o seu nível socioeconômico são muito mais importantes 

para os resultados dos alunos do que as diferenças entre as escolas. Entretanto, o próprio relatório 

apresenta dados significativos sobre a importância dos professores e da composição do corpo docente 

para esses resultados. Assim, dentre os fatores sob influência das políticas educacionais, o trabalho 

docente já aparecia como aquele que possuía maior relação com o desempenho dos alunos.  
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como referência o desempenho dos alunos em testes 

padronizados referentes a essas habilidades.  

Os autores, contudo, reconhecem que “a tarefa de determinar quanto um 

professor de maneira isolada pode impactar a aprendizagem de seus alunos não 

constitui tarefa fácil ou mesmo consensual” (Idem, idem). Nesse sentido, são feitos 

diversos questionamentos com relação à capacidade das avaliações em larga escala 

medirem, de fato, a contribuição dos professores para a aprendizagem dos alunos e à 

pertinência da utilização dos seus resultados para a avaliação de professores.  

Um primeiro questionamento refere-se, simplesmente, ao fato das avaliações 

em larga escala terem sido projetadas para avaliar o desempenho dos alunos e não dos 

professores. O argumento é desenvolvido por Goe (2007, p. 15) da seguinte maneira:  

Primeiramente, os testes padronizados dados aos alunos para 

medir a aprendizagem nunca foram projetados com a 

finalidade de avaliar os professores. Eles não foram projetados 

para serem particularmente sensíveis a pequenas variações na 

instrução ou para distinguirem as contribuições dos 

professores de outros fatores que influenciam a aprendizagem 

dos alunos – clima da escola e da sala de aula; pares; 

alinhamento do currículo, padrões e testes; disponibilidade de 

materiais relacionados aos conteúdos testados; envolvimento 

dos pais na aprendizagem do aluno; oportunidades de 

aprendizagem do professor (como o desenvolvimento 

profissional de alta qualidade); e outros fatores.
cxlii

 

Questiona-se também a limitação dos conteúdos que são incorporados nas 

avaliações em larga escala. Assim, se, por um lado, existe um consenso de que as 

habilidades em linguagem e matemática são importantes, por outro, é preciso 

considerar que as funções da escola ultrapassam o ensino de tais conteúdos e muitas 

vezes, agregam aspectos que não são facilmente mensurados. Sobre algumas das 

outras funções que podem ser atribuídas às instituições escolares, Ingersoll (2003, 

p.11) coloca:  

Escolas não são simples entidades organizacionais formais 

projetadas para fornecer instrução acadêmica, e escolas não 

ensinam simplesmente às crianças leitura, escrita e aritmética. 

Escolas são também instituições sociais; elas são semelhantes 

a pequenas sociedade cujos propósitos são, em alguns 

aspectos importantes, similares àqueles de outra instituição 

social: a família. Conforme apontado anteriormente, a escola é 
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um dos maiores mecanismos para a socialização de crianças e 

jovens. Isso é tão fundamental e tão óbvio que muitas vezes 

passa desapercebido
cxliii

.  

As limitações dos conteúdos contemplados pelas avaliações em larga escala 

são pontuadas por diversos autores, conforme pode ser observado nos excertos a 

seguir:   

Testes de múltipla escolha podem avaliar apenas alguns tipos 

de conteúdos, principalmente o conhecimento de fatos e 

procedimentos. Eles são muito menos apropriados para testar 

outras formas de aprendizagem mais complexas, como a 

habilidade do estudante de resolver problemas não rotineiros, 

escrever uma redação ou projetar um experimento [...] é 

impossível avaliar, por meio de testes tradicionais, muitos 

aspectos da aprendizagem dos alunos considerados 

importantes, particularmente na era da informação (Danielson 

e McGreal, 2000, p. 41)
cxliv

.   

Testes padronizados contemplam apenas uma área restrita de 

todos os conhecimentos e habilidades. Nem todas as 

disciplinas são testadas e nem todos os conteúdos das matérias 

que são testadas são questionados. Além disso, outros 

objetivos das escolas como o desenvolvimento da curiosidade 

intelectual, o espírito cívico, e a motivação para a 

aprendizagem se encontram fora do alcance dos testes. 

(Strong, 2011, p. 79)
cxlv

  

A determinação da qualidade do desempenho do professor ou 

do ensino ministrado por meio apenas de parte de seus 

eventuais resultados normalmente vinculados à aprendizagem 

de habilidades aferidas nos exames, implica desconsiderar 

uma série de outras dimensões e nuances dessa atividade 

típica da prática escolar, reduzindo-a a um único aspecto, 

embora importante (Silva, Moriconi e Gimenes, 2013, p. 96) 

Outro questionamento refere-se à dificuldade (em alguns casos apontada como 

impossibilidade) de se isolar a contribuição dos professores dos demais fatores que 

influenciam o desempenho dos alunos nas avaliações em larga escala. Tais fatores 

podem se relacionar com as características físicas do professor (idade, sexo, raça, 

etc.), com a sua formação e experiência, com as características das famílias dos seus 

alunos (nível socioeconômico, formação dos pais, apoio dos pais à educação etc.), 

com as políticas educacionais vigentes (tanto no âmbito do sistema de ensino, quanto 

na escola), com os equipamentos disponíveis na escola, com o nível de 

relacionamento que o professor estabelece com os seus colegas, com as características 
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individuais dos seus alunos (capacidade cognitiva, experiências prévias, etc.) (Isoré, 

2009). De acordo com  Danielson e McGreal (2000, p. 42):  

Escolas são sistemas complexos e a habilidade de instrução de 

professores individuais é apenas um fator, embora de suma 

importância, influenciando a aprendizagem dos alunos. Outros 

fatores são o currículo, a organização da escolas e o apoio à 

aprendizagem oferecido pela escola. [...] Além disso, as 

características dos estudantes atribuídos ao professor irão 

influenciar o nível de performance desse professor.
cxlvi

 

Para amenizar esse problema, são realizados controles estatísticos das 

variáveis que influenciam o desempenho dos alunos, em especial do nível 

socioeconômico dos estudantes, contudo, persiste o questionamento de se esse tipo de 

controle é suficiente para isolar a contribuição de cada um dos professores.  

Outra maneira de contornar o problema da influência de diversos fatores sobre 

o desempenho dos alunos é estabelecer comparações entre o desempenho de um 

mesmo aluno (ou grupo de alunos) por meio de modelos de valor agregado, ou seja, 

de modelos que realizam duas testagens da proficiência dos alunos, permitindo a 

avaliação dos ganhos de aprendizagem entre as avaliações. Rivkin, Hanushek e Kain 

(2005, p. 422) sintetizam as vantagens desse modelo:  

A vantagem dessa formulação é que ela elimina uma 

variedade de influencias que podem provocar confusões, 

incluindo insumos familiares e escolares anteriores, muitas 

vezes não observados. Essa formulação, frequentemente 

denominada de modelo de valor agregado, explicitamente 

controla as variações nas condições iniciais quando se olha 

para como as escolas influenciam o desempenho durante, 

digamos, um ano escolar. Embora o modelo de valor agregado 

de forma alguma elimine o potencial de viéses de 

especificação, a inclusão da avaliação inicial como um meio 

para levar em conta os insumos anteriores reduz drasticamente 

a probabilidade de que fatores históricos omitidos introduzam 

viéses significativos.
cxlvii

 

A superioridade dos modelos de valor agregado é também explicitada por 

Alves e Franco (2008), que consideram a ausência desse modelo no Brasil como 

prejudicial para as pesquisas na área da eficácia escolar.  
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Apesar da crescente produção de dados educacionais, os 

pesquisadores brasileiros reconhecem que os levantamentos 

nacionais para a avaliação dos sistemas de ensino são 

limitados para análise do efeito das escolas e a eficácia escolar 

porque são dados transversais. Nos países que mais produzem 

estudos na área, há muitos anos se reconhece a dificuldade de 

usar dados transversais para descrever a contribuição 

específica da escola no desempenho de alunos. Dessa forma, 

estabeleceu-se como padrão para pesquisas nesse campo o uso 

de dados longitudinais, que possibilitam o controle da 

influencia da aprendizagem anterior do aluno. No Brasil, a 

ausência de mensuração do conhecimento prévio do aluno 

leva os pesquisadores a assumir, nos modelos de análise, a 

forte correlação entre o conhecimento prévio e o nível 

socioeconômico e/ou atraso escolar dos alunos. (p. 488) 

Para os defensores do valor agregado (dentre os quais destaca-se Willian 

Sanders, um dos primeiros pesquisadores a utilizar essa metodologia para avaliar 

professores), esse modelo elimina a necessidade de controle das outras variáveis, além 

do trabalho docente, que afetam o resultado dos estudantes (como nível 

socioeconômico, clima escolar, efeito dos pares, dentre outros), uma vez que os testes 

iniciais, ao incluírem todas essas variáveis, já cumpririam esta função (de controle), 

conforme apresentado anteriormente.  

No entanto, essa premissa é questionada por autores que consideram que os 

professores não são os únicos responsáveis pela variação de desempenho dos 

estudantes, afirmando que existem “muitas variáveis entram na composição de uma 

escola ou sala de aula e é difícil imaginar que os professores são os únicos 

responsáveis pelos resultados nos testes dos alunos após realizar o controle estatístico 

do desempenho pretérito dos estudantes.” (Goe, 2007, p.15)
cxlviii

.  

 anielson e McGreal entendem que “as vantagens que alguns estudantes 

desfrutam em seus ambientes familiares afetam não apenas os seus níveis absolutos 

de desempenho, mas também a taxa de sua aprendizagem” (2000, p. 43)
cxlix

. E, no 

mesmo sentido,  ilva, Moriconi e Gimenes (2013, p. 88) expressam: “o modelo 

pressupõe que as características socioeconômicas afetam somente o nível das notas de 

um aluno, e não o crescimento das notas em um período de tempo”. 
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Com relação às diferenças de aprendizagem dos alunos, alguns autores 

destacam o impacto que longos períodos de convivência com as famílias (como férias 

e feriados) podem trazer para os resultados dos modelos de valor agregado. 

Uma complicação é que a diferença entre estudantes 

favorecidos e desfavorecidos cresce durante as férias de verão, 

como tem sido comprovado em diversas pesquisas 

(Alexander, Entwisle, & Olson, 2001; Cooper, Nye, Charlton, 

Lindsay & Greathouse, 1996; Heyns, 1978, 1987), o que pode 

confundir as interpretações sobre o papel da escola quando o 

efeito das férias de verão não é considerado. (Desimone e 

Long, 2010, p. 3026)
cl
  

As diferenças entre o desempenho dos alunos também pode causar distorções 

nos modelos de valor agregado se a mobilidade dos alunos ao longo do período 

avaliado não for considerada. Assim, “dependendo de como as escolas coletam as 

informações, um professor pode parecer ‘ineficiente’ se um bom estudante sair no 

meio do ano, ou se um estudante que é difícil de ensinar for transferido para a sua 

turma. (Danielson e McGreal, 2000, p.43)
cli

. 

Cabe ainda a crítica baseada em estudos da psicologia da aprendizagem que 

afirma que a aprendizagem não acontece de maneira crescente e contínua, como seria 

esperado nos modelos de valor agregado. 

Outro fator que pode ter consequências para o valor agregado 

são as pesquisas que mostram que a aprendizagem dos alunos 

nem sempre acontece em uma linha reta [...] crianças entre 7 e 

10 anos de fato pioram antes de melhorarem, mostrando uma 

clara curva de aprendizagem no formato de U. Esse fenômeno 

pode ter implicações para o cálculo da pontuação de um 

professor utilizando o valor agregado, dependendo de onde 

está a sua turma na curva de aprendizagem. (Strong, 2011, 

p.50)
44

 

Mais uma dificuldade de se isolar a contribuição dos professores para o 

desempenho dos alunos é que, mesmo nos sistemas que utilizam o valor agregado, os 

professores e alunos não são aleatoriamente distribuídos entre escolas e salas de aula, 

mas sim de acordo com fatores como o nível socioeconômico dos alunos 

                                                        
44 

Another factor that may have bearing on the value-added issue is research that children’s learning 

does not always occur in a straight line [...] children between the ages of 7 and 10 actually get worse 

before they get better, showing a clear U-shaped learning curve. This phenomenon would have 

implications for the calculation of a teacher’s value-added scores, depending on where the class falls in 

the learning curve.” (Strong, 2011, p. 50) 
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(representado, principalmente, pelo seu local de moradia), a experiência dos 

professores (uma vez que professores experientes têm prioridade na escolha das 

escolas e, em alguns casos, das turmas com que irão trabalhar), dentre outros. Para 

Silva, Moriconi e Gimenes (2013, p. 84):  

Como se pressupõe que essas características influenciem a 

aprendizagem dos alunos, um professor que seja designado 

para uma turma com maior proporção de alunos com perfil 

mais favorável em determinado ano terá uma vantagem em 

relação aos demais professores, o que significa que os efeitos 

estimados para esse período não serão boas medidas da 

qualidade do professor.  

Além disso, os autores destacam a dificuldade de se considerar o papel dos 

professores de anos anteriores sobre o desempenho dos alunos nas avaliações em 

larga escala. É preciso reconhecer que em muitos programas essa é uma variável que 

não é nem considerada, entretanto, mesmo nos modelos mais sofisticados, existem 

discordâncias sobre como ela deve ser estimada, sendo a principal discussão se a 

influência de um professor se mantém estável ou vai diminuindo ao longo dos anos. É 

possível, ainda, considerar que alguns professores influenciem mais o desempenho 

dos alunos do que outros, sendo praticamente impossível controlar essa variável 

estatisticamente.  

Se as avaliações em larga escala (utilizando ou não o valor agregado) 

conseguissem efetivamente medir a contribuição dos professores para a aprendizagem 

dos alunos, seria de se esperar que os resultados obtidos se mantivessem estáveis ao 

longo do tempo.  

 Contudo,  ao analisarem a estabilidade dos resultados da avaliação de 

professores com base em um modelo de valor agregado num período de três anos 

consecutivos, Aaronson, Barrow, and Sander (2007) verificaram a existência de um 

significativo movimento de professores entre os quintis de distribuição da qualidade 

docente, sugerindo que as estimativas do efeito do professores podem ser 

consideradas instáveis ao longo dos anos.  

Stacy, Guarino, Rechase e Wooldridge (2013) analisam se as estimativas de 

valor agregado dependem do tipo de aluno que cada professor recebe. Os autores 

concluem que “a variabilidade e a estabilidade das estimativas de efeito do professor 
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dependem das características da sala de aula do professor” (p. 23)
clii

, ou seja, 

professores de salas de aulas compostas por alunos com melhores desempenhos 

prévios e melhores condições socioeconômicas obtém resultados mais estáveis do que 

professores de salas de aulas com condições opostas.  

Goldhaber e Hansen (2010, p. 4), que também apresentam evidências que o 

desempenho dos professores (aferido por meio do resultado dos seus alunos em 

avaliações que utilizam o valor agregado) varia ao longo do tempo, não se 

surpreendem com esse resultado, por considerarem: 

Não apenas que existem ruídos inerentes às estimativas de 

valor agregado, mas que pesquisas anteriores fornecem 

evidencias que mostram diferenças no desempenho associadas 

a variáveis observáveis que variam ao longo do tempo. A mais 

notável é o efeito da experiência Rockoff 2004; Clotfelter, 

Ladd, and Vidgor 2006). Variação no tamanho da classe 

(Angrist and Lavy 1999) ou nas faltas do professor (Miller, 

Murnane, and Willett 2008) também podem influenciar 

mudanças estimadas no desempenho de um mesmo professor, 

mas são comumente ignoradas por que ocorrem 

simultaneamente às estimativas de valor agregado. 

Finalmente, a pesquisa recente de Jackson (2010) sugere que o 

desempenho dos professores está associado à eficácia de seus 

pares. O quanto essas e outras variáveis são responsáveis por 

mudanças no desempenho de um professor, no entanto, não é 

conhecido.
cliii

  

Outra coisa que pode afetar a estabilidade dos resultados é que o tamanho das 

classes costuma não ser grande o suficiente para evitar a influência dos chamados 

erros de medida ou erros amostrais – que acontecem quando o desempenho de um 

aluno é influenciado por fatores extraordinários (como um mal estar ou um problema 

de família), fazendo com que os resultados obtidos não sejam representativos do seu 

real nível de aprendizagem (Silva, Moriconi e Gimenes, 2013). Alguns autores (como 

Goldhaber e Hansen, 2010) defendem que é possível minimizar o efeito desses erros 

(e outros fatores relativos, especificamente, às características de uma sala de aula) ao 

agregar, na avaliação de professores, o resultado do desempenho dos alunos de várias 

turmas que tiveram aula com ele em diferentes anos.  

Em todos os casos, a dificuldade de obtenção de dados estáveis traz o 

questionamento de qual seria o nível de estabilidade suficiente para que uma medida 

pudesse ser considerada confiável (Silva, Moriconi e Gimenes, 2013). Tal dificuldade 
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tem sérias implicações para a determinação da qualidade dos professores, 

especialmente nas políticas com fortes consequências associadas.   

Nestes casos (quando o desempenho dos alunos é utilizado em avaliações com 

fortes consequências para os professores), essas políticas podem gerar consequências 

perversas como, por exemplo, a redução do currículo ao que é cobrado nas avaliações 

em larga escala. Silva, Moriconi e Gimenes (2013, p. 96), atentam que: 

Não se pode tomar uma matriz de avaliação como sendo o 

currículo. A matriz é necessariamente reducionista, na medida 

em que se apresenta como instrumento de caráter operacional, 

restringindo-se apenas à seleção de elementos considerados 

chave   

Essas políticas, ao estimularem que os professores modifiquem seus 

comportamentos em busca das premiações, ou de modo a evitar possíveis punições, 

ainda podem estimular o direcionamento da ação dos professores para as escolas e 

alunos que consideram terem melhores chances de conseguirem resultados positivos 

nas avaliações, em detrimento das escolas e alunos que apresentam maiores 

dificuldades o que, no limite, “pode contribuir para que se agravem as desigualdades 

escolares e a discriminação social” (Afonso, 2005, p. 90).  

Com relação à seleção de escolas, Silva, Moriconi e Gimenes (2013, p. 96), 

colocam: “Por se sentirem pressionados a alavancar melhores resultados de seus 

alunos nas avaliações externas discentes, muitos professores podem procurar por 

escolas que potencialmente seriam aquelas que teriam mais chances de obter bons 

resultados”. Já  anielson e McGreal (2000, p. 43), enfatizam como isso pode afetar as 

ações dos professores frente a seus alunos:  

Toda escola tem alguns estudantes que apresentam mais 

desafios para aprenderem do que outros, decorrente de 

características cognitivas ou comportamentais (por exemplo, 

proficiência em inglês comprometida, fracas aprendizagens 

prévias, ou um ambiente pobre para a aprendizagem em casa). 

Se um sistema de avaliação depende muito rigidamente da 

demonstração de crescimento dos alunos, o sistema criará um 

desincentivo para que os professores ensinem os alunos que 

apresentam os maiores desafios.
cliv
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Além disso, ao valorizarem apenas os fins da ação educativa, ou melhor, 

apenas aqueles que se apresentam nas avaliações em larga escala, é possível que 

alguns professores busquem esses fins se utilizando de meios (ou processos) moral, 

pedagógica e/ou eticamente questionáveis. Nesse sentido:  

Talvez o ensino tenha ocorrido em condições discutíveis, com 

práticas desrespeitosas não apenas ao aluno, mas também ao 

próprio cânone ensinado, que de forma alguma são captadas 

por avaliações em larga escala; ou a atuação do professor de 

uma determinada sala tenha sido praticamente nula, 

possivelmente caracterizada pela ausência de planejamento 

eficaz ou eficiente, ou, talvez, por um excessivo número de 

faltas, por exemplo. Seja como for, esses aspectos escapam a 

uma análise dos resultados obtidos apenas por meio da 

mensuração em exames. (Silva, Moriconi e Gimenes, 2013, p. 

98) 

O posicionamento contrário à utilização dos resultados dos alunos em 

avaliações em larga escala para a avaliação de professores é sintetizado por Danielson 

e McGreal (2000, p. 41) da seguinte maneira: 

Os modelos de avaliação de professores que incorporam 

medidas da aprendizagem dos alunos exigem técnicas válidas 

para a aferição dessa aprendizagem. Isto é, se nós assumimos 

que a aprendizagem dos alunos é um indicador da qualidade 

docente, então nós esperamos que medidas válidas da 

aprendizagem estejam disponíveis. Infelizmente, medidas 

válidas estão longe de estarem asseguradas.
clv

  

E, semelhantemente, por Freitas (2011, p. 15)  

Testes são parciais e imprecisos (Koretz, 2008). Os modelos 

de estimação de proficiência trabalham com margens de erro. 

Portanto, eles são importantes ferramentas de pesquisa, mas só  

isso. Não se deve associar a vida das pessoas a ferramentas 

imprecisas.   uma questão ética e não técnica. Matrizes de 

referência não são necessariamente o espelho da boa 

educação. Muito mais pelo que excluem do que pelo que 

incluem.  

Entretanto, conforme já atestado, esse posicionamento não é consensual. Silva, 

Moriconi e Gimenes (2013, p. 94) ressaltam que o debate em torno da utilização ou 

não desse instrumento é iminentemente político, sendo que os principais argumentos 

contrários “se baseiam, em boa parte dos casos, na inadequação ou caráter volátil dos 
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modelos empregados, o que pode acarretar consequências mais ou menos graves e 

potencialmente in ustas aos professores”.   

Já os que defendem a utilização dos resultados das avaliações em larga escala 

para a avaliação docente reconhecem que existem condições que precisam ser 

atendidas para que esses resultados representem medidas válidas da contribuição dos 

professores para o desempenho dos alunos, destacando a importância de que os testes 

sejam administrados por avaliadores e não professores; que seja feito o controle do 

desempenho prévio dos alunos (valor agregado); que seja considerado que não 

existem testes para mensurar a contribuição de alguns professores (por exemplo de 

artes e educação física); dentre outros (Peterson, 2004; Stronge e Tucker, 2003).  

Mas, em oposição ao posicionamento anteriormente apresentado, eles 

acreditam que é possível atender a essas condições e que alguns sistemas de avaliação 

em larga escala já o fazem, possibilitando que essas medidas sejam incorporadas na 

avaliação de professores. Os autores ainda ressaltam que os resultados dos alunos são 

considerados medidas válidas da qualidade docente por diferentes públicos que 

demandam que eles façam parte da avaliação de professores. Segundo Peterson (2004, 

p. 64): 

Muitos públicos da educação, como grupos de legisladores, 

pais e contribuintes querem que dados do desempenho dos 

alunos sejam utilizados na avaliação de professores como um 

indicador da qualidade da escola. Um sistema que não 

incorpora as questões colocadas pelo público perde apoio e 

credibilidade.
clvi

  

Os autores que defendem a incorporação desses resultados ainda enfatizam as 

limitações dos outros instrumentos de avaliação de professores (subjetividade, risco 

da ênfase na popularidade dos professores, pouca relação com o trabalho 

desenvolvido em sala de aula etc.), indicando que a incorporação dos resultados dos 

alunos na avaliação de professores também apresenta problemas potenciais que 

precisam ser considerados, mas que não impedem a sua utilização. Stronge e Tucker 

(2003) ainda defendem que a avaliação de professores não se restrinja ao desempenho 

dos alunos nas avaliações em larga escala, mas que esse seja mais um dos 

instrumentos utilizados com o objetivo de dar conta de toda a complexidade que 

envolve o trabalho docente. 
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No caso brasileiro, é possível observar que a utilização do desempenho dos 

alunos para a avaliação de professores, apesar de criticada por estudiosos da área de 

educação (Sousa, 2008; Freitas, 2011), têm estado cada vez mais presentes em   

iniciativas levadas a cabo por Secretarias Estaduais e Municipais de Educação
45

.  

Essas iniciativas geralmente tomam forma como parte de programas de 

bonificação para todos os professores (e em alguns casos também os gestores e 

funcionários) das escolas que cumprirem com metas estabelecidas pelos órgãos 

centrais com base, primordialmente, no desempenho dos alunos e o fluxo escolar. Em 

alguns sistemas de ensino é possível perceber uma segunda geração dessas políticas 

que, de acordo com  ilva, Moriconi e Gimenes (2013, p. 100), são mais “sólidas, e 

confiáveis que suas antecessoras” por considerarem o nível socioecon mico dos 

alunos, o esforço da escola, a distribuição dos alunos por faixa de desempenho, o 

nível de ensino, dentre outros. Ainda assim, permanecem vários questionamentos 

filosóficos e metodológicos a essas propostas que incluem: a não utilização de 

medidas de valor agregado; a avaliação de apenas algumas disciplinas e algumas 

séries/anos; a promoção da competição entre os membros do magistério; a 

possibilidade de alguns professores “pegarem carona” (free riders) no desempenho de 

seus colegas e, assim, terem o seu desempenho subestimado ou superestimado; os 

comportamentos controversos que ela pode estimular etc.  

Por fim, destaca-se que, no contexto atual, “fortemente marcado pelas noções 

de ‘responsabilização’ e ‘prestação de contas’, normalmente descritas como políticas 

de accountability” ( ilva, Moriconi e Gimenes, 2013, p. 94), as propostas de 

incorporação do desempenho dos alunos na avaliação somativa de professores 

ganham força. Entretanto, vale considerar que essa não é a única possibilidade de 

utilização desse instrumento. Nas palavras de Silva, Moriconi e Gimenes, (2013, p. 

103):  

As avaliações externas e seus desdobramentos em termos de 

uma avaliação docente, em sentido amplo, não 

necessariamente precisam desembocar em um processo de 

bonificação ou eventual punição de professores. [...] a 

dimensão da eficácia escolar pode se converter em um aspecto 

relevante da avaliação docente, não tanto pelo que produz ou 

                                                        
45 Para uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto ver Cassettari (2010).  



 152 

acarreta em termos de consequências materiais ou simbólicas 

– discutíveis – aos professores, mas naquilo que possa 

fomentar aperfeiçoamento e qualificação da prática docente 

escolar. Isto é, um processo avaliativo cujo propósito principal 

seja o de alterar positivamente práticas de ensino vigentes em 

um sentido formativo e de crescimento profissional a partir do 

uso dos resultados das avaliações externas em seu sentido 

mais pedagógico.  

De maneira semelhante, Goe (2007, p.15) afirma:  

[…] a efetividade dos professores mensurada pelo 

desempenho dos alunos em testes pode ser útil para a 

realização de pesquisas em algumas circunstâncias, dado que 

não existem outros resultados comparáveis; entretanto, ela é 

problemática quando usada para a premiação ou para a 

comparação de professores.
clvii

  

4. Outras questões  

Esse primeira parte do trabalho procurou apresentar as opções disponíveis na 

literatura para a construção de propostas de avaliações de professores, tendo como 

foco três perguntas: Por quê avaliar? O que avaliar? E como avaliar?  

Entretanto, na bibliografia encontram-se outras questões que podem ser 

respondidas de diferentes maneiras, apresentando ainda mais possibilidades para a 

avaliação de professores. Nesse capítulo algumas dessas questões são mencionadas, 

mas sem o mesmo nível de detalhamento do exibido nos capítulos anteriores e, 

portanto, sem a pretensão de realizar uma análise minuciosa das suas implicações.  

Para começar, destaca-se a seguinte questão: quem deve ficar responsável pelo 

julgamento final da performance dos professores?  

Alguns dos instrumentos discutidos nos capítulos anteriores já pressupõem a 

resposta a essa questão – por exemplo, a autoavaliação, os questionários respondidos 

por alunos ou pais/ responsáveis, etc. – contudo, partindo do entendimento que uma 

combinação de diferentes instrumentos é desejável, faz-se necessário definir quem 

ficará responsável por coletar e analisar todas as informações resultantes de tais 

instrumentos.  

Cabe destacar que a avaliação de professores envolve julgamentos difíceis, 
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uma vez que: 

devido à natureza subjetiva do trabalho docente [...] é difícil 

alcançar um sistema objetivo de avaliação porque a docência 

não é simplesmente a aplicação técnica de procedimentos 

claramente definidos para problemas claros e previsíveis. Ao 

invés disso, a docência envolve o exercício de julgamento e 

seleção de soluções alternativas em situações inerentemente 

incertas (Bacharach, Conley e Shedd, 1990, p. 142)
clviii

. 

Entretanto, Peterson (2004), alega que a subjetividade da avaliação de 

professores pode ter uma dimensão positiva ou negativa, sendo possível diminuir a 

importância da sua dimensão negativa por meio: da utilização das melhores 

evidências disponíveis, do controle de possíveis viéses, do envolvimento de diferentes 

grupos de interesse e do tratamento público das lógicas de análise dos resultados.  

Especificamente na discussão sobre quem deve ficar responsável pelos 

julgamentos que envolvem a avaliação de professores, é recorrente na literatura 

analisada a recomendação de que tais julgamentos não fiquem limitados a uma 

pessoa, ainda que essa não seja uma prática realizada em muitos sistemas. De acordo 

com Stronge e Tucker (2003, p. 71):  

Pesquisadores na área e especialistas jurídicos recomendam o 

envolvimento de mais de uma pessoa no julgamento da 

qualidade e da performance dos professores. Uma abordagem 

mais ampla da avaliação aumenta a sua credibilidade com os 

professores e a sua validade para a tomada de decisões 

relativas a esses profissionais, principalmente quando elas 

podem ser negativas.
clix

  

No mesmo sentido, Peterson (2004, p. 74) afirma:  

Embora na maioria dos casos em vigência as decisões sobre a 

qualidade docente sejam feitas por uma só pessoa, decisões 

melhores e mais defensáveis podem ser feitas por meio de 

juntas dominadas por professores. As juntas dão equilíbrio aos 

viéses resultantes de julgamentos individuais, envolvem mais 

pontos de vista, demonstram um foco mais profissional do que 

pessoal e mostram, comprovadamente, melhor confiabilidade 

do que julgamentos individuais de professores.
clx

  

 A citação de Peterson ainda enfatiza que as juntas responsáveis pela avaliação 

incluam professores na sua composição, reiterando a necessidade de envolvimento 
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dos professores nas diferentes etapas do processo avaliativo, conforme já exposto em 

outros momentos dessa tese. Danielson e McGreal (2000, p. 28) ressaltam que 

“quando os educadores discutem os critérios da avaliação, quando eles examinam 

evideências sobre a docência e determinam, conjuntamente, o nível de performance 

representado, eles estão engajados em um valioso diálogo profissional”.
clxi

 

 É também frequente na literatura a recomendação de que os responsáveis por 

fazerem os julgamentos sobre o desempenho dos professores recebam as condições 

necessárias para que consigam fazer isso da melhor maneira possível, o que implica 

em treinamento adequado, disponibilização de tempo e recursos, assistência de 

diversas ordens, dentre outros. Para Bridges (1990, p. 156): 

Os avaliadores deverão ser treinados para: arcar com as suas 

responsabilidades; para serem responsabilizados por tomar 

decisões necessárias, mas às vezes desagradáveis; para ter 

acesso aos recursos (por exemplo tempo, consultoria legal e 

autoridade) essenciais para cumprirem de maneira eficaz com 

sua função; e para terem certeza de que contarão com o apoio 

de superintendentes e de conselhos de educação se as suas 

decisões forem questionadas.
clxii

 

 Dentre todas essas questões a mais discutida, sem duvida, é a necessidade de 

treinamento para que os professores conheçam os critérios avaliativos, saibam operá-

los e consigam realizar avaliações respeitando padrões de conduta
46

 que garantam a 

confiabilidade dos resultados. Sobre esse assunto, Danielson e McGreal expressam: 

Aqueles que fazem os julgamentos avaliativos devem ser 

treinados adequadamente para que os seus julgamentos sejam 

precisos, consistentes e baseados em evidências. Do ponto de 

vista de quem está sendo avaliado (professores) não deve 

importar quem está conduzindo a avaliação, os resultados 

devem ser os mesmos independentemente da identidade do 

avaliador. Essa consistência nos julgamentos por parte de 

avaliadores treinados é uma garantia essencial para a 

confiabilidade do sistema como um todo.
clxiii

  

Bernardete Gatti (2011, p. 81), atenta para as dificuldades que a necessidade 

de treinamento de avaliadores envolvem, principalmente em sistemas de ensino de 

grande porte, e em localidades onde a formação inicial não contempla uma discussão 

                                                        
46 Uma relevante discussão sobre ética e moral na avaliação de professores pode ser encontrada em 

Tavares (2013). 
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mais aprofundada sobre a avaliação. Em suas palavras:  

Não é, pois, trivial pensá-la [avaliação de professores] para 

uma rede de ensino de grande porte, como, por exemplo, a das 

escolas públicas estaduais de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou 

Minas Gerais. Seria necessária uma política cuidadosa de 

implementação e centenas de “bons” avaliadores, sem 

esquecer dos problemas de equivalência que certamente 

surgirão (mesmo considerando que se obtenha uma boa 

formação dos avaliadores e uma boa e clara grade de 

avaliação). Esta questão adquire importância entre nós porque 

os processos formativos dos educadores em sua graduação 

praticamente não contemplam a disciplina Avaliação 

Educacional, e, quando a contemplam, sua ementa e 

bibliografia mostram que elas não se voltam para instruir o 

futuro professor no campo, mas apenas oferecem visões 

“críticas” sobre avaliação, na ausência mesmo de 

conhecimentos sobre esse campo, críticas ligadas à ideia de 

violência simbólica e outras semelhantes. Não tratam dos 

processos avaliativos em si, seus modelos e possibilidades, 

suas limitações e problematizações, quer para a sala de aula, 

quer relativas às avaliações de sistemas, avaliações 

institucionais e similares. Praticamente os educadores não 

recebem nas licenciaturas formação relativa a esse campo de 

conhecimento, suas perspectivas, suas práticas, 

potencialidades e limites (Gatti; Nunes, 2009). Seria, então, 

necessário, antes, formar os educadores com conhecimentos 

básicos na área para se poder pensar em sua atuação, mais 

extensivamente, como avaliadores de professores na 

modalidade apresentada. Isto demandaria processos robustos 

de formação continuada, especializações, etc..  

O treinamento dos avaliadores deve ainda garantir que os professores 

reconheçam a sua credibilidade. Em trecho já citado no início deste trabalho, 

Fernandes (2008, p. 4) elenca como uma das condições que deve ser respeitada nos 

processos de construção das avaliações de professores que elas sejam realizadas por 

pessoas credíveis e respeitadas pelos avaliados, para que haja um clima de aceitação, 

confiança e reconhecimento das competências dos avaliadores.  

Mais uma vez Gatti (2011, p. 85) atenta para as dificuldades de se alcançar  tal 

ob etivo ao destacar que existem “grandes distanciamentos socioculturais entre 

avaliadores e avaliados [...] Essa distância gera barreiras difíceis de transpor”.  

Além do treinamento adequado, é preciso que tanto avaliadores quanto 

avaliados disponham de tempo suficiente para participarem do processo avaliativo 
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sem prejudicarem as demais funções que exercem no sistema de ensino. Nesse 

sentido, Isoré (2009, p. 29 e 30) atesta:  

Sistemas de avaliação de professores abrangentes exigem 

tempo e outros recursos. Isso pode ser caro, mas é 

indispensável para a construção de um sistema justo e 

consistente, aprovado e apropriado pelos professores. Uma 

consequência é que tanto professores como avaliadores devem 

ser parcialmente liberados de outras tarefas. Milanowski and 

Heneman (2001) descobriram que mesmo quando os 

professores aceitam os critérios e a necessidade de um sistema 

de avaliação, eles podem se manifestar resistêcia quando o 

sistema acrescenta muito para a sua carga de trabalho. Assim, 

professores devem ter tempo para refletirem sobre a sua 

própria prática, especialmente quando o processo demanda a 

elaboração de portfólios. [...] Formuladores de políticas 

também devem visar a redução da carga de trabalho de 

avaliadores, principalmente de diretores de escola, a fim de 

proporcionar-lhes mais tempo para a avaliação de professores, 

feedbacks e orientações. (Marshall, 2005)
clxiv

.  

 Sem esses cuidados, é possível que a avaliação se torne um peso para 

avaliadores e avaliados, aumentando, inclusive o estresse que experimentam no 

trabalho. Danielson e McGreal (2000, p. 60) defendem que o processo avaliativo 

“represente, na medida do possível, uma atividade natural do trabalho dos 

professores, ao invés de um trabalho adicional que os professores devem cumprir 

exclusivamente para o processo avaliativo”
clxv

. Os autores salientam que se o processo 

se tornar muito cansativo, ele encorajará os professores a pegarem atalhos que podem 

prejudicar a credibilidade do sistema como um todo.   

 Todas essas questões têm impactos para os custos da avaliação, entretanto, 

 anielson e McGreal (2000, p. 20), enfatizam que “Comunidades e conselhos de 

educação devem perceber que o dinheiro gasto com a melhoria do apoio para 

professores e supervisores no seu trabalho é um investimento, não um custo [...] 

melhorar a aprendizagem dos alunos não é barato”
clxvi

. 

Mais uma questão que não foi discutida nos capítulos anteriores é a seguinte: 

todos os professores de um mesmo sistema de ensino devem ser avaliados da mesma 

forma, ou é melhor que apenas os professores com características similares (por 

exemplo, que lecionam para os mesmos níveis e modalidades de ensino e que 

encontram-se em momentos análogos na carreira) sejam avaliados da mesma 
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maneira?  

Se, por um lado, a utilização dos mesmos critérios e instrumentos para a 

avaliação de todos os professores possibilita a realização de comparações entre eles (o 

que é necessário para alguns dos objetivos das avaliações de professores, 

principalmente quando existem fortes consequências associadas), por outro, a 

diferenciação da avaliação permite que sejam feitas adequações de acordo com as 

características e as necessidades específicas dos vários agrupamentos que compõem o 

quadro do magistério. Ao considerar os diferentes momentos na carreira, Danielson e 

McGreal (2000, p. 56) defendem que:  

A docência tem um ciclo de vida distinto: professores de 

diferentes estágios em suas carreiras possuem diferentes 

necessidades e diferentes níveis de habilidade. Professores 

iniciantes estão envolvidos em aprendizagem rápidas e 

intensas e demandam uma boa quantidade de apoio no 

desenvolvimento de habilidades básicas para a docência. 

Professores experientes, por outro lado, possuem muitas 

rotinas de ensino sob controle e podem dedicar energia e 

atenção necessárias para aprimorar suas habilidades. 

Professores experientes, mas com dificuldades, podem ter que 

reexaminar sua filosofia de educação e suas práticas atuais em 

função da evolução das teorias educacionais e das mudanças 

na população de estudantes. Este ciclo sugere que professores 

efetivos, não efetivos e aqueles que precisam de assistência 

intensiva participem de atividades avaliativas diferentes entre 

si. Ainda que os mesmos critérios sejam utilizados para 

avaliar professores iniciantes e professores experientes, as 

escolas e sistemas de ensino devem utilizar procedimentos 

diferentes para professores em diferentes estágios de suas 

carreiras.
clxvii

 

Outra questão que merece destaque refere-se à frequência com que os 

professores devem ser avaliados. Sobre esse ponto, Bridges (1990), afirma que as 

evidências sobre a performance dos professores não devem ser coletadas em um único 

momento, Danielson e McGreal (2000) entendem que o processo de avaliação de 

professores deve ser contínuo e Gatti (2011, p. 83) recomenda que o processo 

avaliativo “faça parte do trabalho nas escolas, integrado a processos de formação 

continuada em serviço, no tempo de contrato dos professores”. Já Stronge e Tucker 

(2003) ressaltam a importância do estabelecimento de cronogramas para a realização 

das avaliações que sejam realistas e flexíveis, uma vez que é preciso considerar o 
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tempo que leva pra coletar e analisar todas as informações referentes ao trabalho 

docente e ainda o tempo necessário para os professores processarem o que 

aprenderam com o processo e incorporarem isso na sua prática. Os autores defendem 

avaliações anuais para professores iniciantes (que ainda não possuem estabilidade no 

emprego) e ciclos de avaliações de 3 anos para professores com maior experiência 

(com estabilidade).   

Além da preocupação com a frequência da avaliação, alguns autores destacam 

a necessidade de reflexão sobre a maneira como os resultados da avaliação devem ser 

divulgados. Essa questão, assim como as demais, tem clara associação com os 

objetivos da avaliação e com os públicos a que se destinam. Uma proposta que tem 

como objetivo a melhoria do desempenho individual dos professores pressupõe uma 

estratégia de divulgação diferente de outra que tem como objetivo comunicar para a 

sociedade quais são os melhores professores de um determinado sistema de ensino. 

De qualquer maneira, é preciso cuidado para selecionar quais informações podem ser 

tornadas públicas e quais devem se manter em sigilo, a fim de manter a confiança dos 

professores para com o processo avaliativo (Manning, 1988). Sobre esse ponto, cabe 

ainda a exortação de que a divulgação dos resultados, por si só, não provoca 

mudanças, ou, nas palavras de Gatti (2011, p. 84)  

 [...] é simplista a concepção que resultados divulgados de 

avaliações diversas de redes, por si, provoquem mudanças 

reais. É necessário um trabalho dialógico para isso. Essa 

concepção não dá conta da complexa dinâmica 

sociopsicológica envolvida nas relações entre conhecimento, 

valores, atitudes e ações. A cultura, os significados partilhados 

e o meio social permeiam as experiências individuais, 

construindo as referências com as quais, ou, em contraposição 

às quais, as pessoas agem. O conhecimento é enraizado na 

vida social, expressando e estruturando a identidade pessoal e 

profissional e as condições sociais dos que dele partilham. Por 

isso, ações sociais ou educacionais, entre elas as avaliações, 

que têm por objetivo criar condições de mudanças conceituais, 

de atitudes e práticas, precisam ganhar sentido no meio 

sociocultural no qual as pessoas, os profissionais, que serão 

abrangidos por essas ações, vivem. 

Uma última questão que será discutida nesse capítulo diz respeito a como deve 

acontecer o processo de meta avaliação, ou seja, de avaliação do processo avaliativo. 

Nesse sentido, destacam-se as diretrizes estabelecidas pelo Joint Committee on 
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Standards for Educational Evaluation (2003) para as avaliações de pessoal (personnel 

evaluation standards). O comitê é formado por 17 organizações voltadas para a 

educação que participam efetivamente da constituição e constante revisão dessas 

diretrizes, além de contarem com o apoio e revisão de especialistas no campo da 

avaliação de pessoal. De acordo com Howard e Gullickson (2010) a ideia é que as 

diretrizes definidas pelo comitê possam ser aplicadas em todos os sistemas de 

avaliação de pessoal, independentemente dos seus objetivos e das filosofias que os 

orientam. Na sua versão mais recente, o documento estabelece 6 princípios e 27 

diretrizes:  

de consenso internacional sobre os aspectos mais importantes 

na avaliação de pessoal para garantir que o processo seja 

embasado de forma legal, ética, e que leve em conta o bem-

estar de quem está sendo avaliado, bem como de quem está 

avaliando o profissional (Novaes, 2013, p. 123). 

Os princípios seguintes são elencados
47

: 

I. Os propósitos da avaliação de educadores devem auxiliar a promoção de 

educação de qualidade aos estudantes.  

II. As práticas de avaliação de educadores devem ter caráter construtivo e jamais 

serem ameaçadoras ou desmoralizantes para que os profissionais tenham 

confiança na avaliação e nos processos a ela atrelados. 

III. As avaliações de pessoal devem respeitar as diferenças relativas às práticas 

culturais de forma a não desmerecer aspectos relacionados à idade, ao gênero, 

a grupos étnicos ou religiosos, à origem social e à orientação sexual dos 

professionais, de forma que as estratégias avaliativas devem ser adaptadas 

para não constranger determinados grupos sociais e respeitar a diversidade.  

IV. As avaliações de pessoal são vitais para o planejamento e desenvolvimento 

profissional, bem como para a definição de treinamentos e capacitações 

necessários  

V. São esperadas discussões e desacordos sobre o que constitui um bom ensino, 

uma boa administração escolar, porque a descrição das funções docentes e as 

abordagens metodológicas na área educacional variam em função da cultura e 

                                                        
47 Esses princípios podem ser encontrados em Joint Committee, 2003, p. 3, entretanto, optou-se, nesse 

trabalho, pela utilização da tradução realizadas por Novaes (2013, p. 123 e 124)  
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das políticas educativas.  

VI. As avaliações de pessoal variam em complexidade e importância. Assim, a 

verificação de alguns padrões pode ser crucial em algumas circunstâncias, mas 

não em outras. Em geral, nas situações onde há mais incertezas e polêmicas 

sobre os usos dos resultados, faz-se necessário devotar mais tempo e esforços 

na definição dos padrões profissionais 

A partir desses princípios são estabelecidas 27 diretrizes que podem ser 

utilizadas para estruturar o planejamento, a condução (ou implantação) e a avaliação 

de sistemas de avaliação de pessoal. Essas diretrizes não especificam nem os critérios 

e nem os procedimentos que devem ser utilizados nas avaliações, sendo que o próprio 

documento reconhece que “cada uma das diretrizes não é igualmente aplicável em 

todas as avalições”
clxviii

 (Joint Committee, 2003, p.5). Reconhece ainda que existem 

sobreposições entre as diretrizes decorrentes da complexidade das questões que 

envolvem a avaliação de pessoal.  

As diretrizes são divididas em 4 atributos considerados essenciais: propriedade 

(representados pela letra P), utilidade (representados pela letra U), viabilidade 

(representados pela letra F) e precisão (representados pela letra A). Para cada diretriz, 

o documento (Joint Committee, 2003) apresenta uma breve definição, uma explicação 

de seus termos chave, uma racionalização da sua inclusão dentre as demais diretrizes, 

uma lista com sugestões de procedimentos que ajudam a realizá-la, uma lista com 

erros comumente associados, alguns casos ilustrativos que exemplificam a sua 

utilização e, por fim, sugestões de referências que ajudam a profundar o assunto em 

questão. Aqui será apenas apresentada a breve definição de cada uma das 27 

diretrizes, são elas
48

:  

P1- A avaliação de pessoal deve servir de orientação aos profissionais para 

que eles ofereçam educação de qualidade para os estudantes, compreendam a 

missão e as metas institucionais de suas escolas e sistemas de ensino, bem 

como para o desempenho responsável. Para tanto, as descrições da função 

devem ser bem descritas e estar registradas para serem compreendidas tanto 

por avaliadores como por avaliados.  

                                                        
48 Mais uma vez optei por utilizar a tradução de Novaes (2013) que pode ser encontrada entre as 

paginas 124 e 128 do seu trabalho.  
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P2- As avaliações de pessoal devem ser pautadas por politicas e 

procedimentos apropriados. Assim, as diretrizes desse processo devem ser 

registradas e dadas a conhecimento dos avaliados por meio de leis, normas, 

acordos ou manuais, para garantir que sejam consistentes, equitativas e justas. 

P3- O acesso às informações e aos resultados das avaliações deve ser limitado 

às pessoas que tenham permissão legal para lidar com esses dados, com a 

finalidade de analisá-los e utilizá-los de acordo com a finalidade do processo 

avaliativo, sempre respeitando a confidencialidade das informações e a 

privacidade dos avaliados. 

P4- O avaliador deve respeitar os avaliandos na sua dignidade humana e agir 

de forma profissional, sendo atencioso e cortês, com o objetivo de manter a 

autoestima positiva, a motivação e a reputação profissional do educador, bem 

como garantir que o processo avaliativo não seja desnecessariamente 

invalidado. 

P5- As avaliações devem ter caráter abrangente para fornecer informações que 

permitam identificar pontos fortes e fracos do desempenho para incremento 

profissional de caráter formativo.  

P6- As avaliações de pessoal devem estar de acordo com as normas legais, 

nacionais ou locais, bem como com os contratos e acordos coletivos de 

trabalho, políticas de ações afirmativas, estatutos institucionais, dentre outros, 

para que possam ser levadas a cabo de forma eficiente e responsável. 

U1- As avaliações de pessoal devem ser formativas e ter como objetivo 

auxiliar tanto as instituições a desenvolver seus recursos humanos como 

incentivar e ajudar os profissionais avaliados a desenvolver desempenho de 

excelência, que esteja em consonância com as metas e missão institucional. 

U2- Quais profissionais serão objeto da avaliação e os usos que serão feitos 

desses resultados deverão ser definidos no inicio da avaliação, para que 

problemas e dilemas sejam antecipados e sanados. 

U3- O sistema de avaliação de pessoal deve ser desenvolvido, implementado e 

gerenciado por pessoas com qualificações necessárias, formação e autoridade 

para tal, para que os relatórios de avaliação sejam adequadamente elaborados, 

respeitados e utilizados. 

U4- Os critérios a serem usados para interpretar e julgar o desempenho dos 

profissionais devem ser claramente especificados, de maneira a prover 
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justificativas compreensíveis e defensáveis dos resultados.  

U5- Os relatórios de avaliação devem ser claros, objetivos, precisos e 

pertinentes para que tenham valor prático para o profissional avaliado e para 

os agentes autorizados a analisá-los.  

U6- As avaliações de pessoal devem estar atreladas ao desenvolvimento 

profissional docente, provendo informações sobre as áreas e aspectos que 

necessitam de maior incremento.  

F1- Os procedimentos na avaliação de pessoal devem ser práticos, eficientes e 

sem interrupções que prejudiquem a avaliação. 

F2- As políticas de avaliação de pessoal devem identificar, envolver e ser 

receptivas aos diferentes interessados (stakeholders) tanto no seu 

planejamento como na sua condução.  

F3- As avaliações de pessoal, devem alocar tempo e recursos adequados para 

que possam ser efetivamente implementadas, para que os seus resultados 

sejam devidamente comunicados e os processos de acompanhamento e 

capacitação executados.  

A1- A escolha do modelo, o desenvolvimento e a implementação das 

avaliações de pessoal devem assegurar que as interpretações feitas sobre o 

desempenho do profissional sejam válidas, minimizando ao máximo o risco de 

má interpretação.  

A2- As qualificações, as funções e as expectativas de desempenho dos 

profissionais devem ser claramente definidas para que o avaliador possa 

determinar se os dados e informações necessários foram coletados de forma a 

garantir um julgamento válido. 

A3- Condições contextuais que possam influenciar o desempenho devem ser 

consideradas descritas e registradas, para que possam ser consideradas na 

interpretação dos resultados. 

A4- Os propósitos e procedimentos avaliativos, planejados e executados, 

devem ser documentados para auxiliar na justificativa dos resultados.  

A5- As informações coletadas para a avaliação de pessoal devem ser 

defensáveis, para que sejam interpretadas de forma confiável e válida. 

A6- Os procedimentos na avaliação de pessoal devem produzir indicações 

confiáveis e consistentes sobre o desempenho profissional. 

A7- As informações coletadas, processadas e relatadas sobre os profissionais 
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devem ser sistematicamente analisadas e, se for o caso, corrigidas, além de 

serem mantidas em segurança para garantir a confidencialidade.  

A8- Os processos de avaliação de pessoal devem prover proteção e garantia 

contra preconceitos e imparcialidades.  

A9- As informações coletadas nas avaliações de pessoal devem ser 

sistematicamente analisadas de forma precisa, para que os efeitos da avaliação 

sejam efetivamente alcançados.  

A10- As conclusões sobre o desempenho do profissional devem ser 

justificadas de forma explicita para garantir que os avaliandos e outros com 

legítimo direito de acesso a essas informações possam ter confiança nos 

resultados.  

A11- Os sistemas de avaliação de pessoal devem ser examinados 

sistematicamente para que revisões necessárias sejam introduzidas, tanto nos 

procedimentos como nos padrões profissionais, os quais devem ser 

confrontados com outros padrões já legitimados, para que erros sejam evitados 

e corrigidos.  

Em suma, a revisão da literatura mostra que existem muitas opções 

disponíveis para a construção e execução de propostas de avaliação de professores, 

sendo importante lembrar que as decisões são tomadas com base nos interesses e 

valores dos envolvidos bem como nos contextos em que estão inseridos.  

A literatura apresenta poucos consensos, o que reforça a ideia de que as 

escolhas sobre a avaliação de professores não são técnicas, mas sim políticas. 

Contudo, cabe ressaltar que é grande o número de autores que defendem que os 

professores devem fazer parte do processo de tomada de decisões sobre a avaliação, 

que entendem que a avaliação de professores é melhor quando combina diferentes 

instrumentos e, ainda, que é preciso treinamento adequado dos avaliadores e cuidado 

com a validade e confiabilidade das informações obtidas.  

Na parte seguinte dessa tese, o processo de construção de uma proposta de 

avaliação de professores em uma escola pública de Ensino Fundamental I do Distrito 

Federal será relatado.  
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Parte II. As decisões tomadas na prática  
 

A revisão da literatura apresentada na parte anterior desta tese, serviu como 

base para a realização do trabalho de campo    

O trabalho de campo  

aqui relatado surgiu do desejo de se verificar na prática quais eram as possibilidades e 

os desafios encontrados na elaboração e na aplicação de uma proposta de avaliação de 

professores. Com o aprofundamento das leituras sobre o tema e sobre a pesquisa 

colaborativa
49

, algumas características do trabalho foram melhor definidas: 

 O trabalho deveria colaborar tanto com a produção do conhecimento sobre o 

tema, quanto com o aprimoramento do trabalho desenvolvido pelos 

participantes da pesquisa.  

 A participação na pesquisa seria voluntária;  

 A participação dos professores seria essencial para a definição do desenho da 

avaliação e para a discussão dos resultados encontrados; 

 A avaliação deveria utilizar a maior quantidade de instrumentos quanto 

possível.   

 O trabalho deveria indicar um processo de construção da avaliação de 

professores que pudesse ser replicado em outros contextos.  

A realização do trabalho dependia de que professores de pelo menos uma 

escola pública de ensino fundamental I aceitassem colaborar com a pesquisa
50

. A 

expectativa inicial era de que seria muito difícil conseguir tal colaboração, uma vez 

que a pesquisa trata da avaliação de professores, tema que pode ser mal recebido 

pelos docentes. Entretanto, a recepção dos professores e coordenadores com quem 

entrei em contato foi muito mais favorável do que eu havia imaginado.  

O contato foi realizado, primeiramente, com profissionais de escolas públicas 

que eu conhecia pessoalmente. Ao explicar a maneira como a avaliação seria 

                                                        
49

 Conforme apresentado na introdução e na primeira parte deste trabalho.   
50 Inicialmente a ideia era trabalhar com os professores de pelo menos duas escola, entretanto, com o 

desenvolvimento da pesquisa isso se mostrou inviável e, deste modo, foi acordado com a banca de 

qualificação desta tese que a pesquisa seria realizada em apenas uma escola.  
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desenvolvida na escola, os professores se mostraram dispostos não apenas a dar o 

espaço para que eu apresentasse a pesquisa para os demais professores da sua escola, 

como também a incentivar a sua participação. O contato com a escola onde o trabalho 

desenvolvido, que neste trabalho será chamada de “Escola Asa Norte” a fim de 

manter o sigilo dos participantes da pesquisa, a  só aconteceu graças a ajuda da profa. 

Dra. Maria Emília Gonzaga de Souza da UNB, que forneceu o contato de uma 

professora da referida escola.  

Mesmo sem nenhuma relação pessoal com os profissionais dessa escola, fui 

muito bem recebida tanto pela sua gestão, quanto pelos seus professores (mesmo entre 

aqueles que não aceitaram participar da pesquisa). No primeiro contato com a 

diretora, a mesma classificou a realização do trabalho como uma “benção” para a 

escola, ao possibilitar para os professores uma reflexão sobre o seu trabalho que 

poderia favorecer o seu crescimento profissional.   

A pesquisa foi desenvolvida na escola entre setembro de 2013 e junho de 

2014. Nesse período, as seguintes etapas foram realizadas: Apresentação da pesquisa 

e busca do consentimento dos professores, realização de reuniões formativas sobre a 

avaliação de professores, tomada de decisões coletivas sobre o desenho da avaliação a 

ser realizada na escola, aplicação dos instrumentos, e o retorno da avaliação para os 

professores e para a escola, com discussão dos seus resultados e das ações que eles 

poderiam desencadear.  

Contudo, antes de entrar nos detalhes de cada uma dessas etapas, cabe 

apresentar um pouco das características do sistema de ensino e da escola aonde o 

trabalho foi realizado. Por fim serão apresentadas algumas reflexões sobre questões 

que se destacaram ao longo do processo de construção e implantação da avaliação.  

1. A rede pública de ensino do Distrito Federal  
 

 O sistema educacional do Distrito Federal surgiu junto com a construção da 

sua principal cidade: Brasília. Uma cidade pensada e construída para ser a capital de 
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um país demandava um projeto educacional à altura, e ninguém mais, ninguém menos 

que Anísio Teixeira
51

 ficou responsável pela sua elaboração. 

O Plano de Construções Escolares de Brasília (Teixeira, 1961) foi criado com 

o intuito de ser exemplo para todo o país, trazendo junto com as recomendações sobre 

as características físicas das escolas que seriam construídas, um projeto educacional 

inovador e, em parte, inspirado em iniciativas adotadas anteriormente por Teixeira no 

Rio de Janeiro e na Bahia. Nas palavras do autor:  

O plano de construções escolares para Brasília obedeceu ao propósito de 

abrir oportunidade para a Capital do país oferecer   naç o um con unto de 

escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o sistema 

educacional do país.  ndo desde o primário até o nível superior o plano 

consiste num conjunto de edifícios, com funções diversas e considerável 

variedade de formas e de o  etivos, a fim de atender a necessidades 

específicas de ensino e educaç o e, além disso,   necessidade de vida e 

convívio social (Teixeira, 1961, p. 195)  

 O que hoje chamamos de Educação Básica foi divida nas seguintes 

instituições: Jardins de Infância para alunos de 4 a 6 anos; Escolas Classe, para a 

educação intelectual de alunos de 7 a 12 anos; Escolas Parque, destinadas ao 

desenvolvimento artístico, físico, recreativo e à iniciação para o trabalho dos alunos 

das Escolas Classe; e Centros de Educação Média, para a formação dos jovens de 11 a 

18 anos, “destinando-se a oferecer a cada adolescente real oportunidade para cultivar 

o seu talento e aí se preparar diretamente para o trabalho ou para prosseguir a sua 

educação no nível superior” (Teixeira, 1961, p. 195).  

O Plano se integrava ao projeto urbanístico da nova capital desenvolvido por 

Lúcio Costa e, assim, aproveitava a organização da cidade em superquadras
52

. Cada 

superquadra deveria abrigar um Jardim de Infância e uma Escola Classe, para cerca 

de 160 e 480 alunos respectivamente. A cada quatro superquadras deveria ser 

construída uma Escola Parque e os alunos deveriam frequentá-las diariamente, em um 

                                                        
51 Em 1956 Teixeira, que ocupava o cargo de diretor do INEP, foi convidado pelo então Ministro da 

Educação, Clóvis Salgado, a elaborar o projeto educacional de Brasília. Depois de concluído, o Plano 

de Construções Escolares de Brasília foi aprovado e sua execução ficou sob responsabilidade da 

Comissão Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP).  
52 A superquadra é uma maneira de organização urbanística presente no Plano Piloto de Brasília, em 

que os prédios residenciais (de tamanho limitado, e edificados sobre pilotis) são distribuídos em áreas 

arborizadas de aproximadamente 280 m
2
. Cada superquadra possui acesso único e comum, garantindo 

trafego mais calmo e de menor velocidade. As vias entre quadras possuem comércio e, no projeto de 

Lucio Costa, quatro superquadras formariam uma unidade de vizinhança, com acesso a todos os 

equipamentos necessários para a vida em comunidade (escolas, posto de saúde, delegacia de polícia, 

correios, comercio etc.).  
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dos dois turnos de quatro horas que compunham a jornada escolar (em um turno 

frequentariam a Escola Classe e no outro a Escola Parque). Essa organização deveria 

ser mantida em todo o Distrito Federal, respeitando a mesma proporção de 

instituições por habitantes. 

Infelizmente o Plano elaborado por Teixeira nunca chegou a ser plenamente 

realizado por razões que fogem ao escopo deste trabalho. Como exemplo, destaca-se 

que das 28 Escolas Parque previstas originalmente, só 5 foram construídas (todas no 

plano piloto), sendo que a sua maioria (3) só foi inaugurada em meados dos anos 

1980 com uma proposta bem diferente da elaborada por Teixeira. Atualmente os 

alunos que frequentam a Escola Parque o fazem em apenas um dia da semana no 

horário de aula, ou seja, nesse dia os alunos deixam de frequentar a Escola Classe e 

passam o dia na Escola Parque.  

No Projeto Político Pedagógico (PPP) da Secretaria de Estado da Educação do 

Governo do  istrito Federal ( E F) temos que: “apesar de o plano original de Anísio 

Teixeira manter-se ainda como referência importante para a educação pública do 

Distrito Federal, as atuais circunstâncias não possibilitam executá-lo, principalmente 

devido ao crescimento acelerado das regiões administrativas” (s/d (a), p. 11)
53

. De 

acordo com esse mesmo documento, a SEDF afirma ofertar todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, tendo universalizado o Ensino Fundamental
54

.  

O Censo Escolar de 2013, mostra que a SEDF é responsável por 651 

instituições educacionais, reunindo um total de 471.724 matrículas e 41.947 

profissionais da educação (destes, 27.337 ativos e 12.937 professores do Ensino 

Fundamental).  

Segundo o FNDE, o DF possui um dos maiores gastos anuais por aluno em 

comparação com os 26 estados brasileiros. Em dezembro de 2013, o valor estimado 

por aluno das séries iniciais urbanas do Ensino Fundamental era de R$ 2.870, 91, só 

                                                        
53 Cabe a ressalva de que existe uma grade desigualdade entre as regiões administrativas do Distrito 

Federal, com melhores indicadores socioeconômicos no Plano Piloto e nas regiões mais próximas a ele 

e piores indicadores nas regiões mais afastadas.  
54 De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da SEDF (2008), o Ensino Fundamental de 9 anos foi 

universalizado, no primeiro ano, em 2008.  
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menor do que os valores de São Paulo, Espírito Santo e Roraima. A tabela a seguir 

apresenta o desempenho do DF no IDEB.  

Tabela 1. Resultados no Ideb (Distrito Federal/ 2005, 2007, 2009 e 2011)  

 2005 2007  2009 2011  

4
o
 série/ 5

o
 ano   4.4 4.8 5.4 5.4  

8
a
 série/ 9

o
 ano  3.3  3.5 3.9 3.9  

3
o
 ano EM  3.0  3.2 3.2 3.1 

Fonte: Inep  

A tabela mostra uma grande estabilidade nos resultados do 3
o
 ano do EM, uma 

pequena melhoria nos resultados da 8
a
 série/ 9

o
 ano e uma melhoria mais significativa 

nos resultados da 4
a
 série/5

o
 ano até 2009. Uma das políticas criadas no período que 

pode ter impactado os resultados dos anos iniciais do Ensino Fundamental é o Bloco 

Inicial de Alfabetização (BIA)
55

, que apresenta uma organização escolar em ciclos de 

aprendizagem nos três primeiros anos do Ensino Fundamental com progressão 

continuada do 1
o
 para o 2

o
 ano e do 2

o
 para o 3

o
 ano. A iniciativa ajudou a reduzir os 

índices de retenção e a ideia é que ela a ude as crianças na “aquisição da 

alfabetização/ letramento na perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento 

global” (G F, 2008, p. 45).  

Utilizando os dados do Censo do Professor (2007) é possível traçar um 

comparativo entre os professores do Distrito Federal (DF) e a média dos professores 

brasileiros. Nesse sentido, existe pouca diferença na proporção dos professores do 

sexo feminino e masculino, conforme pode ser observado na Tabela 2.   

Tabela 2. Proporção de Professores da Educação Básica por Sexo, Brasil-Distrito 

Federal, 2007 

 Professores por Sexo 

Feminino  Masculino 

Brasil  81,94% 18,06% 

Distrito Federal  79,03% 20,97% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

                                                        
55  O BIA foi aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer n

o
 

212/2006 e instituído pela SEDF por meio da Portaria n
o 
4/2007.  
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Com relação à faixa etária, a tabela 3 mostra que os professores do DF se 

concentram nas faixas médias (de 25 a 50 anos), com uma proporção menor do que a 

média nacional nos dois extremos (até 24 anos e acima de 50). 

Tabela 3. Proporção de Professores da Educação Básica por Faixa Etária, Brasil-

Distrito Federal, 2007 

 Professores por Faixa Etária  

Até 24 anos De 25 a 32 De 32 a 40 De 41 a 50 Mais de 50 

Brasil 6,07% 26,06% 27,17% 28,83% 11,86% 

Distrito 

Federal 3,09% 26,97% 33,86% 27,57% 8,51% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

Por não existirem municípios no DF, a comparação do percentual de 

professores que atua em cada dependência administrativa apresenta diferenças 

significativas. Destaca-se ainda que no DF é maior o percentual de professores que 

atua na rede privada.  

Tabela 4. Proporção de Professores da Educação Básica por Dependências 

Administrativas em que leciona, Brasil-Distrito Federal, 2007 

 Professores por Dependência Administrativa  

Federal Estadual Municipal Privada Outros  

Brasil 0,61% 30,41% 43,89% 16,44% 8,64% 

Distrito 

Federal 0,55% 73,91% 0,00% 24,03% 1,51% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

Na Tabela 5 é possível constatar que o percentual de escolas urbanas é maior 

no DF e, consequentemente, o seu número de escolas rurais é menor.  

Tabela 5. Proporção de Professores da Educação Básica por Localização, Brasil-

Distrito Federal, 2007 

 Professores por Localização 

Somente Urbana Somente Rural Urbana e Rural  

Brasil 82,53% 15,11% 2,36% 
Distrito Federal 95,65% 4,05% 0,30% 
Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

As tabelas seguintes mostram que na comparação com a média nacional, os 

professores do DF atuam em uma quantidade menor de estabelecimento de ensino 

(Tabela 6) e de turnos (Tabela 7) e, ainda, lecionam para menos turmas tanto na 

Educação Básica (Tabela 8), quanto nos anos iniciais do Ensino fundamental (Tabela 

9).  
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Tabela 6. Proporção de Professores da Educação Básica por Quantidade de 

Estabelecimentos que lecionam, Brasil-Distrito Federal, 2007 

 Professores por Quantidade de Estabelecimentos  

1 2 3 4 5 

Brasil 80,88% 16,00% 2,47% 0,50% 0,15% 

Distrito 

Federal 94,12% 5,39% 0,43% 0,05% 0,00% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

Tabela 7. Proporção de Professores da Educação Básica por Quantidade de Turnos 

em que lecionam, Brasil-Distrito Federal, 2007 

 Professores por Quantidade de Turnos  

1 2 3 

Brasil 63,80% 30,23% 5,97% 

Distrito Federal 86,20% 12,95% 0,85% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

Tabela 8. Proporção de Professores da Educação Básica por Quantidade de Turmas 

em que lecionam, Brasil-Distrito Federal, 2007 

 Professores por Quantidade de Turmas  

1 2 3 4 5 ou mais 

Brasil 39,14% 13,86% 5,50% 6,57% 34,93% 

Distrito 

Federal 50,34% 5,46% 3,83% 4,40% 35,97% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

 

Tabela 9. Proporção de Professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais por 

Quantidade de Turmas em que lecionam, Brasil-Distrito Federal, 2007 

 Professores por Quantidade de Turmas  

1 2 3 4 5 ou mais 

Brasil 69,11% 16,38% 2,74% 2,90% 8,87% 
Distrito 

Federal 85,47% 6,10% 1,33% 1,13% 5,98% 
Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

De acordo com os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2013), a escolaridade dos professores é maior no Distrito 

Federal do que na média nacional, conforme apresentado na Tabela 10.   

Tabela 10. Escolaridade de Professores da Educação Básica, Brasil-Distrito Federal, 

2013 

 Professores por Escolaridade 

Fundamental Médio Superior 

Normal/ 

Magistério 

Regular 
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Brasil  0,56% 18,95% 6,41% 74,09% 

Distrito 

Federal 

0.08% 9,70% 3,72% 86,50% 

Fonte: MEC/ INEP/ DEED  

A Carreira do Magistério Público do DF foi reformulada em 2013 (Lei n
o
 

5.105, de 03 de maio de 2013) e a progressão na Carreira pode ser realizada de forma 

horizontal – relacionada com a conclusão de curso de graduação, especialização, 

mestrado ou doutorado – ou de forma vertical – relacionada com o tempo de serviço e 

a formação continuada. A Tabela de Vencimentos apresentada no Anexo II da 

referida Lei (com vigência a partir de 1
o
 de março de 2013) mostra que a remuneração 

de um professor no regime de 40 horas pode passar de R$ 2.144,44
56

 (no Nível 1 – 

referente à progressão vertical – e Etapa I – referente à progressão horizontal), para 

R$ 5.007,75 (no Nível 25 e Etapa VI). Além disso, a Lei estabelece uma série de 

gratificações, dentre elas: a Gratificação de Atividade Pedagógica (calculada no 

percentual de 30% do vencimento básico), a Gratificação de Atividade de 

Alfabetização (calculada no percentual de 15% do vencimento básico), e a 

Gratificação de Atividade de Ensino Especial (calculada no percentual de 15% do 

vencimento básico). 

A carga horária de trabalho dos servidores da Carreira do Magistério Público 

pode ser de 20 ou 40 horas semanais, sendo garantidos os seguintes percentuais 

mínimos de coordenação pedagógica 33% e 37,5% respectivamente. De acordo com a 

Lei n. 5.105/13 a coordenação pedagógica deve ser um período “dedicado a 

atividades de qualificação, formação continuada e plane amento pedagógico” (Art. 

10, § 2
o
). 

Como a carga semanal de aulas é de 25 horas em toda Educação Básica do 

DF, considerando que tanto Educação Infantil, quanto nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental cada turma tem apenas um professor regente, os professores dessas 

etapas são contratados no regime de 40 horas (salvo exceções). Assim, os professores 

têm, no mínimo, 15 horas semanais garantidas para a realização da coordenação 

                                                        
56 Cabe destacar que em 2012 o valor estabelecido como piso nacional do magistério foi de R$ 1.451. 
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pedagógica
57

. Cabe destacar que a existência desse tempo facilitou a realização do 

trabalho de campo na escola, ao possibilitar momentos de discussão, deliberação e 

reflexão com os professores, sem prejudicar a preparação e planejamento das aulas.  

Em 2012 foi aprova a Lei 4751 que dispõe sobre a gestão democrática no 

sistema de ensino do Distrito Federal, garantindo eleições diretas para diretores, maior 

autonomia pedagógica e financeira para as instituições de ensino e a criação/ 

reorganização de diversos órgãos colegiados de participação (são eles: a Conferência 

Distrital de Educação, o Fórum Distrital de Educação, o Conselho de Educação do 

Distrito Federal, a Assembleia Geral Escolar, o Conselho Escolar, o Conselho de 

Classe e o grêmio estudantil).  egundo o PPP da  E F, “Essas inst ncias têm como 

objetivo efetivar a participação comunitária e, por consequência, tornar a escola cada 

vez mais pública, mais democrática e mais cumpridora do seu objetivo: formar 

integralmente seus estudantes” (s/d(a), p. 12).  

 A rede pública do Distrito Federal conta ainda com um currículo que 

contempla toda a educação básica
58

 cujo processo de construção foi iniciado em 2010 

com a apresentação, em caráter experimental, de uma proposta que foi discutida no 

ano seguinte, sendo finalizada em 2013 (GDF, s/d(b)).  Este currículo fundamenta-se 

na perspectiva da educação integral – entende o educando como um ser 

“multidimensional, com identidade, história, dese os, necessidades e sonhos” e a 

escola como “um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de 

chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, uma ambiente onde as 

diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas” (G F, s/d(b), p. 10).  Nesse 

sentido, ressalta-se que:   

Para implementar este Currículo integrado, de Educação 

Integral é imprescindível a superação das concepções de 

currículo escolar como prescrição de conteúdos, 

desconsiderando saberes e fazeres construídos e em 

                                                        
57 Nas escolas em que os alunos frequentam as Escolas Parque uma vez por semana, como é o caso da 

escola onde o trabalho de campo foi realizado, o tempo de coordenação pedagógica chega a 20 horas 

semanais, para uma jornada de 40 horas.   
58 Organizado em 8 volumes que abordam: seus pressupostos teóricos, a educação infantil, os anos 

iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, a educação 

profissional e a distância, a educação de jovens e adultos e a educação especial. Estes volumes estão 

disponíveis em http://www.se.df.gov.br/materiais-pedagogicos/curriculoemmovimento.html acesso em 

agosto de 2014.  

http://www.se.df.gov.br/materiais-pedagogicos/curriculoemmovimento.html
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constituição pelos sujeitos em seus espaços de vida (idem, p. 

10 e 11) 

Vale dizer que no documento existe o reconhecimento de que o currículo deve 

ser “permanentemente avaliado e significado a partir das concepções e práticas 

empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das escolas e das salas de 

aula desta rede p blica de ensino” (idem,  p. 20).  

Pelas características particulares da escola onde o trabalho de campo foi 

realizado, cabe ainda destacar como é feito o atendimento a crianças com 

necessidades educacionais especiais (NEE) no DF. No volume do currículo 

direcionado a este assunto encontra-se o seguinte entendimento:  

A trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais é marcada pela luta em busca da 

garantia do direito de todos estarem na escola. Esse direito 

fortalecido pelo paradigma da inclusão, na atualidade, deverá 

extrapolar a demanda do acesso, na direção das demandas 

relacionadas ao fluxo desses estudantes no ambiente escolar, 

garantindo-lhes condições reais, complementares ou 

suplementares ao currículo para o desenvolvimento pessoal e 

para as aprendizagens equivalentes aos demais estudantes. 

Deste modo, a Educação Especial não pode mais ser entendida 

como substitutiva do ensino comum dos níveis e modalidades 

de ensino, mas perpassá-los de modo transversal. (GDF, s/d(c) 

p. 9). 

No mesmo documento, apresenta-se um histórico do atendimento a esses 

alunos, destacando-se que nas duas últimas décadas os esforços e politicas da SEDF 

tem se fundamentado no principio da inclusão de todos os alunos em classes comuns, 

subsidiada pelo atendimento educacional especializado. Entretanto, no site da 

Secretaria
59

 temos que os estudantes com NEE podem ser matriculados em turmas 

regulares, em turmas de atendimento exclusivo, em Centros de Ensino Especial, ou 

ainda em classes hospitalares. 

Segundo o PPP da SEDF, os Centros de Educação Especial atendem, em 

caráter temporário, estudantes com NEE que requeiram atenção individualizada, ajuda 

e apoio intenso e contínuo, além de recursos e adaptações curriculares tão 

                                                        
59  http://www.se.df.gov.br/component/content/article/255-educacao-no-df/266-educacao-especial.html 

acesso em agosto de 2014.  

http://www.se.df.gov.br/component/content/article/255-educacao-no-df/266-educacao-especial.html
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significativas que a escola comum não consiga provê-los. Mais adiante, o documento 

afirma que é intuito da Secretaria redimensionar a proposta pedagógica destes 

Centros, a fim de transformá-los em Centros de Referência em Educação Básica na 

Modalidade Especial, tendo como referencial a profissionalização dos estudantes. 

Sobre as salas especiais em escolas regulares, o documento limita-se em dizer que 

esse atendimento ocorre em caráter transitório para os estudantes que demandam de 

ajuda e apoio intensos e contínuos, fundamentando-se no Capítulo II da LDB e no art. 

9
o
 da Resolução CNE/CEB n

o 
02/2001

60
.  

Esta breve apresentação da rede pública do Distrito Federal e de algumas de 

suas principais políticas do último período deve servir apenas como panorama do 

contexto onde foi realizado o trabalho de campo. Para aprimorar a compreensão desse 

contexto, na parte seguinte desta tese serão expostas algumas das principais 

características da escola onde o trabalho foi desenvolvido.  

2. A Escola Classe Asa Norte  

A Escola Classe Asa Norte foi fundada em junho de 1963 e, desde então, já 

atendeu a mais de 150 mil alunos. Em 2014 a escola contava com 212 alunos 

matriculados em suas 10 turmas de 1
o
 ao 5

o
 ano do Ensino Fundamental e 7 salas 

especiais  – que, nessa escola, atendem exclusivamente alunos diagnosticados dentro 

do Transtorno do Espectro Autista. A escola funciona em dois turno: matutino (das 

07h30min às 12:30) e vespertino (das 13h às 18h) e oferece Educação em Tempo 

Integral para 100 dos seus alunos (50 em cada turno, o primeiro, para alunos que 

estudam no vespertino, das 12h30min às 16h30min e o segundo, para alunos do 

matutino, das 9h às 13h), com diversas oficinas financiadas pelo programa Mais 

Educação (FNDE) e pelo programa Jovem Educador (CRE/PPC).  

Apesar de relativamente antiga, a escola está bem conservada e apresenta uma 

infraestrutura com 8 salas de aulas divididas em dois corredores, onde também são 

encontrados banheiros adequados à idade das crianças, painéis onde são expostos os 

                                                        
60  Art. 9

o
 As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização 

fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, 

bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter 

transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de 

comunicação sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e 

contínuos. 
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trabalhos dos alunos, uma sala de informática (no segundo corredor) e uma biblioteca 

(no primeiro). Cabe destacar que tanto a sala de informática, quanto a biblioteca não 

possuem funcionários específicos para o atendimento de alunos e organização dos 

materiais, o que dificulta a sua utilização. Entre os corredores existe um pátio 

cimentado e, em sua maior parte, descoberto. Em frente, estão localizados a cozinha, 

a copa, a sala dos professores, a secretaria, a direção, a coordenação e orientação 

educacional.  

As salas de aula são amplas, bem iluminadas e ventiladas. Possuem mesas e 

cadeiras em número suficiente e adequadas ao tamanho das crianças. Contam ainda 

com lousas brancas e armários onde os professores guardam diversos materiais e as 

atividades dos alunos. Em 2014, o número de alunos por sala regular variou entre 13 

(no 2
o
 ano vespertino) e 20 (no 4

o
 ano matutino).  

Nas classes especiais são dois alunos por professor, sendo que, quando 

possível, dois professores trabalham juntos numa mesma sala. Essas classes dispõem 

de materiais adaptados às necessidades dos alunos autistas, muitos deles comprados 

ou preparados pelos próprios professores. Todos os professores dessas classes fizeram 

cursos de formação continuada na área de educação especial (alguns deles com 

diversos cursos voltados para as características especificas das crianças autistas) e 

organizam projetos pedagógicos individuais de acordo com as características dos seus 

alunos. A partir da avaliação dos professores (e autorização da gestão da escola) 

podem ser iniciados processos de vivências dos alunos em salas regulares, em que os 

professores acompanham seus alunos nessas salas por períodos cada vez maiores, até 

que exista o entendimento (referendado pelo Conselho de Classe) que esse aluno pode 

ser definitivamente incluído.  

Na escola existe ainda uma sala de apoio aos alunos com TDAH, DPAC, 

Dislexia, Discalculia, Dislalia, Disortografia e Transtorno de Conduta onde também 

são realizados atendimentos a alunos de outras escolas e uma sala de recursos que não 

funciona desde 2013 devido ao afastamento da professora responsável.  

São 21 professores no total, sendo 4 readaptados (que exercem atividades de 

apoio à gestão, aos alunos e aos demais professores), 10 professores de salas regulares 

e 7 de classes especiais. Destes, apenas dois são homens.  
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Segundo o PPP da escola, a maioria dos seus alunos pertencem às classes C e 

D e 25 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família. Com relação ao local de 

residência, 42% dos endereços informados pelos pais de alunos localiza-se na Asa 

Norte de Brasília – região em que a escola está localizada em que predomina um 

elevado poder aquisitivo. Entretanto, é preciso considerar que muitos pais declararam 

seu local de trabalho como endereço e, deste modo, o percentual de alunos que 

efetivamente moram na Asa Norte é consideravelmente menor (ainda que nem a 

escola possua dados precisos sobre quantos). Dos 58% restantes, destaca-se que boa 

parte deles (41%) residem em regiões administrativas muito distantes da instituição 

escolar (distância média de 30 km), sendo preciso, em muitos casos, percorrer um 

trajeto de mais de 60 minutos da casa para a escola. No PPP são apontados dois 

fatores que levam os alunos a percorrerem uma distância tão grande: a proximidade 

do trabalho dos pais e a crença de que as escolas do Plano Piloto possuem uma maior 

qualidade.  

No período em que a pesquisa de campo foi realizada, a direção da escola 

estava em seu segundo mandato (ambos decorrentes de eleições diretas, no primeiro 

vencendo uma chapa de professores e, no segundo, como chapa única). Tanto diretora 

como vice-diretora afirmaram que a ênfase da sua gestão era nos aspectos 

burocráticos e administrativos (citaram o atendimento às demandas da SEDF, a 

prestação de contas, a organização do espaço físico, a manutenção da infraestrutura da 

escola, a realização de atividades com a comunidade, a aquisição de bens de acordo 

com as necessidades de professores e alunos, dentre outros), considerando que a 

ênfase no pedagógico deveria ser tratada pela coordenação pedagógica
61

. Contudo, 

das duas vagas de coordenação, somente uma estava preenchida, sendo que essa 

profissional acabava passando boa parte do tempo repondo aulas de professores 

faltosos.  

A escola também possui Associação de Pais e Mestres e Conselho de Escolas, 

ambos com membros eleitos diretamente pelos seus pares e reuniões periódicas. 

                                                        
61 Tal distinção – entre as funções administrativas e pedagógicas da gestão escolar – apesar de ainda 

muito comum, é questionada por Paro (2010a, 2010b) que, ao apresentar a administração como 

mediação (ou utilização racional de recursos) para a realização de determinado fim e, entendendo como 

objetivo das instituições escolares a educação dos alunos, percebe que essas duas funções se misturam, 

ou seja, que existe um caráter administrativo em toda prática pedagógica e que existem potencialidades 

pedagógicas em toda prática administrativa que se refere especificamente à educação.  
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Compõem o Conselho de Escola além da Diretora, que preside as reuniões, dois 

representantes da carreira do magistério, dois representantes dos pais de alunos e dois 

representantes dos funcionários.  

O PPP apresenta como missão da escola:  

[...] oferecer ensino de excelência à comunidade, assegurando 

uma educação integral aos alunos do ensino fundamental – 

anos iniciais – 1º ao 5º ano e a inclusão dos alunos de classes 

especiais diagnosticados com TGD e alunos do ensino regular 

com DI e DPAC. Busca formar  cidadãos críticos e 

participantes, capazes de interagir positivamente na 

transformação da sociedade, proporcionando um ambiente 

favorável para se desenvolver de forma global, com condições 

de crescimento psicopedagógico, afetivo, cognitivo, 

respeitando e valorizando o ser humano multidimensional e os 

direitos coletivos. (2014, p. 12).  

No mesmo documento a escola apresenta três metas para o ano letivo de 2014: 

acabar com a reprovação, aumentar a taxa de inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) em salas regulares e aumentar a taxa de aprovação 

desses alunos. São apresentados alguns dados que indicam como essas questões têm 

se comportado nos últimos anos. Com relação à reprovação, os dados de 2012 

mostram que dos 155 alunos matriculados ao final do ano letivo, 16 foram reprovados 

(o que representa 10,3%), já em 2013, dos 174 alunos matriculados, apenas 7 foram 

reprovados (ou seja, 4%), para 2014 a meta era que o número de reprovados chegasse 

a 0. Em 2012 havia 12 alunos com NEE em salas especiais, sendo que 4 foram 

incluídos em salas regulares no ano de 2013 (representando uma inclusão de 33%). 

Ao final de 2013 também havia 12 alunos com NEE em salas especiais e, destes, 

somente 2 foram incluídos em salas regulares no ano de 2014 (16,6%). A meta para 

2014 é que 30% dos alunos das salas especiais sejam completamente incluídos em 

salas regulares. Dos 10 alunos com NEE matriculados em salas regulares ao final de 

2012, 7 foram aprovados (70%), em 2013 o percentual  de aprovados subiu para 

92,3%. O objetivo da escola era aumentar esse índice para 100% em 2014.  

Por fim, destaca-se a grande variação dos resultados da escola no Ideb entre os 

anos de 2007 e 2009, conforme pode ser observado na tabela 11.  
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Tabela 11. Metas Projetadas e Ideb Observado da Escola Classe Asa Norte 

(2007, 2009 e 2011).  

 Metas Projetadas  Ideb Observado  

2007  4.8 

2009 4.9 6.3 

2011 5.3 5.1 

 

3. Apresentação da Pesquisa na Escola  

Conforme indicado anteriormente, o contato com a Escola Classe Asa Norte 

foi facilitado pela profa. Dra. Maria Emília Gonzaga de Souza que, como 

coordenadora do Pibid na UNB, forneceu o contato da professora supervisora do 

programa na escola. Já no primeiro contato com essa professora ela foi muito gentil e 

marcou uma reunião (informal) com alguns professores do mesmo turno que ela 

(matutino) no horário de coordenação pedagógica.  

A reunião foi realizada emsetembro de 2013 e a apresentação da pesquisa foi 

feita destacando-se os seus objetivos (construção colaborativa de uma proposta de 

avaliação de professores que contribua: com a pesquisa/ produção do conhecimento, 

com o trabalho desenvolvido pelos professores da escola e com elaboração de 

processos avaliativos que possam ser replicados em outros contextos), e os métodos 

escolhidos para sua realização (metodologia colaborativa, ressaltando-se a 

importância da participação dos professores nos momentos de definição do formato 

da avaliação). Na ocasião foi importante explicar que a avaliação teria o objetivo de 

ajudar os professores a refletirem sobre o seu trabalho e a identificarem o que está 

indo bem e o que pode melhorar, sem a intenção de classificar o seu desempenho. 

Além disso, foi necessário enfatizar que os resultados da avaliação seriam discutidos 

com os professores e que seria mantido o sigilo dos participantes.   

Os professores se mostraram bastante receptivos à realização da pesquisa na 

escola e animados com as possibilidades que a avaliação poderia trazer ao seu 

trabalho. Conversei com os professores sobre a dinâmica de realização da pesquisa: 

disse que eles participariam do processo de definição do formato da avaliação, mas 

que, antes disso, seria necessário realizar algumas reuniões formativas. Os professores 

disseram que essas reuniões deveriam acontecer uma vez por semana e não se alongar 
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por muito mais do que uma hora, para que seu trabalho de planejamento e preparação 

das aulas não fosse prejudicado.  

Discuti ainda a possibilidade de envolvimento dos professores do outro turno 

na realização da pesquisa. Os professores explicaram um pouco da dinâmica da escola 

e disseram que provavelmente eu encontraria mais resistência do grupo de professores 

do vespertino, mas se dispuseram a conversar com eles e marcar uma reunião.  Na 

reunião ficou clara a diferença de postura dos dois grupos: enquanto os professores do 

primeiro rapidamente aceitaram participar da pesquisa, os professores do segundo 

disseram que já estavam comprometidos com muitas tarefas e, como o ano letivo já 

estava terminando, pediram para que eu voltasse a conversar com eles no início de 

2014.     

Nesse primeiro momento (final do ano letivo de 2013), seis professores 

aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento, conforme 

modelo apresentado no anexo dessa tese. A diretora da escola também aprovou a 

realização da pesquisa e ficou muito animada com a temática proposta, afirmando que 

a reflexão sobre a prática desenvolvida poderia trazer benefícios para toda a escola. A 

diretora pediu para que fosse solicitada a autorização da Secretaria de Educação para 

o desenvolvimento do trabalho, o que, apesar de parecer uma tarefa simples, 

demandou uma peregrinação por diferentes prédios e salas da SEDF até que fosse 

encontrado o setor responsável por tal autorização. 

Dos seis professores que aceitaram participar na pesquisa, duas saíram da 

escola no ano seguinte e uma retirou o consentimento por estar envolvida com muitas 

atividades, o que a impossibilitava de participar das reuniões com o grupo. Assim, no 

começo de 2014 a pesquisa contava com a cooperação de apenas três professores. 

Neste momento, a pesquisa foi novamente apresentada para os professores dos dois 

turnos da escola, ontendo o consentimento de mais seis professores. Entretanto, ao 

longo da realização do trabalho mais duas professoras ficaram impossibilitadas de 

participar da pesquisa: uma por motivo de saúde e a outra por ter conseguido redução 

da jornada para cuidar da sua filha.  

Deste modo, ao todo doze professores estiveram envolvidos com a realização 

da pesquisa, mas apenas sete participaram de todas as suas etapas. Esses sete 
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constituíram um grupo relativamente pequeno, porém bastante diverso de professores 

contando com:  

 2 homens e 5 mulheres;  

 4 professores com idades entre 30 e 39 anos e 3 entre 40 e 49 anos;  

 6 professores autodeclarados brancos e 1 pardo; 

 5 professores concursados e 2 contratados; 

 5 professores com magistério, 7 (todos) com ensino superior completo 

(6 em pedagogia, 1 em história; 5 em instituições privadas e 2 em 

universidades públicas federais) e 4 com pós-graduação lato senso em 

educação;  

 5 professores afirmaram participar de atividades de formação 

continuada: 3 do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), um do “Currículo em Movimento” e outro de pós-graduação 

em gestão escolar (sendo que apenas este último afirmou não utilizar 

os conhecimentos adquiridos na formação continuada na sua prática 

profissional); 

 1 professor com menos de 5 anos de experiência, 2 com mais de 20 

anos de experiência e o restante (4 professores) apresentando entre 10 e 

16 anos de experiência  

 Apenas 1 professor atua na escola há mais de 10 anos (12 anos, para 

ser mais exata), o restante, não têm mais de 5 anos nessa mesma escola 

(2 professores estão na escola a menos de 1 ano, 1 está a 2 anos, 2 a 3 

anos e 1 a 4 anos); 

 3 professores atuam em classes especiais, 2 professores em salas de 

primeiro ano, 1 professor no terceiro ano e 1 professor no quarto ano. 

 Todos os professores (7) dão aula a pelo menos 2 anos e meio para 

turmas similares, sendo que 3  professores afirmaram trabalhar com 

essas turmas a mais de 10 anos. 

 apenas 1 professor afirmou exercer outra atividade remunerada 
62

.  

                                                        
62 As informações aqui apresentadas foram coletadas por meio de um formulário preenchido por todos 

os professores que aceitaram participar da pesquisa (disponível integralmente no Anexo 3 deste 
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Os professores ainda responderam questões sobre os processos avaliativos dos 

quais participaram, conforme será relatado no próximo item.  

4. Discussão sobre a Avaliação63  

Tendo em vista que os professores foram convidados a colaborar com a 

formulação de uma proposta de avaliação de professores e a participar inclusive das 

definições sobre o formato dessa proposta, entendeu-se como necessário realizar 

algumas discussões sobre a avaliação, para que os professores pudessem tomar 

decisões melhor informadas
64

.  

As discussões foram iniciadas junto com o preenchimento dos questionários 

sobre as características dos professores participantes da pesquisa. As últimas 

perguntas do questionários pediam que os professores respondessem se eles já haviam 

passado pelo estágio probatório e, caso positivo, dissessem como foi o processo. A 

questão seguinte perguntava se os professores haviam passado por mais algum 

processo de avaliação do seu trabalho e contassem como foi a experiência.  

Essas questões levaram os professores a recordarem como foram esses 

processos e a discutirem com seus colegas sobre as suas vivências. Muitos professores 

afirmaram que passaram pelo estágio probatório sem saberem que estavam sendo 

avaliados e nem quais eram os critérios dessa avaliação, apenas tiveram que assinar 

um documento elaborado pela SEDF e preenchido pela direção da escola ao final do 

processo. Uma professora contou que a aprovação no estágio probatório foi utilizada 

pela direção da escola como moeda de troca para que, no ano seguinte, ela pegasse a 

pior turma da escola. Dois professores relataram que se sentiram perseguidos durante 

o processo o que, inclusive, levou um deles a trocar de escola. Na discussão, os 

professores contaram que os critério utilizados na avaliação do estágio probatório são 

bastante objetivos (referentes, por exemplo, à assiduidade e pontualidade dos 

                                                                                                                                                               
trabalho), entretanto, apenas foram expostas as respostas dos sete professores que participaram da 

pesquisa até o final.  
63 Optei, neste item, por privilegiar no corpo do texto a exposição das discussões realizadas com os 

professores, apresentando nas notas de rodapé o referencial teórico que as subsidiou.  
64 As discussões sobre a avaliação foram realizadas na escola em momentos distintos: no final do ano 

de 2013 com os professores do turno da manhã e no começo de 2014 com os professores da manhã e da 

tarde (como os professores de turnos diferentes realizam a coordenação pedagógica também em turnos 

diferentes, foi necessário repetir as reuniões nos dois turnos). Entretanto, como as discussões foram 

muito parecidas, optou-se por descrevê-los em um único texto, agrupando as falas dos professores nas 

temáticas apresentadas, ainda que essas falas tenham acontecido em momentos distintos.       
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professores), mas que eles são respondidos por muitos diretores de maneira subjetiva. 

Citaram exemplos de diretores que não dão nota máxima para os professores com 

quem não têm afinidade, ou não dão nota máxima para nenhum professor, por 

acreditarem que nenhum professor é “nota 10”, assim, mesmo se o professor não 

faltou nenhuma vez ele não leva nota máxima nesse quesito. Uma das professoras 

questionou os critérios utilizados na avaliação do estágio probatório, por eles terem 

pouca relação com o trabalho desenvolvido em sala de aula.  

A discussão evidencia a necessidade de mais estudos sobre o estágio 

probatório, que pode ser um importante instrumento para o acompanhamento e 

orientação de professores iniciantes
65

, mas que tem sido tratado com descaso por 

muitas Secretarias de Educação, que falham até mesmo em fornecer orientações 

precisas para os responsáveis diretos pela sua aplicação, no caso, os diretores. Isso 

prejudica não apenas a validade do processo avaliativo em questão, como também a 

percepção dos professores sobre as iniciativas de avaliação do seu trabalho, o que 

ficou evidente nas falas dos professores.   

Apenas cinco dos doze professores que preencheram o questionário afirmaram 

que foram avaliados em outra ocasião (para além do estágio probatório). Dentre as 

iniciativas citadas encontram-se: avaliações institucionais, avaliações como requisito 

para a renovação do contrato temporário e avaliações realizadas pela secretaria como 

parte de programas de remuneração por desempenho. Dessas, apenas uma, 

relacionada a uma iniciativa de avaliação institucional, foi caracterizada como 

“bastante produtiva”, as demais não foram detalhadas pelos professores, que tiveram 

bastante dificuldade de lembrar como foi o processo.  

A ideia inicial era que essas discussões sobre as experiências dos participantes 

com iniciativas de avaliação de professores funcionasse como um gancho para a 

apresentação do debate em torno dessa temática. Entretanto, já na primeira reunião 

ficou claro que os professores não dominavam certos conceitos básicos do debate 

sobre avalição, demandando uma discussão mais aprofundada sobre o tema. 

Interessante destacar que essa deficiência percebida nos participantes da pesquisa 

                                                        

65 Conforme discutido na primeira parte deste trabalho  
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relaciona-se com uma limitação das matrizes curriculares dos cursos de formação de 

professores que, em geral, não contemplam a Avaliação Educacional (Gatti e Barreto, 

2009), apesar dessa ser uma questão presente no cotidiano das escolas.    

 Deste modo, foi necessário preparar uma discussão mais ampla sobre a 

avaliação educacional, começando com a seguinte questão: O que é avaliar alguma 

coisa? A resposta dos professores deu-se em três principais sentidos: conhecer como 

está uma determinada situação/ objeto; dizer se alguma coisa é boa ou não; e observar 

um determinado objeto/ situação. Para responder os professores também utilizaram 

exemplos da avaliação que realizam cotidianamente com seus alunos, dizendo, por 

exemplo, que avaliam seus alunos quando passam atividades para eles realizarem.    

Apresentei a avaliação enquanto processo de determinação do valor ou mérito 

de alguma coisa
66

 e discutimos a relação entre esse conceito e as respostas 

apresentadas – para eu estabelecer o valor de alguma coisa, é preciso que eu a 

conheça e, a depender do que se trata, observações são necessárias, entretanto, 

observar não é avaliar, a avaliação pressupõe um julgamento de valor
67

 e, justamente 

por isso, sua dimensão política deve ser considerada (sem menosprezar a sua 

dimensão técnica)
68

.  

Citei a existência de processos formais e informais de avaliação, diferenciando 

os primeiros pela necessidade de procedimentos intencionais e sistemáticos de coleta 

                                                        
66 A palavra avaliar provem dos termos latinos “a valere” que significam “dar valor a” (Luckesi, 1991/ 

2002). Utilizando a definiç o de Scriven (1991, p. 1) “Evaluation is the process of determining the 

merit, worth and value of things, and evaluations are the product of that process”.  
67

 Aqui cabe a ressalva, apresentada por Stake (1967), de que a avaliação deve contemplar tanto a 

dimensão da descrição, quanto do julgamento para ser completa. Nas palavras do autor “both 

description and judgment are essential – in fact they are two basic acts of evaluation” (s/p). No mesmo 

sentido, Luckesi (2002) ressalta a diferença entre os termos “verificaç o” e “avaliaç o” – enquanto o 

primeiro limita-se à obtenção de um determinado dado ou informação, o segundo exige, além da coleta, 

análise e síntese dos dados, a atribuição do seu valor ou qualidade e ainda uma tomada de posição 

favorável ou desfavorável ao que se está avaliando que implique em uma decisão do que fazer ante ou 

com ele. Em outro texto (2008), o autor afirma que a avaliaç o “é um  uízo de valor, o que significa 

uma afirmação qualitativa sobre um dado objeto, a partir de critérios pré-esta elecidos” (p. 33) 
68 Para Sousa (1990, p. 106) “importa registrar que a avaliaç o n o é um processo meramente técnico, 

ela implica um posicionamento politico e inclui valores e princípios”. Trazendo o debate para a 

avaliação da aprendizagem, Sordi (2010, p.24) coloca: “Qualquer trabalho escolar como atividade que 

reúne diferentes atores sociais é afetado pelas inúmeras e diversas concepções antropológicas, 

gnosiológicas e ético-políticas que estes carregam e constituem-se fonte de confronto invariavelmente. 

Isso acrescenta complexidade ao processo de ensino-aprendizagem transcendendo os aspectos 

instrumentais da questão, sobretudo no campo da avaliação. Surge daí a necessidade de construção de 

acordos mínimos para que se balizem as microdecisões que são tomadas”. 
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e análise dos dados, enquanto os segundos acontecem de maneira espontânea, 

implícita e/ou intuitiva
69

.   

Voltando às respostas dos professores, ressaltei que a observação pode ser um 

instrumento avaliativo, ou seja, uma estratégia utilizada para coletar informações que 

subsidiem a avaliação
70

. Da mesma forma, as atividades e provas são instrumentos 

que eu posso utilizar para coletar informações sobre o conhecimento dos alunos e que, 

combinadas ou não com outros instrumentos, me ajudam a avaliar, por exemplo, o seu 

nível de compreensão e suas principais dificuldades.  

Na discussão eu destaquei que a escolha dos instrumentos avaliativos deve ser 

adequada aos objetivos da avaliação e que muitas vezes essa escolha é reveladora das 

concepções e valores de quem a realiza e, portanto, deve ser feita de maneira 

consciente e com muito cuidado. Além disso, a aplicação dos instrumentos deve ser 

realizada de uma maneira que não prejudique a confiabilidade dos resultados obtidos: 

respeitando os princípios éticos, considerando o contexto em que está inserido, 

atentando para as suas limitações e potencialidade, dentre outros. Como exemplo, 

citei que um termômetro é um instrumento que fornece dados que podem ser 

utilizados para determinadas avaliações e para outras não, mas que se não for 

corretamente utilizado poderá levar a julgamentos imprecisos ou até mesmo 

equivocados. Os professores citaram diferentes instrumentos que são utilizados na 

avaliação da aprendizagem dos alunos e disseram que percebem que alguns são mais 

apropriados para determinadas situações do que outros, e que até mesmo um único 

instrumento precisa ser adaptado para cada caso (depende, por exemplo, da turma e 

dos conteúdos que estão sendo avaliados).  

                                                        
69 As avaliações informais são definidas por Stake (1967), da seguinte maneira: “Informal evaluation 

is recognized by its dependence on casual observation, implicit goals, intuitive norms, and subjective 

judgment” (s/p). Já as avaliações formais s o definidas por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p.60-

61) como aquelas que exigem o “uso sistemático de informações e critérios acurados para atri uir 

valores e justificar  uízos de valor”.  
70 Sobre esse assunto, Stake afirma que para avaliar, o avaliador precisa “gather together certain data. 

The data are likely to be from several quite different sources, gathered in several quite different ways.” 

(s/p). Também destaca-se o trabalho de Vianna (1989), que apresenta a existência de uma metodologia 

que possibilite a coleta de informações para decisões fundamentadas como necessidade imperativa da 

avaliaç o. Nesse artigo o autor ainda afirma que a avaliaç o “n o deve ser confundida, como muitos 

fazem, com a construção de instrumentos de medida e a obtenção de escores fidedignos, processo que, 

eventualmente, podem entrar no contexto da avaliação mas que não são indispensáveis para que ela 

possa atingir seus o  etivos” (p. 42)  
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Depois que as diferenças entre instrumentos avaliativos e avaliação ficaram 

mais claras, passei a expor as diferenças entre medida e avaliação. Utilizando a 

definição de Luckesi(1991, p. 72) “Medida é uma forma de comparar grandezas, 

tomando uma como padrão e outra como objeto a ser medido, tendo como resultado a 

quantidade de vezes que a medida padrão cabe dentro do ob eto medido”.  este 

modo, o número de acertos em uma prova, ou a nota de um aluno, é uma medida que 

pode ser utilizada para a avaliação desse aluno, a depender do que se espera com essa 

avaliação71
. 

Em seguida, mencionei que as avaliações podem ser referenciadas a critério, 

quando o resultado é definido com base na comparação do desempenho individual 

com padrões previamente estabelecidos, ou referenciadas a norma, quando o resultado 

é definido com base na comparação do desempenho individual com o desempenho do 

grupo72. Então, eu posso avaliar a qualidade de um restaurante comparando ele com 

outros similares (é o melhor restaurante de comida árabe que eu já comi), ou 

verificando se ele atendeu as minhas expectativas com relação a determinados 

critérios (atendimento, sabor, preço, etc.). Também posso avaliar a aprendizagem de 

um aluno de acordo com o desempenho médio da turma (está abaixo ou acima da 

média?), ou de acordo com o que é esperado que ele tenha aprendido (ele já sabe 

realizar subtrações? E quando as subtrações exigem a decomposição dos numerais?). 

Salientei que a definição dos critérios avaliativos não é neutra ou, utilizando as 

palavra de Sousa (1997, p. 127):  

Os critérios de avaliação não são estabelecidos de modo 

dissociado das posições, crenças, visões de mundo e práticas 

sociais de quem os concebe, mas emergem da perspectiva 

filosófica, social e política de quem faz o julgamento e dela 

são expressão. Assim, os enfoques e critérios assumidos em 

um processo avaliativo revelam as opções axiológicas dos que 

dele participam (SOUSA, 1997, p. 127). 

                                                        

71
 Nas palavras de Vianna (1989) “Com referência à avaliação, a medida é um passo inicial, bastante 

importante,  s vezes, mas n o é condiç o necessária, nem suficiente, para que a avaliaç o se efetue.” 

(p.41).  
72 Uma discussão mais aprofundada sobre o tema é apresentada por Taurino (1997). Para a autora 

“Esse tipo de medida, ‘referenciada a critério’, é tido como uma medida de padr o a soluto, cu a  ase é 

o desempenho individual. Em contraposiç o, a medida ‘referenciada a norma’  aseia-se no 

desempenho do grupo, seguindo um padr o relativo.” (p. 136) 
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 Isso gerou uma discussão sobre a relação entre qualidade e avaliação
73

. Foi 

interessante conversar com os professores sobre a multiplicidade de sentidos que 

podem estar associados a qualidade de alguma coisa (qualidade enquanto um termo 

polissêmico), como esses sentidos vão se transformando ao longo do tempo 

(qualidade enquanto um conceito histórico e social) e que as definições de qualidade 

dependem dos valores, experiências, concepções e posições sociais de quem as 

estabelece74
.  

Assim como a qualidade pode ser entendida de várias maneiras, existem 

diferentes modos para se pensar a avaliação dessa qualidade. Pensando na avaliação 

da qualidade da educação, por exemplo, se eu entendo que essa qualidade depende 

exclusivamente da permanência do estudante na escola, eu posso utilizar dados sobre 

o fluxo dos alunos (aprovação, retenção, evasão) para avaliá-la, agora se eu entendo 

que o essencial é o nível de compreensão de questões relacionadas à interpretação de 

texto e à resolução de problemas, é mais indicado que eu utilize testes em larga escala 

para essa avaliação. O problema é que não dá pra limitar a qualidade da educação a 

um ou outro critério, muitos fatores são importantes (incluindo na discussão tanto 

insumos, quanto processos e resultados), sendo que muitos deles são difíceis de medir 

(o que dificulta a realização de avalições objetivas)
75

.  

Sem esgotar essa questão (sobre a relação entre avaliação e qualidade), passei 

para a reflexão sobre as diferenças entre as avaliações internas e externas. As 

primeiras são realizadas por sujeitos que fazem parte do contexto que está sendo 

avaliado, enquanto as segundas são realizadas por sujeitos externos a esse contexto76
. 

O fato do avaliador (que pode ser um individuo, ou um grupo) fazer parte do contexto 

                                                        
73 Sousa, em texto de 2014, expressa: “Portanto, avaliação educacional mantém intrínseca relação com 

uma dada concepção de qualidade da educação. Seja qual for o objeto de avaliação - alunos, currículo, 

profissionais, instituições, planos, políticas, entre outros - o delineamento adotado em sua implantação 

e o uso que se fizer de seus resultados expressam o projeto educacional e social que se tem por norte.” 

(p.408) 
74 Sobre esse assunto, ver Carvalho (2011).  
75 Araujo e Oliveira (2006), apresentam uma valiosa reflexão sobre a qualidade da educação e a 

necessidade de se avançar na sua avaliação para que ela possa, inclusive, ser cobrada judicialmente, 

uma vez que a CF/88 esta elece a “garantia de padr o de qualidade” como um dos princípios so  o 

qual se estruturará o ensino.  
76 Scriven (1991) define as avaliações internas como aquelas “done by project staff, even if they are 

special evaluation staff, that is, even if they are external to the production/writing/teaching/service part 

of the project”(p. 197) e as avaliaçoes externas como aquela realizada por “someone who is at least not 

on the project or program staff, or someone – in the case of personnel evaluation – other than the 

individual being evaluated, or their family or staff” (p. 159) 
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que está sendo avaliado pode tanto beneficiar, quanto prejudicar a avaliação, uma vez 

que, por um lado, ele conhece as características particulares e os condicionantes da 

realidade que está sendo avaliada (o que um avaliador externo não faria com tanta 

facilidade), entretanto, pode ser mais difícil para esse avaliador identificar problemas 

que estão arraigados na cultura institucional (que muitas vezes passam despercebidos 

pelos seus membros) e não se deixar influenciar pelas relações sociais e políticas 

estabelecidas. Além disso, é complicado comparar resultados de avaliações internas e, 

por isso, seus resultados são muito mais utilizados no contexto institucional do que 

em um contexto mais amplo, por exemplo de sistema77
.  

Logo após, expus os conceitos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Expliquei que os termos assumem diferentes ênfases a depender do autor que se está 

analisando (podendo diferenciar-se pelo momento em que a avaliação é realizada – 

antes, durante, ou depois do processo – ou pelos seus objetivos e finalidades – 

podendo ser mais voltada à melhoria do desempenho individual dos participantes ou à 

sua classificação, com premiação dos melhores e punição dos piores). Referindo-se 

exclusivamente à literatura sobre avaliação da aprendizagem, uma boa síntese dos 

conceitos foi apresentada por Blasis, Falsarella e Alavarse (2013). Para os autores:  

 A avaliação diagnóstica  

[...] busca conhecer o que os alunos já sabem antes de o 

professor propor uma intervenção pedagógica ou iniciar um 

programa de ensino. Ela possibilita identificar conhecimentos 

prévios e planejar onde colocar ênfase nas intervenções [...] 

Ou seja, ela permite saber o que o aluno aprendeu em fases 

anteriores do ensino, assim como levantar suas aprendizagens 

e experiências pessoais fora da escola que influenciarão a 

organização das novas aprendizagens. (p.18). 

 A avaliação formativa  

                                                        
77 Depresbiteris (2001) defende que a escola combine a avaliação interna – que possibilita uma 

reflexão dos atores sobre as suas práticas – com a avaliaç o externa, a fim de garantir “transparência 

das ações e fomento de um de ate so re o sistema”. Nesse mesmo texto a autora afirma que “uma 

avaliação exclusivamente interna pode impedir a escola de situar-se criticamente nos desempenhos do 

sistema de ensino. Uma avaliação de caráter apenas externo, por outro lado, pode ressaltar meramente 

o espirito de competição entre escolas, e tornar-se nefasta ao assumir um enfoque de concorrência” (p. 

141 e 142). 



 188 

[...] se desenvolve durante o processo de aprendizagem com o 

ob etivo de acompanhar se o trabalho do professor está sendo 

produtivo e se os alunos estão aprendendo com as situações 

didáticas propostas.  eu princípio fundamental é associar a 

avaliação ao ensino e aprendizagem em seus aspectos 

cognitivos, afetivos e relacionais. [...] Nessa perspectiva a 

avaliação se situa no centro da ação de formação, levantando 

informações que contribuam para a regulação do processo de 

ensino e aprendizagem. (p.18).  

 Avaliação somativa  

[...] tem por objetivo analisar, ao final de um processo, se os 

objetivos propostos inicialmente foram atingidos e informar 

pais, alunos e a sociedade sobre o alcance de resultados. Ela 

reúne elementos que permitem determinar o grau de domínio 

do aluno ao final de uma unidade de aprendizagem, de uma 

etapa de escolarização ou de um curso. Nesse caso, a 

avaliação é também certificativa, pois afiança que a 

aprendizagem prevista ocorreu de fato, e classificatória, pois 

dispõe o aluno em determinada ordem dentro de uma escala 

de notas, sem que isso signifique a exclusão ou o fracasso, 

mas como uma estratégia para melhorar o processo 

pedagógico no próximo ano a partir do patamar no qual cada 

aluno se encontra. (p. 19, grifos dos autores).   

Por fim, ressaltei a importância de que o processo avaliativo sirva para alguma 

coisa, ou seja, tenha consequências a ele associadas, senão não passa de uma perda de 

tempo
78

. Entretanto, é preciso distinguir entre as avaliações com fortes e fracas 

consequências para os avaliados. Em inglês tal distinção se expressa pela utilização 

dos termos high-stakes e low-stakes que remetem à expressão muito ou pouco “em 

 ogo”
79

. Nesse sentido, se eu avalio um restaurante para indicá-lo para uma amiga, o 

                                                        
78 Sobre esse assunto, destaca-se o trabalho de Stufflebeam (1968), que apresenta a avaliação como um 

processo de coleta de informações úteis para subsidiar a tomada de decisões. Luckesi (2002) também 

enfatiza a importância do uso da avaliaç o ao caracterizar que “a avaliaç o, diferentemente da 

verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do 

que fazer ante ou com ele. A verificação é uma aç o que ‘congela’ o o  eto; a avaliaç o, por sua vez, 

direciona o o  eto numa trilha dinâmica de aç o.” (p. 76). Em outro texto, o autor afirma: “a avaliaç o 

conduz a uma tomada de decisão. Ou seja, o julgamento de valor, por sua constituição mesma, 

desem oca num posicionamento de ‘n o-indiferença’, o que significa o rigatoriamente uma tomada de 

posição sobre o objeto avaliado, e, uma tomada de decisão quando se trata de um processo, como é o 

caso da aprendizagem” (Luckesi, 2008, p.33). Ao falar especificamente sobre a avaliação educacional, 

Vianna (1989) ressalta que “A avaliaç o tem por o  etivo gerar conhecimentos que levem a decisões 

que tenham consequências imediatas na prática educacional” (p. 41).   

79
 Segundo Brooke e Cunha (2011) “O grau de press o que a autoridade educacional dese a aplicar ao 

processo de induç o pode ser cali rado de acordo com o tipo ou a seriedade das consequências. Nesse 

contexto, é comum rotular os níveis de press o/induç o mais altos de high-stakes e os mais baixos de 



 189 

restaurante terá muito menos “em  ogo” do que se eu o avalio para determinar se ele 

deve continuar aberto ou deve ser fechado. Pensando na avaliação da aprendizagem 

dos alunos, uma coisa é eu utilizar a avaliação para o planejamento de ações que 

visem a superação de determinadas dificuldades identificadas em um aluno (ou 

conjunto de alunos), outra coisa é eu utilizar a avaliação para definir se o aluno deve 

ou não passar de ano.  

A discussão acima apresentada foi feita em apenas uma reunião (de cerca de 

duas horas) e, portanto, é fato que as questões foram tratadas superficialmente. 

Contudo, o objetivo da reunião não era fazer com que os professores se tornassem 

experts no assunto, mas que eles se familiarizassem com alguns termos e conceitos a 

fim de que pudessem compreender melhor o debate sobre a avaliação de professores. 

Sempre que possível eu busquei apresentar exemplos que dialogassem com a 

avaliação da aprendizagem dos alunos – que os professores realizam cotidianamente – 

e foi interessante notar que essa foi a primeira vez que eles fizeram uma reflexão mais 

sistematizada sobre o assunto.  

Na reunião seguinte foi iniciada a discussão sobre a avaliação de professores. 

As reuniões foram realizadas seguindo a mesma organização da parte I deste trabalho, 

ou seja, a partir das seguintes questões: Por quê? O que? E como avaliar?  

Para facilitar a discussão sobre os objetivos da avaliação professores, 

apresentei um quadro com alguns dos principais usos associados a essas avaliações, 

dividindo-os entre aqueles com fortes e fracas consequências para os professores.  

                                                                                                                                                               
low-stakes, usando a palavra inglesa stakes, que significa ‘o valor colocado em  ogo pelo apostador’. 

Por isso, pode haver uma política de gestão com aparente utilidade única, mas cujas consequências são 

variáveis de acordo com o contexto, as intenções das autoridades e o nível dos stakes associados a elas” 

(p. 22). Ainda sobre esse assunto Afonso (2009) caracteriza o high-stakes testing como aqueles que 

“têm importantes implicações para os avaliados, nomeadamente pela possibilidade de acesso a 

certificados e graus acadêmicos e pela atribuição de recompensas ou sanções em função da 

prossecução ou não de objetivos precisos em matéria de sucesso escolar, podendo ir, neste ultimo caso, 

até ao encerramento das escolas que não atinjam determinados níveis. O uso de high-stakes testing 

significa, em última instância, que os resultados dos testes estandardizados constituem o único fator 

para a tomada de decisões cruciais sobre as escolas, os professores e estudantes. Por estas razões, e 

também pelo facto de a sua aplicação poder dar origem a efeitos não desejáveis, os testes com estas 

características têm sido fortemente criticados por diversos sectores sociais e da educação, e por 

prestigiadas associações científicas” (p. 18 e 19).  
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Fracas Consequências  Fortes Consequências  

 Fornecer informações para 

pesquisas; 

 Motivar e auxiliar os professores a 

refletirem sobre o seu trabalho; 

 Ajudar os professores a identificarem 

seus pontos fortes e fracos a fim de 

ajudá-los a descobrir no que 

precisam melhorar e no que podem 

ajudar os seus colegas;  

 Providenciar feedbacks para os 

professores;  

 Orientar a formulação de ações que 

ajudem a remediar os problemas 

encontrados e a desenvolver os 

professores individual e 

coletivamente.    

 

 Classificar os professores para fins 

relacionados à accountability 

(“prestação de contas” e 

responsabilização do trabalho 

docente);  

 Reconhecer e premiar performances 

excelentes  

 Remediar e punir profissionais que 

demonstram desempenho 

insatisfatório;  

 Orientar decisões referentes à 

contratação, efetivação, promoção e 

demissão de professores; 

 Aprimorar os indicadores de gestão; 

 

 Resgatei a importância de que a avaliação tenha consequências a ela 

associadas e conversamos sobre quais dos usos acima elencados poderiam ser melhor 

aproveitados na avaliação que seria desenvolvida na escola.  Mostrei para os 

professores que, como as decisões referentes à contratação, demissão, efetivação, 

promoção e remuneração de professores ficam a cargo da SEDF, nenhum desses usos 

poderia estar associado à avaliação.  

Discutimos, então, se seria mais interessante elaborar uma avaliação mais 

classificatória, ou uma avaliação mais formativa. Os professores concordaram que 

uma avaliação classificatória teria pouca utilidade para o aprimoramento do seu 

trabalho (saber se eu sou o melhor ou pior professor não me ajuda a perceber o que eu 

estou fazendo bem e no que eu posso melhorar) e que ainda poderia ter consequências 

negativas, principalmente para os professores mal colocados na classificação 

(relacionados a um sentimento de inferioridade e à desmotivação). Os professores 

também concordaram que todos os itens da lista de “fracas consequência” eram 

importantes e que deveria ser perseguidos na avaliação do seu trabalho.  

Expliquei que, para a minha pesquisa, os dados encontrados no processo de 

construção e aplicação da avaliação (principalmente no que se refere às escolhas 

feitas pelos professores quanto ao formato da avaliação e as dificuldades/ 
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potencialidades encontradas na aplicação dos instrumentos) eram mais relevantes do 

que os resultados do processo. Também relembrei aos professores que eu tinha me 

comprometido em manter a identidade dos participantes da pesquisa em sigilo, o que 

tranquilizou alguns que estavam preocupados com a possibilidade de terem suas 

fragilidades expostas no relatório da pesquisa.  

Para iniciar o debate sobre os critérios que podem ser utilizados na avaliação 

de professores, retomei a discussão sobre a dificuldade de se definir a qualidade de 

alguma coisa, em especial quando se trata de uma coisa tão complexa como o trabalho 

docente. Pedi que os professores listassem características que, para eles, definem a 

qualidade docente e fiz algumas questões para ajudá-los nessa tarefa: O que determina 

a qualidade de um professor? O que faz um professor de qualidade que o diferencia 

dos demais? O que eu busco quando procuro ser um professor de melhor qualidade? 

Se eu fosse diretor de uma escola, que característica eu procuraria nos professores 

para assegurar uma equipe de qualidade? 

As seguintes respostas foram apresentadas pelos professores. Para eles, um 

bom professor:  

 Faz a criança gostar de aprender; 

 Proporciona uma aprendizagem significativa e prazerosa – próxima da 

realidade do aluno;  

 Conhece as individualidades de seus alunos: sabem como cada aluno aprende 

e elabora estratégias de aprendizagem adequadas às diferentes maneiras como os 

alunos aprendem (uns são mais visuais, outros mais verbais, etc.);  

 É dinâmico – disposto a mudar as suas estratégias de acordo com o que está 

dando certo ou não;  

 Tem comprometimento pela profissão – respeita horários, compromissos, etc.;  

 Tem respeito pelo aluno – cuidado com a linguagem, não “rotula” os alunos, 

acredita que todos podem evoluir;  

 Domina o conteúdo que está ensinando; 

 Planeja suas ações de acordo com as característica das sala de aula;  

 Conhece e aplica diferentes metodologias de ensino; 

 É participativo;  
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 Tem talento/ amor pela profissão;   

 É criativo; 

 É provocador;  

 Tem responsabilidade;  

 Tem interesse; 

 Se esforça;  

 É competente;  

 Tem inteligência emocional;  

 Traça metas e avalia a realização das mesmas;  

 Tem experiência;  

 Está em constante formação;  

 Reflete sobre a sua prática;  

Com base nas características acima listadas, nós discutimos quais delas seriam 

mais fáceis e mais difíceis de se observar na prática do professor (por ex. é mais fácil 

observar se o professor respeita horários do que se ele é criativo, uma vez que a 

criatividade é uma questão subjetiva). Assim, parte do desafio da definição dos 

critérios de uma avaliação é pensar como aqueles considerados importantes podem ser 

verificados na prática (pode-se, por exemplo, verificar a criatividade do professor por 

meio da diversidade de instrumentos e estratégias que ele utiliza em sala de aula).  

Comentei que esse mesmo exercício – de elencar o que é essencial para a 

qualidade docente – foi realizado por vários autores, gerando diferentes listas de 

critérios para as avaliações de professores. Mostrei as listas elaboradas por Danielson 

(1996) e pelo Inep (s/d). A primeira reação dos professores ao verem essas listas foi 

de surpresa com relação ao seu tamanho. Uma professora até falou: “O salário da 

gente é muito pequeno para tanta coisa”. Mas depois, ao lerem cada uma das listas 

com cuidado, os professores reconheceram que todos os itens elencados faziam 

sentido e que na sua prática profissional eles já faziam, ou tentavam fazer, todos eles, 

só não paravam para distingui-los.  

Passamos então a comparar as listas de Danielson e do Inep com a das 

respostas deles e foi possível constatar que boa parte das características por eles 

elencadas estavam presentes nas demais listas, ainda que com uma redação diferente. 
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Também percebemos que em nenhuma das listas havia a menção à utilização de uma 

determinada metodologia de ensino, ao invés disso, havia a valorização do 

conhecimento e preparação dos professores para lidar com diferentes situações, de 

acordo com as características da sua turma.  

Já introduzindo a discussão sobre os instrumentos avaliativos eu disse que por 

conta da quantidade de critérios elencados – que refletem a complexidade do trabalho 

docente – não existe um único instrumento que forneça dados sobre todos eles e, 

portanto, é preciso combinar diferentes instrumentos a fim de se garantir uma visão 

mais completa sobre o trabalho dos professores. Disse também que na análise de cada 

instrumento deveríamos pensar sobre quais características do trabalho docente (ou da 

qualidade docente) ele fornece melhores informações.  

Na reunião seguinte iniciou-se a apresentação dos instrumentos encontrados na 

literatura da seguinte maneira: eu apresentava uma síntese de como o instrumento 

funcionava e pedia para os professores pensarem nos seus pontos positivos (expressos 

nas informações que ele pode fornecer) e negativos (destacando problemas potenciais 

da sua aplicação). Quando necessário eu completava com informações obtidas na 

revisão da literatura
80

.  

O primeiro instrumento apresentado foi a observação em sala de aula, que os 

professores já conheciam de pesquisas e estágios que, segundo eles, acontecem 

frequentemente na escola. Os professores se mostraram bastante favoráveis à 

utilização desse instrumento e eu disse que caso eles aceitassem a sua inclusão na 

avaliação, nós posteriormente decidiríamos sobre os detalhes da sua aplicação (se as 

observações seriam realizadas presencialmente ou por meio de gravações, quem 

realizaria as observações, de quanto tempo elas seriam, quantas observações seriam 

necessárias, quais seriam os focos da observação etc.). Nesse momento os professores 

já se mostraram bastante resistentes a qualquer tipo de gravação do seu trabalho, 

contudo, eu ressaltei que antes de tomarmos as decisões sobre cada instrumento, seria 

necessário pensar nos seus limites e potencialidades.  

                                                        
80 Essas discussões se alongaram por 2 a 3 reuniões. Uma síntese das discussões realizadas, com uma 

brevíssima apresentação de cada instrumento, das informações que ele pode fornecer e de seus 

problemas potenciais, conforme apareceram nas reuniões com os participantes da pesquisa, pode ser 

encontrada no anexo 4 desse trabalho.  
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Na discussão os professores destacaram a vantagem desse instrumento 

possibilitar um olhar sobre o que acontece dentro da sala de aula e, assim, permitir a 

análise de com 

o o professor organiza o espaço físico, como ele se relaciona com os alunos, 

como os alunos se relacionam entre si, quais são os materiais e recursos utilizados, 

como os conteúdos são transmitidos (tipo de didática que o professor utiliza, clareza 

das explicações etc.).  

Houve uma certa discussão sobre a possibilidade ou não da presença do 

avaliador gerar um comportamento artificial por parte dos professores e, desta forma, 

dificultar a apreensão sobre o que de fato acontece no dia-a-dia da sala de aula. 

Alguns professores destacaram que estão tão acostumados a terem pessoas de fora da 

escola presentes em suas aulas que não modificam o seu comportamento, enquanto 

outros falaram que seria um desafio manter uma postura “natural” frente a um 

avaliador. Eu expliquei que esse é um problema apontado na literatura, que também 

ressalta a necessidade de cuidado com viéses que podem acontecer durante a 

observação.  

 Os questionários respondidos pelos estudantes também não exigiram muita 

explicação para os professores que, de maneira geral, apresentaram preocupações com 

relações a questões operacionais, por exemplo: Como aplicar esse instrumento para 

alunos ainda não alfabetizados? Em que momento do ano letivo ele deve ser aplicado? 

Como evitar que as respostas sejam baseadas no sentimento dos alunos pelo professor 

(relacionamento pessoal influenciando os resultados)? Quais questões sobre o 

trabalho docente os alunos têm condições de responder (salientando que os alunos 

podem dar informações sobre a clareza com que os professores transmitem os 

conteúdos, se eles tratam todos os alunos com respeito, se eles se sentem à vontade 

para fazer perguntas, mas não sobre, por exemplo, o conhecimento dos professores da 

matéria de ensino)? Deste modo, os professores apresentaram uma postura reticente a 

esse instrumento, considerando a importância das respostas dos alunos para a 

avaliação do seu trabalho, mas condicionando a aplicação desse instrumento à solução 

das questões expostas.  
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 Com relação aos questionários respondidos pelos pais/responsáveis, os 

professores enfatizaram que a participação desses sujeitos no cotidiano da escola é 

muito pequena (representada, principalmente, pelos baixos níveis de comparecimento 

nas reuniões) e, portanto, os pais/responsáveis baseariam suas respostas apenas nos 

relatos dos seus filhos, sem compreender muitos dos condicionantes do trabalho 

docente na escola (por exemplo, a inexistência de professores substitutos). Os 

professores duvidaram, inclusive, que os pais/responsáveis se dariam ao trabalho de 

responder os questionários e, portanto, indicaram a possibilidade do número de 

respondentes ser muito baixo. Os professores concordaram que a participação dos 

pais/responsáveis seria desejável e que, se ela acontecesse, eles seriam uma 

importante fonte de informação sobre o trabalho docente, só que, da maneira como ela 

acontece atualmente seria difícil coletar dados significativos para a avaliação. Na 

oportunidade eu expliquei que caso o número de respondentes fosse pequeno, este 

seria um dado de pesquisa muito importante e, com isso, os professores disseram que 

não se oporiam à aplicação desse instrumento, apenas consideravam que os dados não 

seriam relevantes para a sua avaliação.  

 O instrumento que provocou a reação mais adversa por parte dos professores 

foi o relatório elaborado por pares ou superiores administrativos. Eu expliquei que 

nesse instrumento os pares e/ ou superiores administrativos podem seguir roteiros 

mais ou menos estruturados para elaborar os seus relatórios, podem ainda utilizar 

diversas fontes de informação sobre o trabalho docente (conversas com os 

professores, análise de materiais didáticos, planos de aula ou atividades dos alunos, 

verificação dos registros de assiduidade e participação dos professores nos eventos da 

escola, dentre outros). Os professores, apesar de reconhecerem que esses atores 

conhecem melhor a realidade da escola do que qualquer avaliador externo,  

sinalizaram que a sua participação no processo seria inviável, pois não se sentiriam à 

vontade para fazer e/ou receber críticas (mesmo que construtivas) desse grupo. Como 

justificativa os professores citaram o fato de toda a equipe da escola (incluindo eles 

próprios) não possuírem formação e experiência suficiente para a elaboração de tais 

relatórios e a possibilidade de influência das relações pessoais no processo avaliativo 

e de influência dos resultados do processo avaliativo nas suas relações pessoais, 

gerando uma situação constrangedora para avaliadores e avaliados. Comentaram 

ainda que a atual equipe gestora da escola tem se preocupado mais com aspectos 
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burocráticos e administrativos do que com os aspectos pedagógicos e que, portanto, 

não seriam bons avaliadores do trabalho (pedagógico) que realizam.  

 Eu me coloquei à disposição para contribuir com a formação de avaliadores na 

escola, mas disse que essa formação só estaria completa com a prática e que nem eu 

possuía experiência como avaliadora. Disse que se a avaliação se restringisse a 

avaliadores externos seria mais difícil dar continuidade ao processo e incluir os 

demais professores da escola na avaliação. Entretanto, todos os professores ficaram 

irredutíveis na negação desse instrumento.   

 A apresentação das autoavaliações e portfólios aconteceu de maneira 

concomitante, uma vez que ambos são elaborados pelos próprios professores. A 

diferença entre os dois é que enquanto a autoavaliação se limita à elaboração de um 

relatório e/ou preenchimento de um questionário, os portfólios exigem a seleção e 

organização de diversos registros da prática profissional que devem vir 

acompanhados de suas reflexões sobre cada um deles (podendo incluir, dentre outros: 

planos de aula, exemplos de atividades dos alunos, certificados de participação em 

cursos de formação de professores, relatórios de projetos desenvolvidos e até mesmo 

autoavaliações). 

 Os professores acharam muito importante estarem envolvidos no processo 

avaliativo e fornecerem dados que expressassem suas concepções, intenções e 

reflexões de forma sistematizada. A discussão girou em torno de qual instrumento 

seria mais apropriado para essa avaliação. Enquanto parte dos professores defendia a 

realização de portfólios, por entenderem que eles trazem maiores informações sobre o 

trabalho docente, outra parte (a maioria) discutia os problemas associados a esse 

instrumento, em especial a dificuldade de reunir os registros e o tempo que 

demandaria organizar e refletir sobre todos eles, e defendia a utilização apenas da 

autoavaliação.  

 Passando para a discussão das provas, eu expliquei que, diferentemente dos 

instrumentos anteriormente apresentados, elas possibilitam uma medida bastante 

objetiva dos conhecimentos dos professores (dos conteúdos e das metodologias de 

ensino, bem como da organização e funcionamento das escolas e do sistema 

educacional), entretanto, que as respostas dos professores podem não ter relação com 
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a sua prática. Eu comentei que, na minha opinião, o conhecimento dos participantes 

da pesquisa já havia sido comprovado quando da realização dos concursos públicos 

de provas e títulos, mas que, se eles achassem que existem conhecimentos que não 

foram contemplados nessa ocasião, uma nova prova poderia ser incluída no processo 

avaliativo.  

Por fim, discutimos o desempenho dos alunos em avaliações externas como 

mais um instrumento para a avaliação do trabalho docente. Eu contei que esse 

instrumento tem sido utilizado por diversas secretarias estaduais e municipais de 

educação como parte dos programas de remuneração por desempenho. Deste modo, 

os professores das escolas que conseguem bons resultados em avaliações externas 

similares à Prova Brasil, recebem uma bonificação.  

Falei que esse assunto foi tema da minha dissertação de mestrado e que ele 

provocava grande debate na literatura com alguns autores defendendo que a 

aprendizagem dos alunos é uma das, senão a, principal tarefa dos professores e que as 

avaliações em larga escola (em especial as que verificam o valor agregado), 

proporcionam uma medida objetiva dessa aprendizagem, enquanto outros autores 

destacam a influência de fatores externos à escola nos resultados das avaliações e que 

a sua utilização para avaliações de professores, principalmente quando existem fortes 

consequências associadas, pode incentivar comportamentos questionáveis como a 

redução do currículo ao que é cobrado nas provas e até fraudes. Expus que para a 

minha pesquisa seria interessante comparar o desempenho dos professores nos demais 

instrumentos com o resultado dos seus alunos, mas isso dependeria da existência da 

avaliação de alunos em todos os anos em que lecionam os participantes da pesquisa 

(não apenas no 5
o
 ano, como acontece com a Prova Brasil), além disso, seria desejável 

que essas avaliações medissem o valor agregado ao longo de cada ano letivo e, como 

essas avaliações não existem sugeri que esse instrumento não fosse incorporado na 

avaliação dos professores.  

Finalizada a apresentação dos instrumentos avaliativos, passamos a discutir 

qual seria o formato da avaliação, o que será relatado no próximo item desse trabalho.   
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5. Decisões sobre a Avaliação de Professores  

A primeira decisão referiu-se à escolha dos instrumentos que seriam utilizados 

na avaliação de professores e daqueles que seriam descartados. Começamos excluindo 

as provas, uma vez que todos os professores já haviam sido aprovados em concursos 

públicos que incluem esse instrumento na seleção dos professores; o desempenho dos 

alunos em avaliações em larga escala, já que só poderíamos contar com os resultados 

de edições anteriores da Prova Brasil que possuem limitações para esse uso; e também 

os relatórios elaborados por pares ou superiores administrativos, em especial pelos 

problemas que eles poderiam causar no relacionamento entre os professores, pela 

assumida falta de conhecimentos avaliativos da equipe escolar e pela percepção dos 

professores na ênfase burocrático-administrativa da gestão.  

Os professores concordaram com a realização de observações da sala de aula, 

com a aplicação de questionários para os alunos (contanto que fossem consideradas as 

suas preocupações quanto à adequação dos questionários à idade dos alunos e ao 

momento da sua aplicação) e com os questionários para os pais, ainda que 

duvidassem que o número de respondentes pudesse ser significativo.  

Conforme declarado anteriormente, houve um grande debate sobre qual seria o 

melhor instrumento a ser elaborado pelos próprios professores: autoavaliação ou 

portfólio. A maioria os professores acabou optando pela autoavaliação, mas eu dei a 

opção para os professores que preferiam o portfólio deles complementarem a 

autoavaliação com registros das suas atividades (o que, no final, nenhum fez).  

Na fase seguinte passamos a discutir quais seriam os detalhes da aplicação de 

cada instrumento. Com base na revisão da literatura e em exemplos de instrumentos 

construídos para a avaliação de professores em outros contextos, elaborei uma lista de 

decisões que deveriam ser tomadas para cada um dos instrumentos escolhidos pelos 

professores.  

No caso das observações em sala de aula discutimos, primeiramente, como 

seria feito o registro das observações: por meio de gravações de vídeo, gravações de 

áudio e/ou anotações dos observador. Os professores foram veementemente contrários 

às gravações de vídeo, argumentaram que não gostam de se ver em vídeos, que a 

presença do equipamento atrapalharia sua aula (tanto provocando uma reação 
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diferente dos alunos, quanto do próprio professor) e, por fim, que seria difícil 

conseguir o consentimento dos pais dos alunos para a realização das filmagens. Eu 

tentei explicar para os professores que as gravações em vídeo possibilitariam uma 

reanálise de cada observação e uma maior atenção para os detalhes que muitas vezes 

passam desapercebidos, também informei os professores que as gravações só seriam 

usadas para a avaliação, seguindo os protocolos éticos de utilização desse 

instrumento. Ainda assim os professores se mantiveram unânimes na negação desse 

tipo de gravação. Alguns professores não se opuseram às gravações de áudio, 

entretanto, a maioria dos professores foi contrária e, portanto, ficou decidido que o 

registro das observações seria feito exclusivamente por meio das anotações do 

observador.  

Depois, discutimos se a observação deveria ser feita por uma pessoa de fora da 

escola (no caso, eu), se essa pessoa deveria ser da escola (por exemplo, um outro 

professor, uma coordenadora pedagógica, ou alguém da direção), ou se a observação 

deveria ser feita de maneira conjunta por mais de uma pessoa (podendo ser uma de 

fora da escola e outra da escola). Todos os professores preferiram que eu assumisse 

sozinha esse papel. Eu disse que a presença de um observador interno permitiria a 

continuidade do processo de avaliação para além do término da pesquisa e que se a 

observação fosse realizada por duas pessoas, seria possível debater os resultados 

encontrados, contudo, os professores se mantiveram firmes na sua escolha e 

apresentaram os mesmos motivos daqueles elencados na discussão sobre a utilização 

de relatórios elaborados por pares ou superiores administrativos.  

Apresentei a possibilidade das avaliações serem previamente agendadas, 

possibilitando a realização de reuniões prévias com os professores, aonde são 

discutidos os objetivos e o formato da aula, ou serem realizadas sem nenhum tipo de 

agendamento ou notificação dos professores, dificultando a criação de um ambiente 

artificial para a observação. Os professores optaram, mais uma vez de maneira 

unanime, pelo agendamento prévio das observações.   

Com relação à quantidade de observações eu expliquei que, em geral são 

realizadas de duas a três observações por semestre, por se entender que apenas uma 

seria insuficiente e mais que três seria inviável na maioria dos casos (principalmente 

quando se tratam de avaliações sistêmicas). Os professores discutiram que quanto 
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maior o número de observações melhor, por que possibilitaria uma análise mais 

completa do trabalho que eles desenvolvem em sala de aula, entretanto, entenderam 

que seria interessante verificar que tipo de dados poderiam ser coletados com essa 

quantidade de observações (duas a três). Decidimos que seriam feitas, no mínimo, 

duas observações que, caso necessário, seriam complementadas pela terceira 

observação.  

Nós discutimos ainda qual seria o tempo de cada observação. Eu disse que as 

observações deveriam abranger uma aula inteira e que, na maioria dos casos, a 

duração da aula é de 45 a 60 minutos. Os professores questionaram esse recorte 

temporal na primeira etapa do ensino fundamental e disseram que as suas aulas se 

estendem por pelo menos duas horas e trinta minutos, sendo iniciada com a entrada 

dos alunos e só terminando no horário de recreio, ou sendo iniciadas apos o recreio e 

terminando ao final do dia letivo. Desse modo, ficou decidido que as observações 

seriam de 2hs e 30min. Os professores ainda optaram pelo inicio das observações 

junto ao inicio das aula e não depois do recreio, quando os aluno estão mais dispersos. 

Por fim, discutimos qual seria o foco das observações e o tipo de instrumento 

que orientaria o registro das atividades. Apresentei diferentes exemplos de 

instrumentos de observação em sala de aula
81

 e perguntei para os professores com 

qual formato eles prefeririam trabalhar. De todos os exemplos apresentados os 

professores gostaram mais das sínteses elaboradas por Reis (2011) e, assim, 

começamos a trabalhar em quais seriam os focos da observação utilizando a tabela 

elaborada pelo autor
82

. Os professores das classes especiais disseram que parte das 

questões apresentadas não poderiam ser observadas nas suas salas de aula (referentes, 

por exemplo, ao discurso dos alunos e a interação entre eles). Chegamos à conclusão 

que todos os instrumentos precisariam ser adaptados à realidade das classes especiais, 

mas optamos por definir, primeiramente, quais seriam os focos da observação das 

salas regulares para depois fazer as adaptações necessárias.  

                                                        
81 Esses exemplos estão disponíveis no anexo 5 deste trabalho.  
82 A tabela apresentada pelo autor (disponível integralmente no item f do anexo 5) divide a observação 

nas seguintes categorias: organização da sala de aula, gestão da sala de aula, interação na sala de aula, 

discurso do professor, discurso dos alunos, relação entre os alunos, clima da sala de aula e atividades 

educativas. Para cada categoria são colocadas diferentes questões que se relacionam com o tema 

proposto.  
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Os professores concordaram, de maneira geral, com as temáticas levantadas 

pelo autor, mas questionaram qual seria a “resposta correta” para algumas das 

perguntas apresentadas (como exemplos, destaca-se no item “organização de sala de 

aula” a questão: como estão dispostas as mesas e cadeiras? Os professores disseram 

que a disposição das mesas e cadeiras varia de acordo com os objetivos e 

metodologias utilizadas na sala de aula. Já no item “relação entre os alunos” destaca-

se a questão: todos os alunos recebem o mesmo tempo de atenção do professor? Os 

professores afirmaram que em alguns momentos dão atenção diferenciada para os 

alunos que estão com mais dificuldades). Deste modo, considerou-se necessário 

reformular algumas questões para que ficasse mais claro o que estava se esperando 

dos professores e incluir outras que não constavam na tabela de Reis. Nesse processo, 

reorganizamos toda a tabela e, ao final, chegamos à definição dos seguintes focos para 

a observação: 

 
ATIVIDADES 
EDUCATIVAS  

PLANEJAMENTO 

 Existe um planejamento das atividade que serão desenvolvidas? Esse 
planejamento é comunicado aos alunos? 

 Existe uma rotina diária?  
 Existe uma flexibilização do planejamento de acordo com as 

necessidades/interesses dos alunos ou outros fatores não esperados?  

ATIVIDADES REALIZADAS  

 Quanto tempo leva para o início das atividades educativas? Existem 
muitas interrupções? Quais são as causas dessas interrupções? Como o 
professor lida com elas?  

 As atividades educativas adequam-se aos objetivos propostos?  
 As atividades educativas são complementares e estão bem articuladas?  
                                                                     

alunos? – Consideram as diferenças entre os alunos (os alunos têm 
tempo de concentração diferentes)?  

 Existe diferenciação de atividades de acordo com as necessidades dos 
alunos?  

 O professor apresenta aos alunos o tema e os objetivos de cada 
atividade?  

 As atividades estimulam a participação e o entusiasmo de todos os 
alunos?  

 As explicações são claras para os alunos?  
 Os exemplos, as metáforas e as analogias são adequados?  
 O professor recorre a situações do dia-a-dia dos alunos para 

exemplificar os conceitos abordados na aula?  
 O professor evidencia a relevância das aprendizagens ocorridas nessa 

aula para a vida quotidiana dos alunos? 
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AVALIAÇÃO  

 Foram realizadas atividades de avaliação da aprendizagem dos alunos? 
 O professor informa os alunos dos critérios de avaliação de cada 

atividade?  
 O professor fornece feedback aos alunos ? O feedback valoriza o 

trabalho realizado pelos alunos? O feedback apresenta os erros 
cometidos e ajuda a corrigi-los?  

CLIMA NA 
SALA DE AULA  

TODOS  

 Existem regras de funcionamento da sala de aula? Esses regras estão 
claras para todos? Quem as define? Como são comunicadas?  

 Os alunos e o professor estão interessados e entusiasmados?  
                                                          

preconceitos/ sem perder o foco sobre a atividade de ensino)? 
 Existe um clima de tranquilidade que favorece a aprendizagem? 
 Existe um clima de colaboração e de entreajuda? 
 Existe um clima de respeito e de valorização das diferentes opiniões? 

PROFESSOR 

 O professor conhece e utiliza os nomes dos alunos? 
 O professor não inferioriza ou envergonha os alunos?  
 O professor ouve atentamente os alunos? 
 O professor estimula a participação e o pensamento de todos os 

alunos?  
 O professor encoraja que os alunos façam perguntas? O professor 

responde às perguntas dos alunos?  
 O professor faz perguntas aos alunos? Que tipo de perguntas 

(perguntas que exigem respostas mecânicas/ memorização ou que 
exigem um pensamento mais complexo)? 

 Como o professor age quando existem problemas de comportamento 
na sala de aula (muito tempo da aula é perdido com isso? O tratamento 
de respeito é mantido)? 

 Todos os alunos recebem a mesma atenção do professor? (o professor 
dá mais atenção à algum grupo de alunos? Se sim, porque? O que os 
demais alunos fazem quando o professor direciona sua atenção a um 
grupo especifico de alunos?)    

ALUNOS 

 Como os alunos interagem entre si e com o seu professor (existe 
             “   b      ”? Ex              à            )? 

 Existem diferenças na participação dos alunos de acordo com o gênero, 
origem cultural, disposição na sala de aula ou outras variáveis 

 Os alunos fazem perguntas? Sobre o que (a aula ou outros assuntos)? 
De que tipo (demandando aprofundamento da questão? Demandando 
melhor esclarecimento de alguma questão, etc)  

 Os alunos respondem as perguntas do professor? Suas respostas 
refletem um conhecimento mecânico ou complexo sobre o assunto? 

                                                             
levantando a mão, esperando que o professor se aproxime deles)?  

  

ORGANIZAÇÃO  A sala de aula está arrumada de uma maneira que favoreça a realização 
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DO ESPAÇO 
FÍSICO E 
RECURSOS 
EDUCACIONAIS   

das atividades propostas?  
 Como os alunos estão dispostos na sala (em grupos/ em fileiras/ em 

pares)? Quem decide onde cada aluno irá sentar? Essa disposição é 
adequada para a realização das atividades?  

 Os alunos ajudam a organizar e a manter o espaço organizado?  
 Quais são os recursos pedagógicos utilizados pelos professor? Esses 

recursos são adequados aos objetivos da aula? Existe na escola algum 
recurso que poderia ajudar na realização das atividades e que não foi 
utilizado pelo professor?  

 Os recursos estão prontos e estão acessíveis/disponíveis a todos os 
alunos?    

 Existem adaptações dos recursos de acordo com as necessidades dos 
alunos?  

 

Com relação às adaptações para as observações nas classes especiais, os 

professores dessas classes pediram para que fossem retiradas as questões que exigiam 

comportamentos que os alunos com TGD não poderiam realizar (por exemplo fazer 

perguntas e interagir com os demais alunos) e para que fosse levada em conta a 

condição desses alunos na análise do clima da sala de aula (considerando, por 

exemplo, que nem sempre é possível manter a tranquilidade).  

Ainda sobre as observações, decidimos em favor da realização de reuniões 

prévias para que os professores apresentassem um pouco das características da sua 

turma e do seu planejamento para a aula que seria observada. Definimos que as 

questões elaboradas por Danielson e McGreal (2000, p. 85) seriam suficientes para 

orientar essas reuniões, são elas:  

1. Descreva brevemente os estudantes da sua classe, incluindo aqueles com 

necessidades educacionais especiais 

2. Quais são os objetivos da sua aula? O que você quer que os alunos aprendam? 

3. Por que esses objetivos são adequados para esse grupo de alunos? 

4. Como esses objetivos se relacionam com o currículo do sistema de ensino?  

5. Como esses objetivos se relacionam com os objetivos gerais para essa matéria 

de ensino e para outras matérias de ensino?   

6. Como você planeja envolver os estudantes na aprendizagem? O que você vai 

fazer? O que os estudantes deverão fazer? 

7. Quais dificuldades os estudantes em geral apresentam na aprendizagem desse 

conteúdo, e como você planeja lidar com essas dificuldades? 

8. Quais recursos e materiais pedagógicos você irá utilizar? 

9. Como você planeja avaliar se os estudantes alcançaram os objetivos 

estabelecidos? Quais procedimentos você irá utilizar para a avaliação dos 

alunos?  

10. Como você planeja utilizar os resultados da avaliação dos seus alunos?  
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Passando para a discussão dos questionários respondidos pelos alunos, os 

professores enfatizaram, mais uma vez, a necessidade de que o instrumento fosse 

adequado à idade dos alunos, principalmente dos que ainda não estavam 

completamente alfabetizados. Perguntei para os professores se eles achavam que nós 

deveríamos construir um ou dois questionários diferentes (um para os alunos do 1
o
 e 

outros para os alunos a partir do 3
o
 ano). Os professores entenderam que seria melhor 

definir apenas um conjunto de questões de múltipla escolha que seria aplicado de 

maneira diferente nessas duas situações. Para os alunos a partir do 3
o
 ano seria 

entregue o questionário para eles preencherem sozinhos (apenas, se necessário, com a 

leitura coletiva das questões). Já para os alunos menores foram pensadas várias 

estratégias, dentre elas: roda de conversa com os alunos (que ao invés de assinalarem 

uma alternativa, levantariam as mãos indicando a sua resposta) e a entrega de fichas 

individuais com símbolos que representassem uma resposta afirmativa, negativa ou 

intermediária (,  ou ).  

Discutimos bastante a possibilidade de aplicação do questionário para os 

alunos das classes especiais (com TGD), mas os professores consideraram que a 

grande maioria desses alunos não teria condições de preencher um instrumento como 

este (dos três professores de salas especiais participantes, apenas uma indicou que um 

dos seus alunos talvez conseguisse preencher o questionário, com a ajuda de um 

adulto leitor). Assim, decidimos pela não aplicação dos questionários para os alunos 

das classes especiais.  

Os professores concordaram em não estar presentes na aplicação do 

questionário para não influenciarem a resposta dos alunos e, então, eu fiquei 

responsável pela aplicação, coleta, sistematização e análise dos questionários.  

Para a decisão das perguntas que seriam utilizadas na avaliação, eu apresentei 

exemplos de questionários
83

, que os professores analisaram e selecionaram as que 

achavam mais adequadas. Nesse momento houve uma preocupação para que o 

questionário conseguisse contemplar todas as temáticas consideradas importantes 

pelos professores sem ficar muito longo, o que dificultaria o seu preenchimento pelos 

alunos. No final, os professores selecionaram as seguintes questões (lembrando que 

                                                        
83 Os questionários estão disponíveis no anexo 6 deste trabalho.  
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todas deveriam ser de múltipla escolha apresentando uma alternativa positiva, uma 

negativa e uma intermediária):  

Exemplo: eu gosto de chocolate?  

1. Meu professor me ajuda nas atividades quando eu preciso?  

2. Meu professor me mostra como fazer coisas novas? 

3. Meu professor me escuta quando eu tenho uma dúvida?  

4. Eu sei como eu tenho que me comportar na sala de aula? 

5. Meus colegas se comportam na sala de aula sem atrapalhar? 

6. Eu consigo fazer as atividades das aulas? 

7. Eu aprendo coisas novas nas aulas? 

8. Meu professor me ensina de várias maneiras diferentes? 

9. Meu professor me explica porque eu errei? 

10. Meu professor trata todos os estudantes com respeito? 

11. Eu me esforço bastante para ter um bom desempenho nas aulas? 

12. Meu professor é um bom professor?  

Eu entreguei uma primeira versão do questionário (já com as alternativas) para 

três alunas da pós graduação em educação da FEUSP que tinham filhos no ensino 

fundamental, pedi para elas aplicarem o questionário como pré-teste do instrumento e 

me passarem as suas impressões sobre o nível de compreensão das perguntas e 

sugestões de alterações que pudessem aprimorá-las. Essas mães contaram que a 

aplicação do questionário foi tranquila e que a questão de exemplo funcionou muito 

bem, mostrando como deveria ser feito o seu preenchimento. Elas indicaram as 

questões onde precisaram intervir dando explicações: na questão 8 (explicar de várias 

maneiras diferentes), na questão 9 (explicar porque eu errei) e na questão 10 (tratar 

todos os estudantes com respeito). Essas indicações ajudaram na aplicação do 

questionário, permitindo uma explicação mais cuidadosa de cada uma delas. Houve 

apenas uma sugestão de mudança de redação (na questão 11 entendeu-se como 

desnecessária a parte referente a um bom desempenho, podendo ser simplificada da 

seguinte maneira: “Eu me esforço bastante nas aulas?”). As mães também sugeriram 

que o questionário incluísse, ao final, uma questão aberta sobre o que os alunos 

acham do seu professor, que poderia ser respondida com desenhos pelos alunos não 

alfabetizados. Tais sugestões foram incorporadas na aplicação do questionário.    

No caso dos questionários respondidos pelos pais/ responsáveis, a discussão 

centrou-se na decisão de quais perguntas fariam parte do questionário, na necessidade 

de uma carta apresentando a pesquisa e no processo de recolhimento dos 

questionários preenchidos. Sobre a distribuição e recolhimento dos questionários, 
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estudamos várias possibilidades: encaminhar por correio, e-mail, pela agenda dos 

alunos ou em uma reunião de pais e mestres; pedir para os pais/responsáveis 

devolverem os questionários preenchidos na secretaria da escola (ou em alguma caixa 

na escola), por carta, e-mail, ou pela agenda dos alunos; estabelecer quem ficaria 

responsável pelo seu recolhimento (eu ou os professores, sem que os esses pudessem 

ler as respostas para não prejudicar o anonimato dos respondentes). Ficou decidido 

que os questionários seriam entregues e devolvidos pela agenda dos alunos (os 

professores consideraram que este seria o mecanismo que possibilitaria um maior 

número de respostas) e que eu ficaria responsável pelo seu recolhimento, 

sistematização e análise das respostas.  

Decidimos ainda que os questionários seriam acompanhados de uma carta 

apresentando a pesquisa. Essa carta foi por mim elaborada e, depois, aprovada pelo 

conjunto dos professores participantes
84

.  

A discussão sobre quais perguntas fariam parte do questionário foi orientada 

pelos exemplos que podem ser encontrados no anexo 9 desta tese. Depois dos 

professores selecionarem as perguntas que deveriam fazer parte do questionário, uma 

primeira versão foi encaminhada para as mesmas mães que realizaram o pré-teste do 

questionário para os alunos. Elas contribuíram com a redação de algumas questões, 

com a organização do questionário e com a elaboração de alternativas que 

facilitassem a resposta. Não houve sugestão da inclusão ou retirada de nenhuma das 

questões selecionadas pelos professores. A versão final do questionário está 

disponível no anexo 10.  

Como os professores das sala especiais têm uma relação diferenciada com os 

pais/responsáveis dos seus alunos, e como a avaliação desses professores não contaria 

com os questionários dos alunos, algumas questões foram incluídas e/ou modificadas 

no questionário destinado aos pais/ responsáveis dos alunos dessas salas, conforme 

pode ser observado no anexo 11.  

O último instrumento a ser discutido com os professores foi a autoavaliação. 

Os professores decidiram que se trataria de um questionário com perguntas abertas e 

                                                        
84 A carta encontra-se no anexo 8.  
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fechadas e que eu ficaria responsável pela seleção das questões, entendendo que a sua 

participação nesse processo poderia interferir negativamente no instrumento (por 

exemplo aumentando o peso das questões que consideram realizar bem).  

Para a elaboração do questionário, consultei exemplos de instrumentos de 

autoavaliação e organizei as questões em temáticas comuns, quais sejam: 

planejamento e preparação, ambiente da sala de aula, instrução e responsabilidades 

profissionais
85

. Depois disso, elaborei uma primeira versão do instrumento buscando 

contemplar os diferentes aspectos relacionados à qualidade docente presentes nas 

listas analisadas e construídas pelos professores. Distribui essa versão para três 

professoras da rede municipal de São Paulo para que elas fizessem o pré-teste. De 

maneira geral, as professoras acharam que o instrumento estava muito grande, mas 

não souberam dizer quais questões deveriam ser cortadas, por considerarem todas de 

extrema importância. As professoras também deram sugestões para a redação e 

organização de algumas das questões, que foram aceitas. A redação final do 

instrumento de autoavaliação encontra-se no anexo 13 deste trabalho.  

6. Aplicação dos Instrumentos  

Com a finalização das decisões sobre os instrumentos avaliativos iniciou-se, 

em meados de abril de 2014, a sua aplicação. Cada instrumento apresentou desafios 

singulares, o que levou a necessidade de algumas adaptações e/ou modificações, 

conforme será relatado a seguir.  

6.1. Observações em sala de aula  

Antes de cada observação eu realizei reuniões com os professores orientadas 

pelas questões já apresentadas no item anterior. Entretanto, as 10 questões se 

mostraram muito repetitivas, já que os professores respondiam de uma vez só todas 

aquelas referentes, por exemplo, aos objetivos da aula. Deste modo, tornou-se mais 

interessante agrupar as questões em duas principais temáticas: a primeira relacionada 

às característica dos estudantes (Quantos alunos? Quantos de inclusão? Qual a 

condição socioeconômica das famílias? O que eles fazem bem? No que apresentam 

maiores dificuldades? Etc.) e a segunda relacionada ao planejamento da aula (Quais 

                                                        
85 No anexo 5 encontram-se as questões de quatro instrumentos de autoavaliação já organizadas nas 

temáticas acima apresentadas.  
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são os objetivos da aula? Como você pretende realizá-los? Como os estudantes vão 

participar? Quais recursos/ materiais pedagógicos você irá utilizar? Vai haver 

diferenciação das atividades de acordo com as características/ necessidades dos 

alunos? Como essa aula se relaciona com as anteriores e se integra ao currículo? 

Como você pretende avaliar se os alunos aprenderam? Etc.). A partir da segunda 

observação o primeiro conjunto de questões foi descartado, mantendo-se apenas o 

segundo. Ainda sobre as reuniões pré-observação, cabe destacar que elas funcionaram 

melhor quando foram realizadas no mesmo dia da observação, já que os professores 

estavam com o planejamento todo finalizado, sendo ele mantido na aula observada 

(em alguns casos o planejamento teve que ser modificado devido a fatos que 

ocorreram no intervalo entre a reunião e a observação).  

Todos os professores mostraram um bom conhecimento do seu grupo de 

alunos tanto no que se refere à sua condição socioeconômica e às características das 

suas famílias, quanto no que se refere às questões pedagógicas (o que já fazem bem, 

no que apresentam maiores dificuldades, no que evoluíram desde o começo do ano). 

Na reunião eles valorizaram mais as características positivas do que as negativas dos 

estudantes, apontando que seus alunos são “criativos”, “comunicativos”, 

“questionadores”, “carinhosos”, “cuidadosos, principalmente com os alunos autistas”, 

dentre outros. Os problemas de comportamento foram citados por três professores, 

ainda que um deles tenha considerado esse tipo de comportamento “normal para a 

idade dos alunos”.  Os professores, principalmente os das salas especiais, também 

apresentaram um bom conhecimento dos Transtornos do Espectro Autista e das 

necessidades educacionais especiais dos seus alunos.  

Todos os professores ainda exibiram um planejamento cuidadoso de sua aula, 

alguns com maior detalhamento do que outros, mas todos com clareza dos objetivos e 

das estratégias que utilizariam para alcançá-los. Em várias ocasiões os professores 

citaram cursos de formação continuada que os ajudaram a desenvolver a aula. Houve 

também um caso em que a aula foi planejada para sanar uma deficiência (no caso, de 

ortografia), percebida nas atividades que os alunos realizaram nas aulas anteriores.  

Foram realizadas de duas a três observações em cada sala de aula, com o 

intuito de perceber quantas informações adicionais poderiam ser adquiridas em mais 

uma observação. De maneira geral a terceira observação ajudou a reforçar opiniões 
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obtidas nas observações anteriores, mas foram poucos os fatos novos apresentados e 

não houve muita diferença entre os relatórios da segunda para a terceira observação 

(como houve, por exemplo, da primeira para a segunda). 

Inicialmente, eu tentei fazer o registro das observações já separando as 

informações em cada um dos elementos acordados como focos das observações, 

entretanto essa tarefa se mostrou praticamente impossível e, assim, passei a registrar 

por escrito tudo o que acontecia nas aulas ao lado do horário em que aconteciam. Vale 

dizer que essa é uma prática comum de registro de observações consideradas mais 

abertas conforme pode ser verificado em Reis (2011). Após o término das 

observações eu organizava as informações na tabela elaborada em conjunto com os 

professores (disponível nas páginas 201 à 203). Depois de alguns dias eu retomava a 

leitura do registro das observações e acrescentava informações na tabela que 

eventualmente tivessem sido negligenciadas. Eu também considerei importante fazer 

uma síntese das informações mais relevantes da tabela, indicando tanto os pontos que 

se destacavam como positivos, quanto aqueles que se destacavam como negativos na 

atuação de cada professor. Isso facilitou, posteriormente, a apresentação dos 

resultados para os mesmos.  

Em alguns casos senti dificuldade de manter uma postura de isolamento 

durante as observações, principalmente quando os alunos e até mesmo os professores 

pediam a minha ajuda. Entendi que a maioria das observações são realizadas na 

escola por estagiários(as) do curso de pedagogia que auxiliam os professores e os 

alunos, principalmente nos momentos de realização de atividades. Optei por não 

negar ajuda quando considerava que isso não prejudicaria o registro das atividades 

desenvolvidas, mesmo sabendo que isso trazia um fato novo que não acontecia no 

cotidiano da sala de aula. Entretanto, a simples presença de um observador externo já 

era um fato novo que não poderia ser negado.  

Não caberia aqui descrever em minúcias como foi cada observação e nem 

todas as informações delas decorrentes, até porque isso provavelmente acarretaria na 

quebra do anonimato dos(as) participantes da pesquisa. Contudo, vale destacar que as 

principais diferenças entre os(as) professores(as) se deram na maneira como eles se 

relacionam com os seus alunos (o que se relaciona diretamente com o clima da sala de 

aula), como organizam o tempo de cada atividade, como lidam com as dificuldades/ 
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facilidades dos alunos e como realizam a inclusão dos alunos com deficiência. Em 

geral não houve diferenças significativas na existência de planejamento da aula, na 

seleção de recursos e atividades adequados aos objetivos propostos e articulados com 

o currículo, na organização da sala de aula e na existência de atividades de avaliação 

com feedback para os alunos. Cabe ainda ressaltar que a lista com os focos da 

observação se mostrou bastante completa, no sentido de eu não perceber a 

necessidade de inclusão de nenhum item.  

6.2. Opinião dos alunos  

Os questionários dos alunos foram aplicados em quatro turma: duas de 

primeiro ano, uma de terceiro e a última de quarto ano. No primeiro ano, como os 

alunos ainda não estavam completamente alfabetizados, foram pensadas diferentes 

estratégias para facilitar a aplicação, conforme relatado anteriormente. Das 

alternativas levantadas cheguei à conclusão, junto com as professoras dessas turmas, 

que a melhor delas seria a aplicação de fichas com apenas uma questão cada e 

símbolos indicando cada uma das respostas possíveis. Entretanto, quando as 

professoras viram a folha com todas as fichas juntas (disponível no anexo 7), 

consideraram que seus alunos já teriam condições de preenchê-las, uma vez que 

reconhecem todos os números ali escritos.  

Antes da aplicação dos questionários eu pedia para os professores se retirarem 

da sala de aula (irem tomar um café), me apresentava para os alunos e explicava 

brevemente a pesquisa, explicitando a importância das suas respostas enquanto fonte 

de informação sobre o trabalho desenvolvido pelo(a) professor(a) da turma. Nas salas 

de terceiro e quarto ano eu pude desenvolver melhor essa explicação, aprofundando a 

discussão sobre o que era fazer pesquisa e sobre as fontes de informação sobre o 

trabalho docente que eu estava utilizando. Os alunos de todas as salas se mostraram 

muito empolgados em participar da pesquisa. 

Depois, eu apresentava o questionário como um conjunto de perguntas sobre a 

aula do professor com 3 respostas possíveis – sim (ou ), não (ou ) e mais ou 

menos (ou ) – e fazia alguns combinados sobre como deveria ser o seu 

preenchimento: só pode marcar uma alternativa em cada questão; é preciso tomar 

cuidado para colocar a resposta no lugar certo; não tem resposta certa, a resposta certa 
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é o que vocês pensam de verdade; não pode falar em voz alta a sua resposta; não pode 

mentir e nem olhar as respostas dos colegas.  

Em todas as turmas eu fiz a leitura coletiva de cada uma das questões dizendo 

sempre o nome do professor da turma e fornecendo as devidas explicações quando 

necessário (principalmente nas questões em que o pré-teste indicou necessidade de 

maiores esclarecimentos). Após a leitura de cada questão alguns alunos (em especial 

nos primeiros anos) falavam suas respostas em voz alta e foi difícil fazê-los entender 

que não deveriam fazer mais isso, para não influenciarem as respostas dos seus 

colegas. Uma estratégia que funcionou foi pedir para esses alunos colocarem a mão 

na boca para não esquecerem que não deveriam falar a resposta (num clima de 

respeito e brincadeira).  

 Nos primeiros anos foi preciso verificar o tempo todo se os alunos estavam 

preenchendo as respostas no lugar certo. Eu organizei as carteiras desses alunos em 

formato de “U” para que eu pudesse ter uma melhor visualização do preenchimento 

do questionário. Em dois momentos eu percebi problemas no preenchimento das 

respostas. No primeiro, enquanto estávamos lendo a questão quatro, um aluno não 

alfabetizado já estava respondendo a questão doze – o aluno havia percebido um 

padrão nas suas respostas, tinha respondido todas como “sim”, e manteve o padrão até 

o final do questionário – nesse caso, pedi para o aluno apagar suas respostas e 

acompanhar a leitura, ao final eu conversei individualmente com ele e refiz algumas 

questões para ver se ele havia preenchido o questionário da maneira correta. Em outro 

momento, percebi que alguns alunos (não mais do que 3 nas duas turmas de primeiro 

ano) tinha dificuldade de preencher as respostas no lugar certo (por exemplo, 

preenchiam a questão 4 no lugar da 5), nesse caso, foi preciso indicar a cada questão o 

lugar correto para o preenchimento da resposta. Como se tratavam de turmas 

pequenas foi mais fácil identificar e corrigir esses problemas, entretanto, em turmas 

maiores isso pode gerar problemas mais complexos, que podem, inclusive, afetar a 

validade do questionário.    

Quanto às respostas dos alunos foi possível perceber algumas tendências que 

se mantiveram em todas as turmas. As respostas dos alunos foram, em geral, muito 

positivas: 96% disseram que o professor mostra como fazer coisas novas; 92,5% 

disseram que aprendem nas aulas; 87% disseram que o professor corrige seus erros e 
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explica porque erraram; e 87% disseram que seu professor é um bom professor. Sobre 

essa última questão vale dizer que, diferentemente do apontado por Peterson, 

Wahlquist e Bone (2000), ela não se apresentou como um bom sintetizador das 

demais respostas dos alunos, já que houve vários casos em que os alunos responderam 

“sim” para ela e  “mais ou menos” e “não” para outras questões (afirmando, por 

exemplo, que o professor não trata todos os alunos com respeito e que não os ajuda 

quando tem dificuldade).  

 Mais uma tendência interessante pode ser percebida nas questões 5 (eu sei 

como eu tenho que me comportar na sala de aula?) e 6 (meus colegas se comportam 

na sala de aula, sem atrapalhar). A resposta dos alunos revelou que, de maneira geral, 

eles percebem um problema no comportamento dos seus colegas – visto que o 

percentual de respostas da questão 6 foi de 31% para sim, 36% para mais ou menos e 

33% para não – mas não se percebem como parte desse problema – uma vez que o 

percentual de respostas da questão 5 foi de 85% para sim, 13,2% para mais ou menos 

e 1,8% para não.  

Em algumas questões foi possível perceber grandes diferenças entre os 

professores. Como exemplo, destaca-se a questão 10 (meu professor trata todos os 

alunos com respeito?): enquanto em uma das turmas 100% dos alunos responderam 

que “sim”, em outra apenas 54,5% dos alunos responderam “sim”, 36% “mais ou 

menos” e 9,5% “não”.   

Após a aplicação do questionário pedi para os alunos fazerem dois desenhos: 

um com as coisas que eles mais gostavam e outro com as coisas que eles menos 

gostavam na aula do seu professor. Os desenhos foram bastante reveladores da 

opinião dos alunos e também permitiram que eles parassem para pensar no que iriam 

desenhar (e portanto, nas coisas que mais gostavam e menos gostavam). Eu passei de 

mesa em mesa perguntando para os alunos o que eles iriam desenhar em cada uma das 

folhas, o que foi importante pois nem todos os alunos conseguiram terminar os seus 

desenhos.  

As respostas dos alunos foram muito variadas, sendo que parte delas teve 

como foco os conte dos pedagógicos (“gosto da aula de português”, “gosto da leitura 

coletiva”, “gosto quando ela nos ensina”, “não gosto de contas de vezes”, “gosto de 
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estudar”, “gosto quando tem dever de casa” etc.); outras tiveram como foco a relação 

entre professor-alunos (“gosto do professor porque ele é gentil e educado”, “não gosto 

quando a professora grita”, “não gosto quando ela fala muito alto”, “ não gosto 

quando a professora briga”, “não gosto quando o professor fica bravo” etc.) e outras 

ainda tiveram como foco questões que não se relacionam diretamente com os 

conte dos curriculares (“gosto quando a gente vai no parque”, “gosto quando a 

professora dá desenho livre”, “gosto quando a gente pode trazer brinquedos de casa”, 

“gosto do recreio”, “não gosto de descansar [depois do recreio]”; “gosto de comer”). 

Aqui também foi possível perceber ênfases diferenciadas nas respostas dos alunos 

para cada professor.  

6.3. Opinião dos pais/responsáveis  

No mesmo dia em que foram aplicados os questionários para os alunos, foram 

entregues, por meio das suas agendas, os questionários para os pais/responsáveis 

acompanhados da carta de apresentação da pesquisa. Expliquei para os alunos que era 

para eles darem os questionários para a pessoa que cuida deles (pode ser pai, mãe, 

avó, tia etc.) e que essa pessoa não precisava colocar o nome, mas que precisava ser 

sincero nas respostas e devolver no tempo pré-determinado.  

Conforme já relatado, os professores acharam que o número de respondentes 

seria muito baixo por considerarem que são poucos os pais/responsáveis que 

participam das atividades da escola. Entretanto, para nossa surpresa o número de 

respostas foi bem acima do esperado chegando a 100% em 3 turmas (dessas, 2 eram 

salas especiais), 94% em outra turma (16 questionários respondidos de um total de 17 

alunos) e 82% em mais outra (9 questionários respondidos de um total de 11 alunos). 

Uma das turmas de primeiro ano teve um número de respondentes bem menor que as 

demais, mas ainda assim acima dos 50% (54% ou 07 questionários respondidos de um 

total de 13 alunos). Na outra turma de primeiro ano eu escrevi um bilhete na agenda 

dos alunos um dia antes do prazo final para a entrega dos questionários e, talvez por 

isso, o número de respostas tenha chegado a 100%. Eu não adotei essa mesma 

estratégia em todas as turmas para perceber a diferença no número de respostas e, de 

acordo com os dados que obtive, aconselho esse tipo de abordagem na aplicação deste 

instrumento.  
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No momento de discussão dos instrumentos avaliativos, os professores 

também expressaram receio de que os pais/responsáveis pudessem ser muito críticos, 

por não conhecerem a realidade da escola e, mais uma vez foram surpreendidos com 

as respostas aos questionário. Apesar de 16% dos pais/responsáveis afirmarem que 

não participaram de nenhuma reunião com o professor de seus filhos (enquanto 44% 

disseram ter participado de todas as reuniões e 40% de apenas uma) e 4% assinalarem 

que nunca conversaram com eles (enquanto 22% disseram ter conversado poucas, 

35% algumas e 39% várias vezes), todos os respondentes (100%) expressaram que 

são tratados com respeito por esse professor. Dos pais que participaram de pelo 

menos uma reunião, 91% indicaram que o professor forneceu informações 

importantes na ocasião, e somente um deles (correspondente a 2%) disse que as 

informações não foram importantes.    

A grande maioria dos pais/responsáveis também relatou que o professor se 

comunica com eles de maneira clara (92%), disseram se sentir à vontade para entrar 

em contato com o professor (92%), reconhecem que o professor ajuda a sua criança a 

aprender (92%)
86

, demonstra atenção especial para as necessidades da sua criança 

(82%) e mantém sua criança motivada (79%) .  

Em duas questões (que perguntavam se o(a) professor(a) incentiva a 

compreensão e cooperação entre seus alunos e  se o(a) professor(a) dá uma atenção 

maior para os alunos que estão com dificuldade nas aulas) houve um número 

significativo de respostas “não sei” (24% e 28% respectivamente), ainda que tenha se 

mantido a maioria de respostas “sim” (76% e 63% respectivamente). O alto 

percentual de respostas “não sei” pode indicar que os pais/responsáveis não são boas 

fontes de informações sobre essas questões.  

Na questão referente à aprendizagem dos alunos durante este ano letivo, houve 

uma grande distribuição das respostas dos pais/responsáveis: enquanto 40% 

consideraram que suas crianças aprenderam muito esse ano, 44,5% expressaram que 

suas crianças aprenderam algumas coisas e 15% que elas poderiam ter aprendido 

mais. Interessante notar que essa distribuição se mostrou similar para todos os 

professores e, portanto, essa resposta pode ter mais a ver com as expectativas 

                                                        
86 Cabe destacar que nenhuma dessas três questões foi preenchida a alternativa “não”, sendo que o 

restante dos pais/responsáveis assinalaram a alternativa “mais ou menos”.  
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diferenciadas dos pais/ responsáveis do que com o trabalho desenvolvido pelos 

professores. Vale dizer que nenhuma das questões se apresentou como um bom 

diferenciador da atuação dos professores.  

Por fim, os pais/responsáveis puderam escrever livremente algumas palavras 

sobre o trabalho do professor. Com apenas uma exceção (em que foram apresentadas 

críticas à falta de paciência de um professor), as mensagens foram de agradecimento, 

com muitos elogios a diferentes aspectos do trabalho dos professores. Alguns 

pais/responsáveis de alunos com deficiência aproveitaram o espaço para tecer críticas 

à atuação da Secretaria de Educação ao não fornecer melhores condições de trabalho 

para os professores, ainda que elogiando e agradecendo o seu empenho e dedicação. 

Como exemplo, selecionei uma mensagem de cada turma:  

“Acredito que os alunos do 1
o
 ano estão bem assistidos pela 

professora, sinto confiança no seu trabalho pois desde o 

inicio do ano meu filho chega em casa muito alegre com 

novas descobertas e sempre conta como foi a aula. Estou até 

o momento muito satisfeita com o trabalho que esta sendo 

desenvolvido. Só tenho a agradecer e pedir que continue 

assim. Parabéns!!!”  

 “Só tenho a agradecer, pois meu filho gosta muito dele, fala 

só coisas boas a respeito do professor. Vejo meu filho alegre e 

motivado. Gosta de vir para a escola como a muito tempo. E 

se sente amado e respeitado no ambiente escolar” 

“Acredito que a professora é experiente e capacitada para 

lidar com as situações diversas apresentadas até o momento 

dentro da sala de aula e em relação à minha filha 

especificamente.”  

“A professora é uma excelente profissional, eu estou gostando 

muito do trabalho dela. Meu filho também fala muito bem 

dela para mim. Eu só tenho a agradecer por ela estar sempre 

me ajudando. Obrigada por tudo.” 

“A professora é dedicada e esforça-se para um bom 

aprendizado do aluno”   

“Gostaria de ressaltar a dedicação, o respeito, emprenho, 

carinho, cuidado dos dois profissionais que sempre 

demonstraram todas essas qualidades. O trabalho dessa 

dupla é de grande importância ao aprendizado das crianças. 

São parceiros, se complementam com suas características 
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individuais. O trabalho desenvolvido é muito sério e 

profissional. A educação do ensino especial é muito 

enriquecida pelo modelo adotado por esses educadores”  

6.4. Autoavaliação  

 O formulário de auto avaliação foi entregue para os professores na penúltima 

semana letiva do primeiro semestre de 2014 e foi solicitado que os professores 

devolvessem o questionário preenchido em até uma semana.  

Ao receberem os formulários os professores se assustaram com a quantidade 

de questões, o que já havia sido indicado no pré-teste do instrumento. Eu expliquei 

que eu tentei diminuir o número de questões, mas não consegui, por entender que 

cada uma deles representava um aspecto importante do trabalho docente, mas que, 

considerava que o preenchimento do questionário não tomaria tanto do seu tempo, 

uma vez que a grande maioria das questões era de múltipla escolha.  

De fato, a maioria dos professores devolveu a autoavaliação apenas algumas 

horas depois da sua entrega, o que pode reforçar a ideia de que o preenchimento do 

instrumento não leva tanto tempo ou, pode ser interpretado como um indicador de que 

os professores não se dedicaram tanto à reflexão de suas ações, sendo que nenhuma 

dessas hipóteses pode ser comprovada com base nos dados obtidos.  

 De maneira geral não foram encontradas muitas questões respondidas da 

mesma maneira por todos os professores, o que, pode ser um sinal de que o 

instrumento consegue capturar bem as diferenças entre eles, ou indicar que os 

professores utilizaram critérios diferenciados para as suas respostas, assim, o que um 

considerou como “excelente”, outro pode ter caracterizado apenas como “bom”.  Isso 

tornou muito difícil a comparação entre as respostas, sendo mais apropriada a 

interpretação isolada das respostas de cada professor a partir dos padrões por ele 

estabelecidos – assim, o significado de “bom” possuía um sentido diferente para um 

professor que respondia a maior parte das questões como “excelente”  do que para um 

professor que evitava a utilização da alternativa “excelente”.  

Um dos padrões que pode ser observado é que todos os professores evitaram, 

ao máximo, a utilização das alternativas “nunca” e “insatisfatório”, assinalaram 

poucas vezes as alternativas “raramente” e “razoável”, e concentraram a maioria das 
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respostas entre as alternativas “sempre”/ “às vezes” ou “excelente”/ “bom”. O que 

pode indicar que, de maneira geral, os professores fazem uma avaliação mais positiva 

do que negativa do seu trabalho.  

Apesar disso, nas questões abertas os professores não deixaram de pontuar 

tanto os aspectos positivos quantos os negativos que percebem no seu trabalho, 

conforme pode ser observado nos excertos a seguir:  

“Posso ajudar em questões e metodologias tecnológicas.” 

(Participante A)   

“O que podem melhorar seriam as trocas pedagógicas entre os 

membros que compõem a comunidade escolar” (Participante 

A) 

“Ajuda é sempre bom, principalmente quando se tem colegas 

mais experientes. Talvez na preparação de materiais 

específicos. Poderia ajudar a trabalhar a rotina estruturada e 

conte dos de português” (Participante B)  

“O que pode melhorar é uma adequação para o aluno incluso.” 

(Participante C)  

“O comportamento dos alunos atrapalha o desenvolvimento 

das aulas. Muitas vezes grito. Isso precisa ser melhorado” 

(Participante D)  

“Preciso de ajuda para melhorar a disciplina dos alunos. Posso 

ajudar sempre com atividades para alunos com dificuldades na 

leitura e escrita” (Participante D)  

“[preciso de ajuda para] elaborar atividades que contemplem 

alunos que estão com habilidades acima do exigido para a 

turma” (Participante E)  

“Preciso de a uda com atividades para crianças com 

dificuldade de alfabetização. Posso ajudar no ensino de 

matemática com  ogos e material concreto” (Participante F) 

“Acredito que ajuda é sempre bem vinda. Às vezes um olhar 

diferenciado de determinadas situações faz toda a diferença. 

Acho que eu poderia ajudar em vivencias e reforço escolar.” 

(Participante G)  

Dos excertos acima destaca-se, ainda, o fato do Participante F ter indicado que 

precisa de ajuda para lidar com os alunos que estão com dificuldade de alfabetização 
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e tanto o Participante B, quanto o Participante D terem se disposto a ajudar em 

conteúdos relacionados, justamente, ao ensino da língua portuguesa.  

As autoavaliações se mostraram fontes muito ricas de análise do trabalho 

desenvolvido pelos professores, contemplando uma grande diversidade de assuntos 

que perpassam quatro categorias: planejamento e preparação, ambiente da sala de 

aula, instrução e responsabilidades profissionais. 

Sobre a primeira, destacam-se as diferenças das notas atribuídas pelos 

professores com relação ao seu conhecimento dos alunos e dos conteúdos que 

compõem o currículo e com relação aos elementos que utilizam para a elaboração do 

seu planejamento. Como exemplo, enquanto alguns professores assinalaram que 

possuem um conhecimento apenas razoável dos interesses e habilidades dos alunos, 

outros afirmaram que seu conhecimento sobre esses assuntos é excelente. As 

respostas dos professores foram mais próximas com relação ao conhecimento das 

metodologias de ensino, à frequência com que utilizam de diferentes estratégias de 

ensino de acordo com as necessidades individuais dos estudantes, incluindo também 

as estratégias específicas para alunos com NEE e à frequência com que avaliam o seu 

planejamento. Nesses casos a grande maioria dos professores assinalou a mesma 

alternativa e apenas um professor assinalou uma alternativa diferente, porém próxima 

da indicada pelos demais professores.   

Com relação ao ambiente de sala de aula, todos os professores apontaram o 

relacionamento que estabelecem com seus alunos, com os demais adultos que 

frequentam a sala de aula e que os alunos estabelecem entre si como “excelente” ou 

“bom”. Já no quesito “organização da sala de aula” os professores apresentaram 

maiores diferenças (2 professores assinaram “excelente”, 1 assinalou “razoável” e 4 

assinalaram “ bom”). Entretanto, a questão que obteve as respostas mais diferentes 

pedia para os professores indicarem o tempo que gastavam em uma aula de 2h30min 

com as seguintes atividades: tarefas administrativas, manutenção da sala em ordem, 

exposição do conteúdo e administração de atividades para os alunos. Só para se ter 

uma ideia, o tempo apresentado pelos professores para a manutenção da sala de aula 

em ordem variou de 5 a 30 minutos. Comparando essa questão com as observações 

em sala de aula, posso afirmar que os professores não possuem muita clareza de como 
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distribuem o tempo em sala de aula e, em geral, sobrevalorizam o tempo gasto com 

tarefas administrativas e com a disciplina
87

.   

Sobre a instrução, mais uma vez a maioria das perguntas apresentou respostas 

que variaram em “sempre”/ “ás vezes”, e “excelente”/ “bom”. Em quatro casos todos 

os professores assinalaram a mesma alternativa indicando que SEMPRE: fazem 

revisões do que os alunos estão aprendendo; incentivam os estudantes a valorizarem a 

aprendizagem; fornecem explicações alternativas quando os alunos se mostram 

confusos; elaboram perguntas para os alunos; observam os estudantes realizando 

atividades (como estratégia para verificação da aprendizagem). 

A alternativa “satisfatório” só apareceu nas questões relacionadas a: 

manutenção de um fluxo suave entre as diferentes atividades realizadas em cada aula; 

utilização de recursos fora da escola (ex. excursões, palestrantes convidados) para 

tornar a aprendizagem autêntica; utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) para a realização de projetos e atividades com os alunos e,  

realização de atividades que possibilitem a participação ativa dos alunos, exigindo um 

alto nível de colaboração, discussão e interação entre os estudantes (sendo que nessa 

 ltima nenhum professor assinalou a alternativa “excelente”). Já as alternativas 

“raramente” e “nunca” só apareceram nas questões sobre a frequência com que os 

professores utilizam os seguintes mecanismos de avaliação da aprendizagem dos 

alunos: provas, autoavaliações e atividades realizadas pelos alunos na frente da sala 

de aula.  

 Na última categoria (responsabilidades profissionais), observa-se uma maior 

dispersão entre as respostas dos professores. Enquanto a tendência de responder à 

maioria das questões como “sempre”/ “às vezes”, e “excelente”/ “bom” se manteve, 

foi maior o número de questões em que outras alternativas foram preenchidas. Nesse 

sentido, a alternativa “raramente” foi utilizada nas questões que perguntavam a 

frequência com que os professores: Discutem com seus colegas sobre como aprimorar 

as práticas realizadas em sala de aula; Trocam materiais de ensino com seus colegas; 

Conversam com a equipe da escola sobre o nível de aprendizagem de alunos 

                                                        
87 Uma questão semelhante é feita aos professores que participam do TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) da OCDE, entretanto, como essa avaliação não contempla outros instrumentos 

que possam verificar a acuidade das respostas dos professores, é possível que existam problemas nas 

interpretações realizadas, indicando a necessidade de mais pesquisas sobre o tema.   
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específicos; Discutem com a equipe escolar como os alunos da escola estão se saindo 

nas avaliações em larga escala; Participa de fóruns, congressos e seminários sobre 

educação fora da escola. E a alternativa “satisfatória” foi empregada na avaliação dos 

professores sobre a consciência quanto às suas responsabilidades legais e políticas, 

sobre a sua participação em atividades promovidas por associações e sindicatos de 

professores, e sobre a sua participação na gestão da escola, dos conselhos de classe e 

dos momentos de planejamento coletivo. Com exceção da questão referente à 

participação em atividades dos sindicatos e associações de professores, em todas essas 

outras pelo menos um professor assinalou a alternativa “excelente” ou “sempre”.  

 Nessa categoria também houve casos em que todos os professores 

responderam da mesma maneira. Deste modo, todos os professores afirmaram 

fornecer relatórios dos progressos dos alunos cumprindo as exigências da escola/ 

sistema de ensino (não a mais e nem a menos do que essas exigências). Além disso, 

todos os professores disseram que avaliam SEMPRE o que funciona e o que não 

funciona na sua sala de aula, com o intuito de melhorar a sua prática profissional e, 

classificaram como EXCELENTE o cumprimento da jornada de trabalho e a 

responsabilidade em utilizar e conservar adequadamente o bem público.  

 A maioria das questões abertas pedia para os professores analisarem, de 

maneira mais aprofundada, o que consideravam que havia de positivo e o que podia 

melhorar na sua prática, conforme já apresentado anteriormente. Havia ainda questões 

abertas que se referiam aos relacionamentos estabelecidos em sala de aula; a 

existência, ou não, de um conjunto de regras e procedimentos a serem cumpridos 

pelos alunos; a ação dos professores quando constatam que seus alunos estão faltando 

muito; aos programas de formação continuada que o professor participou no último 

período e a maneira como eles contribuíram com o seu trabalho e; se o professor 

costuma receber feedback do seu trabalho e por quem e, caso negativo, se eles 

gostariam de recebê-lo e quem seria a pessoa mais indicada para fazê-lo.  

Nessa última questão a resposta dos professores foi bem variada. Quatro 

professores afirmaram que recebem feedbacks do seu trabalho, mas indicaram atores 

diferentes que cumprem essa função: um deles citou a orientadora educacional, mas 

apenas em relação aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; outro 

citou a orientadora e a psicóloga escolar; outro citou seus alunos, pais de alunos e 
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colegas que acompanham o seu trabalho, entretanto, enfatizou que as críticas não são 

sempre bem vindas; e o último citou os professores que dão aula para os seus alunos 

nos anos seguintes. Os três professores que disseram não receber nenhum tipo de 

feedback do seu trabalho, declararam que gostariam que essa fosse uma prática 

recorrente na escola e elencaram o coordenador pedagógico como o ator mais 

indicado para cumprir essa função
88

.  

Alguns professores ainda aproveitaram o espaço das questões abertas para 

elencarem aspectos relacionados com a infraestrutura da escola e com as suas 

condições de trabalho que interferem negativamente no seu desempenho. Nas 

palavras dos professores:  

“o problema é a falta de apoio de um monitor e de alguns 

materiais” (Participante B)  

“ eria necessário uma carteira especial para a minha aluna 

ficar sentada, e/ou uma monitora para apoio” (Participante B)  

“O que poderia melhorar é a presença constante de um 

monitor”  (Participante C)  

 “Uma turma menor e mais apoio das famílias seria muito 

bom” (Participante F)  

“gostaria de poder contar com mais recursos tecnológicos e 

pedagógicos” (Participante F) 

“As dificuldades vêm da falta de estrutura da SEDF: grande 

número de alunos em salas, mesmo nas salas inclusivas” 

(Participante F) 

“A disponibilidade de mais recursos poderia melhorar” 

(participante G) 

                                                        
88 Interessante notar que os professores foram contra o envolvimento da coordenação pedagógica na 

avaliação do seu trabalho, argumentando que estes profissionais não apresentavam formação adequada 

para realizar essa função, que as suas relações pessoais poderiam trazer prejuízos para a avaliação e 

que os feedback oriundos desse grupo poderia trazer prejuízos para as suas relações pessoais e 

profissionais. A resposta a essa questão indica que os professores não descartam o envolvimento desses 

atores na sua avaliação, mas consideram necessário que algumas condições sejam atendidas para que 

os problemas apontados não se tornem uma realidade.  
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7. Retorno da Avaliação  

 No momento da discussão dos instrumentos da avaliação, decidimos também 

como deveria se dar o seu retorno. Os professores solicitaram que ele ocorresse em 

reuniões individuais e que somente os aspectos comuns a todos os participantes 

fossem discutidos com a equipe gestora da escola.  

 Para essas reuniões eu preparei uma apresentação por professor com os 

resultados de cada um dos instrumentos utilizados. Também busquei apresentar as 

relações entre os instrumentos, indicando informações que se complementassem, 

confirmassem ou destoassem das demais. Nesse sentido, a ideia foi perseguir uma 

imagem mais precisa do trabalho docente por meio da combinação das diferentes 

fontes de informações, ao invés da simples análise isolada de cada uma delas.  

 Em alguns casos foi mais fácil identificar tais relações, como exemplo, houve 

uma situação que na observação em sala de aula constatei que um professor por vezes 

se excedia ao chamar a atenção dos seus alunos, e estes, por sua vez, apontaram nos 

questionários que não gostavam quando o professor dava bronca ou gritava com eles, 

no mesmo sentido o próprio professor indicou no formulário de autoavaliação que 

tinha dificuldade de lidar com a bagunça dos alunos e que esse era um aspecto que 

poderia melhorar. Para outro professor a situação foi inversa: diversos instrumentos 

(observação em sala de aula, questionários dos alunos, questionários dos pais e 

autoavaliação) indicaram que o professor se relacionava muito bem com seus alunos, 

conseguindo manter a sua atenção e entusiasmo durante a aula e, quando necessário, 

chamando a sua atenção de uma maneira respeitosa.  

 Em outros casos foi mais difícil fazer essas relações, principalmente quando 

os instrumentos traziam informações que não apareciam nos demais, ou seja, uma 

informação relevante da observação em sala de aula, por vezes não podia nem ser 

confirmada e nem descartada com base nos outros instrumentos. 

Por conta do alto índice de respostas positivas dos questionários dos alunos e 

(especialmente) dos pais/responsáveis, foi mais fácil utilizar esses instrumentos na 

identificação do que os professores já fazem bem e não tanto no que eles precisam 

melhorar. Aqui cabe o questionamento de se essas respostas foram positivas pois, de 
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fato, os participantes da pesquisa desenvolvem um bom trabalho nos aspectos 

abordados em ambos os questionários ou se existem outros fatores que podem 

influenciá-las e inibir a expressão de críticas
89

.   

As reuniões foram pensadas como um momento de discussão dos resultados 

obtidos por cada professor em que foi aberta a possibilidade dos professores 

questionarem os dados apresentados e se justificarem, quando necessário. Eu comecei 

as reuniões agradecendo a participação de cada professor na pesquisa, afirmando que 

eu aprendi muito com eles e que eu esperava que o processo fosse tão rico para eles, 

quando foi para a elaboração da pesquisa. Aproveitei para relembrá-los que o 

interesse da pesquisa era mais sobre o processo de elaboração e implementação da 

avaliação do que sobre os seus resultados e assegurando-os que os dados apresentados 

naquele momento não seriam divulgados por professor, para não permitir a quebra do 

sigilo dos participantes.  

Na reunião foram apresentados os aspectos considerados positivos da atuação 

do professor, aqueles que exigiam uma maior reflexão e/ou indicassem o que poderia 

melhorar e, também, aqueles que se destacaram entre a maioria dos participantes da 

pesquisa e que deveriam ser discutidos com a equipe da escola para que pudessem ser 

trabalhados com todo o grupo de professores.   

Foi interessante perceber o constrangimento da maioria dos professores nos 

momentos em que o seu trabalho foi elogiado. Alguns deles afirmaram que é mais 

comum receberem críticas do que elogios e por isso, às vezes não se sentem seguros 

com relação à sua atuação (até acham que estão fazendo uma coisa da maneira certa, 

mas como não tem feedback, ficam inseguros). Também disseram que esses elogios 

são importantes para valorizar o seu empenho e que sentem falta dessa valorização no 

cotidiano do seu trabalho.  

As críticas foram recebidas, via de regra, muito tranquilamente pelos 

professores. Em muitos casos eles afirmaram que já sabiam das deficiências 

apontadas, mas que era interessante verificar como os instrumentos apresentaram 

resultados que corroboravam com a sua percepção, reforçando a necessidade de 

                                                        
89 Sobre esse assunto destaca-se que todos os pais/responsáveis indicaram que o professor os tratava 

com respeito, mesmo aqueles que nunca haviam conversado com o professor.   
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transformação do seu comportamento. Em outros casos foram surpreendidos com 

aspectos levantados pelos instrumentos mas, com apenas uma exceção, concordaram 

que eram problemas reais que precisavam ser trabalhados por eles. 

A exceção refere-se a um único professor que questionou os dados resultantes 

das observações em sala de aula, considerando que o número de observações era 

insuficiente para o tipo de inferência realizado. O professor, disse que as limitações da 

aula observada foram tratadas nas aulas posteriores e, portanto, não concordava que 

se tratavam de problemas na sua atuação. Nesse momento eu frisei que os resultados 

apresentados não se tratavam de conclusões absolutas, mas que estavam sujeitos à 

críticas e que deveriam gerar reflexões por parte dos participantes, podendo ou não 

ser aceito por eles. 

Todos os professores concordaram com os assuntos selecionados para serem 

discutidos com a equipe gestora da escola, quais se am: o uso dos termos “tio” e “tia” 

para chamar os professores e professoras da escolas; a existência de conteúdo 

religioso em algumas salas de aulas (principalmente antes do lanche), o que interferia 

na liberdade religiosa dos estudantes; as dificuldades de boa parte dos professores 

lider com os alunos com maiores dificuldades e com maiores facilidades de 

aprendizagem (ambos os extremos); o fato de cada professor apresentar qualidades 

que poderiam ser compartilhadas/ divididas com todo o grupo (o que, no período em 

que a pesquisa foi realizada, não acontecia de maneira sistematizada na escola); a 

desigualdade de recursos e materiais pedagógicos a que os professores têm acesso, já 

que muitos desses materiais são preparados pelos próprios professores (o que é ainda 

mais evidente nas salas especiais), e não são disponibilizados para os demais; e a 

possibilidade de reestruturação do tempo de coordenação pedagógica a fim de 

potencializar o trabalho coletivo entre os professores.  

Os professores disseram que parte dos assuntos levantados eram 

constantemente citados como demandas do corpo docente nas discussões com a 

direção da escola (principalmente no que se refere à necessidade de reestruturação do 

tempo de coordenação pedagógica, entendendo-o como um momento privilegiado 

para a formação de professores e para a troca de experiências e materiais), mas que 

até o momento essas discussões não tinham causado nenhuma mudança significativa. 

Eles acharam interessante que essas demandas foram percebidas com clareza por uma 
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pessoa de fora da escola e ficaram empolgados com os impactos que a minha reunião 

com a gestão da escola poderiam causar.  

Ao final das reuniões individuais com os professores eu pedi para eles 

avaliarem todo o processo, desde as primeiras reuniões, passando pelos momentos de 

tomada de decisão e aplicação dos instrumentos até o seu retorno. Cinco dos sete 

participantes da pesquisa permitiram que suas respostas fossem gravadas (em áudio), 

sendo que uma delas ficou tão constrangida que só conseguiu responder às perguntas 

quando o equipamento foi desligado.  

Todos os professores (mesmo aquele que apresentou questionamentos quanto 

aos resultados das observações em sala de aula), ressaltaram a importância da 

avaliação para o seu trabalho, principalmente ao possibilitar a reflexão sobre o que 

está indo bem e o que pode melhorar. Os excertos a seguir, retirados da transcrição da 

gravação dos professores que assim o permitiram, ilustram bem a opinião do conjunto 

dos participantes:  

Eu acho que esse trabalho que foi feito tem tudo a ver com o 

que a escola está vivenciando agora. A gente vê como está o 

trabalho que a gente faz, vê os problemas que nós temos e que 

isso nos dê orientações do que a gente pode fazer agora... 

procurar soluções para o que a gente têm de problema. Tem 

coisa que a gente vivencia o tempo todo, mas a gente não foca 

naquilo como um problema, mas a gente viu que existem 

dificuldades, existem problemas, mas a gente tem que 

procurar como a gente vai trabalhar com eles. O trabalho foi 

muito significativo nesse ponto de vista, foi muito bacana. 

(Participante A)  

Foi interessante porque a gente fica no dia a dia e esquece de 

voltar e reavaliar o que a gente faz, o que a gente precisa 

melhorar. Eu acho importante a gente ter essa troca para poder 

refletir: o que eu estou precisando melhorar? Onde eu estou 

precisando buscar ajuda? Onde eu estou bem? O que eu posso 

passar? Eu acho que a avaliação a gente tem que fazer 

diariamente, não só com os nossos alunos, mas do nosso 

trabalho, da nossa prática diária. (Participante B)  

Gostei da avaliação porque às vezes a gente gostaria de ser 

avaliado para melhorar o trabalho, mas a gente não sabe como 

e nem quem vai avaliar. Esse trabalho foi muito importante e 

se fosse aproveitado na instituição ia começar a mudar o 

pensamento de muita gente, porque as pessoas iam começar a 
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repensar sua forma de trabalhar e isso ia ser um trabalho de 

equipe. Mas foi muito legal a forma como foi implantado, 

porque deixou bem a vontade o professor, e não forcou aquele 

que não queria participar. (Participante C)  

É bom a gente ver o resultado do trabalho da gente. Porque 

você está aqui e fica naquele vicio: é só aquilo, aquilo, 

aquilo.... E você fala: “será que eu t  fazendo certo?” “será 

que tá bom?” (Participante  ).  

Os professores disseram que se sentiram respeitados durante todo o processo 

avaliativo, no sentido de que tudo que eu combinei com eles de fato aconteceu, até 

mesmo o que foi decidido por eles. Afirmaram que gostaram de participar das 

decisões sobre como se daria a avaliação e que se surpreenderam positivamente com o 

grau de participação dos outros professores. A fala de um professor relaciona a 

postura participativa na pesquisa com a valorização do seu trabalho, em suas palavras: 

“Eu me senti como colaboradora do trabalho, da pesquisa, e isso é uma forma de 

valorização também” (Participante C).  

Ressaltaram ainda que o trabalho foi conduzido de maneira “profissional”, ao 

não permitir influências pessoais, e que foi interessante ver como os diferentes 

resultados apresentados se relacionavam.  

Mas é legal a gente ver esses resultados, que muitas coisas 

bateram: tanto o meu pensamento, quanto dos alunos, quanto 

dos pais. De repente foi bacana ver o resultado, 

principalmente de uma pessoa que é de fora, não é nem 

coordenadora... é uma pessoa que não tem nada a ver com a 

escola. (Participante D) 

As principais críticas ao processo referiram-se: à descontinuidade do trabalho 

entre o final do ano de 2013 e início do ano de 2014 (quando as discussões tiveram 

que ser reiniciadas com o novo conjunto de participantes); ao fato de algumas das 

discussões realizadas antes do inicio da avaliação terem sido muito cansativas (ainda 

que os professores reconhecessem que as discussões foram importantes para entender 

como funciona a avaliação, eles descreveram que por vezes elas se alongaram muito e 

foram muito densas – com muita informação); aos problemas já apontados sobre nível 

de inferência a partir das observações; e o fato da avaliação ter se limitado a um 

pequeno conjunto de professores da escola, não abrangendo a totalidade do corpo 

docente.  
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Sobre o uso dos resultados da avaliação, todos os professores manifestaram-se 

dispostos a refletir sobre os dados apresentados e a buscar maneiras de transformar 

aquilo que não estava indo bem, entretanto foram vagos em dizer como fariam isso. 

Alguns professores citaram cursos de formação e/ou pessoas que poderiam auxiliá-los 

(por exemplo a coordenadora pedagógica e outros professores da escola), mas a 

maioria ressaltou que a avaliação havia trazido elementos para eles repensarem a sua 

atuação e que buscariam atentar para as questões apresentadas no cotidiano do seu 

trabalho.  

A devolução dos resultados da avaliação para a direção e coordenação 

pedagógica aconteceu em um momento muito particular: um dia depois da reunião do 

Conselho de Escola em que a diretora apresentou seu afastamento (para concorrer a 

um cargo político), sendo substituída pela vice-diretora que, por sua vez, seria 

substituída por uma pessoa por ela indicada, sendo necessário que tal decisão fosse 

referendada pelo Conselho. Eu participei dessa reunião (apenas como observadora) 

que foi bastante tensa porque a vice-diretora queria indicar o secretário da escola para 

substituá-la, ao passo que os professores queriam que ela indicasse uma das 

professoras (entendendo que isso aproximaria a gestão da escola das questões 

pedagógicas). Após um longo debate a decisão da vice-diretora prevaleceu e o 

funcionário que ela indicou se comprometeu a fazer mudanças na gestão da escola.  

Participaram da reunião além da diretora (que estava saindo do cargo), a vice-

diretora, o secretario (que logo assumiria o cargo de vice-diretor) e a coordenadora 

pedagógica. Comecei a reunião me apresentando para os que ainda não me conheciam 

e explicando como a pesquisa foi realizada. Todos se mostraram muito interessados e 

fizeram varias perguntas sobre como foi a aplicação dos instrumentos e quais foram 

os seus resultados (incitando, inclusive, que eu fizesse comparações entre os 

professores). Eu expliquei que os resultados foram apresentados para cada um dos 

participantes da pesquisa e que, naquele momento, eu só apresentaria as questões que 

foram similares para a maioria deles.  

A primeira questão, referente ao uso dos termos “tio” e “ tia” para chamar os 

professores e professoras da escola, foi tratada com bastante tranquilidade. Eu disse 

que essa era uma questão que se relacionava com a valorização dos profissionais da 

educação e citei o livro de Paulo Freire “Professora  im, Tia Não”. Disse que a 
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mudança na maneira de chamar os professores dependia de uma ação da escola como 

um todo e que era mais fácil implementá-la do que geralmente se imagina. Sugeri 

ainda que essa questão fosse discutida com o conjunto dos profissionais da escola, o 

que foi aceito sem problemas.  

Depois, contei que observei em algumas salas de aulas a existência de orações 

e músicas com conteúdo religioso, principalmente antes do lanche, o que ia de 

encontro a liberdade religiosa dos alunos. A diretora contou que essa questão tinha 

sido discutida com os professores no inicio do ano letivo, mas que retomaria a 

discussão a fim de explicar o que os professores podiam e não podiam fazer sem 

desrespeitarem os alunos e a legislação vigente.  

Relatei que a principal dificuldade constatada no grupo de participantes da 

pesquisa refere-se a como lidar com os alunos que estão bem acima, ou bem abaixo 

da média da turma (incluindo aqui os alunos com necessidades educacionais 

especiais), ou seja aqueles que têm maior dificuldade e maior facilidade de 

aprendizagem. Propus que esse assunto fosse trabalhado com os professores da escola 

a fim de se pensar maneiras de manter os alunos com maior facilidade motivados e 

com desafios apropriados ao seu desempenho, bem como diminuir a distancia entre os 

alunos com maiores dificuldades e o resto da sua turma. Houve um certa discussão 

sobre o papel da direção escolar, se esta deveria ou não tratar de questões 

pedagógicas, mas todos acharam interessante saber que essa era a principal 

dificuldade constatada entre os professores e se comprometeram em elaborar ações 

para lidar com ela.  

 Também discutimos a maneira como os momentos de planejamento e 

coordenação funcionam na escola. Eu comentei que vi muitos professores trabalhando 

de maneira isolada e que os professores só conversam e trocam materiais entre si por 

iniciativa própria, sem que exista uma ação sistemática que favoreça o trabalho 

coletivo. Disse que essa é uma questão que poderia ser estimulada pela direção e 

coordenação pedagógica da escola com um grande potencial para a melhoria do 

trabalho dos professores.  

 Como sugestão de uma atividade coletiva a ser realizada durante esses 

momentos, ressaltei que os professores da escola possuem qualidades que deveriam 
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ser divididas com o resto do grupo (por exemplo, uma professora foi premiada pelo 

seu trabalho com projetos, outro professor fez diversos cursos de educação 

matemática, outro desenvolve vários trabalhos utilizando as TICs etc.). Os presentes 

na reunião gostaram bastante da sugestão.  

 Por fim, eu disse que nas observações ficou claro que os professores possuem 

acesso desigual a recursos e materiais pedagógicos, em especial nas salas especiais, 

uma vez que os professores preparam ou compram muito dos seus materiais que, 

portanto, são deles e não da escola. A única maneira de resolver esse problema seria a 

escola fornecer esses materiais e possuir cópias dos materiais preparados pelos 

professores. Essa questão também foi bem aceita pela equipe gestora da escola. 

 Ao final da reunião a equipe pediu que eu encaminhasse os dados e sugestões 

apresentados por e-mail e explicitou sua intenção de utilizar a pesquisa para propor 

mudanças na escola. Eu agradeci todo o apoio e me coloquei a disposição de auxilia-

los no que fosse necessário para dar consequência ao processo avaliativo.     

 Poucas horas depois, alguns participantes da pesquisa me procuraram para 

contar que houve uma reunião dos professores da escola com a direção e coordenação 

pedagógica, em que o meu trabalho foi mencionado como um indicador da 

necessidade de mudanças na escola com orientações de ações que poderiam ser 

desenvolvidas. Fiquei muito satisfeita com a possibilidade de que os resultados da 

pesquisa servissem para provocar mudanças não apenas na ação individual dos seus 

participantes, como também na gestão da escola, entretanto, não foi possível 

acompanhar o que de fato foi feito (o que demandaria uma nova pesquisa).  

 A seguir será realizada uma breve reflexão sobre algumas das questões que 

surgiram com a realização do trabalho de campo.  

8. Reflexões sobre o trabalho de campo  

Todo o processo de construção da pesquisa na Escola Asa Norte levantou 

inúmeras questões que poderiam ser melhor discutidas neste trabalho. Dentre elas, 

selecionei aquelas que considero mais relevente e que se referem: ao envolvimento 
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dos professores, às escolhas por eles realizadas e ao processo avaliativo como um 

todo.  

Sobre o envolvimento dos professores, vale lembrar que a minha expectativa 

inicial era de que seria muito difícil conseguir a sua colaboração, visto que tanto a 

avaliação de professores quanto a pesquisa educacional nas unidades escolares podem 

ser associadas a práticas autoritárias que influenciam a percepção dos professores 

sobre esses processos e podem gerar reações negativas à sua realização.  

Saul (2010), por exemplo, detecta relações autoritárias no contexto da 

avaliação educacional que extrapolam a relação professor-aluno no âmbito da 

avaliação da aprendizagem e se faz presente na avaliação de currículos, programas 

educacionais, cursos e instituições (sendo que poderíamos incluir a avaliação de 

pessoal nessa lista). Para a autora: 

Não raras vezes, para dar conta de solicitações de órgãos 

superiores da administração, por iniciativida de instituições 

privadas de pesquisa ou ainda para cumprir propósitos 

acadêmicos, avaliadores e/ou seus auxiliares adentram as 

instituições escolares em busca de dados que respondam a 

seus planos. Consultam livros de matrícula, planos de ensino, 

relatórios, produtos de trabalho de alunos, fichas de registro 

acadêmico.... Prosseguem aplicando questionários, 

formulários, realizando entrevistas e fazendo observações em 

salas de aula.  

Os agentes educacionais – professores, alunos, 

administradores, pais... – percebem-se, por vezes, fornecendo 

as mesmas informações que tiveram oportunidade de dar em 

outras ocasiões. Geralmente sabem muito pouco ou nada a 

respeito do porquê ou do para quê dessas avaliações. Tais 

situações resultam em imagens ameaçadoras a respeito da 

utilização dos resultados da avaliação e os agentes escolares 

percebem-se invadidos em seu cotidiano, totalmente à mercê 

de um avaliador poderoso ou de uma administração 

burocrática. Os avaliadores vão embora deixando dúvidas, 

contrangimentos e ceticismo. (p. 53 e 54)  

   

 Essa relação autoritária da avaliação também pode ser constatada nas 

experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, principalmente no que se refere 

à avaliação do estágio probatório. Nesse sentido, não são raros os exemplos de 

diretores que se utilizam dessas avaliações para perseguir os professores com quem 

têm menor afinidade e concordância e até mesmo para exigir que os professores 

realizem tarefas desagradáveis, como assumir a turma mais difícil da escola.  
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Além disso, a reação adversa à avaliação de professores pode ser fruto de uma 

concepção de trabalho docente que não aceita interferëncias externas sobre esse 

trabalho, considerando que tudo que acontece em sala de aula é de responsabilidade 

exclusiva do professor. Essa concepção tem sido questionada por diversos autores que 

compreendem que ela vai contra a profissionalização do trabalho docente. Neste 

sentido, Roldão (2005, p.111) coloca: 

As dimensões do poder e do controlo dos professores sobre a 

acção docente têm, assim, sido sempre restritas neste grupo, o 

que constitui uma das limitações sérias ao estabelecimento 

social do seu estatuto como profissionais plenos. Poderá 

argumentar-se com a imensa margem de “poder” de que o 

professor é detentor dentro da sala de aula, por virtude do 

isolamento e privacidade, quase sacralização, que sempre 

foram apanágio do desempenho docente, atribuídos à alegada 

independência de cada docente na sua disciplina, na sua 

classe, com os seus alunos – numa avalanche de adjectivos 

possessivos que esmaga – e é significativa - quando 

analisamos o nosso próprio discurso. Mas essa liberdade 

aparente constitui-se antes como um factor de anti-

profissionalidade, na medida em que justamente substitui a 

legitimidade do saber que fundamenta a acção, e o controlo 

sustentado do grupo profissional, pelo arbítrio de cada agente 

individual, a quem não é exigido fundamento para o que faz, 

nem é assegurada qualquer garantia de legitimação pelos seus 

pares. [...] Contudo, a ideia de liberdade de acção do professor 

é lida, pelos próprios, como muita investigação comprova, 

exactamente neste sentido, como sinónima do direito 

arbitrário de agir como quiserem, e, sobretudo, sem interfe- 

rências externas, o que configura, por parte dos professores, a 

crença enraizada na não necessidade de legitimar ou justificar 

perante outros a sua acção. Esta crença, socialmente 

construída e persistentemente passada na cultura docente, é, à 

luz dos referentes desta análise, indicador de não 

profissionalidade. 

 

Sordi e Ludke (2009, p. 315) ainda complementam: 

Muito pouco se pode interferir no processo de ensino, a menos 

que autorizados pelo professor, cujo protagonismo no cenário 

da sala de aula é irrefutável. Mesmo a equipe gestora de uma 

escola tende a considerar este lugar (sala de aula) como de uso 

restrito. Esta mentalidade se incorpora de tal forma que 

começa a se naturalizar a idéia de que o trabalho pedagógico 

pertence apenas ao professor, não cabendo nenhum tipo de 

controle social sobre como se desenrola, mesmo quando este 

ocorre de forma disjuntiva com o projeto da escola. Isso 

interdita a proposição de ações restauradoras quando este 



 232 

trabalho não revela eficácia social e subtrai das crianças o 

direito de aprender. 

 

Entretanto, para minha surpresa, a reação dos professores e coordenadores 

pedagógicos com quem conversei foi muito mais favorável à construção da pesquisa 

do que eu havia imaginado, o que me leva a pensar que pode existir uma demanda 

pela avaliação de professores que não está sendo plenamente satisfeita pelos sistemas 

educacionais. Vale dizer que não se trata de qualquer avaliação de professores, uma 

vez que tal reação favorável só aconteceu após a explicação de que os professores 

participariam do processo de construção da proposta, inclusive da elaboração dos seus 

objetivos, que poderiam ser exclusivamente formativos.  

Na primeira escola onde o trabalho foi apresentado para o conjunto de 

professores já foi possível identificar um grupo de interessados em colaborar com a 

pesquisa. No total, 12 professores estiveram envolvidos, sendo que apenas 7 

participaram de todas as suas etapas. Este número pode ser considerado relativamente 

pequeno se comparado com o total de professores da escola (21, sendo 4 deles 

readaptados), mas representativo ao se considerar: que esses professores confiaram 

que os preceitos elencados na apresentação da pesquisa seriam respeitados (mesmo 

sem me conhecerem); que eles tiveram de abrir mão de boa parte do seu tempo de 

coordenação pedagógica para a frequencia nas reuniões e para a realização da 

avaliação; e que eles se mostraram abertos à reflexão crítica sobre o seu trabalho.  

É possivel supor que a não participação de parte dos professores na pesquisa 

não esteja necessariamente relacionada com a rejeição de qualquer processo de 

avaliação do seu trabalho, ainda que essa possa ser uma das explicações existentes. 

Como exemplo, cito o caso de uma professora que em diversos momentos expressou 

seu desejo de participar da pesquisa, mas foi impossibilitada por exercer a função de 

coordenadora do Pibid na escola e, por isso, ter de realizar reuniões com as bolsistas 

do programa e com as suas coordenadoras na UNB, além das suas tarefas como 

professora, que incluiam a participação em programas de formação continuada, a 

preparação e planejamento de aulas, a comunicação com os pais dos alunos, dentre 

outras.  

Passando para a reflexão das escolhas realizadas pelos professores no processo 

de construção da avaliação é preciso, primeiramente, considerar que essas escolhas 

não são neutras (conforme já discutido em outros momentos desta tese) e, portanto, 
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são influenciadas por uma série de fatores tais quais: as concepções e valores dos 

participantes, o contexto em que estão inseridos, o desejo de se sair bem na avaliação, 

o medo de se expor etc..  

Assim, é preciso reconhecer que ao menos parte das escolhas realizadas pelos 

professores foi feita no sentido de construir um processo avaliativo com o qual se 

sentiriam mais à vontade e que acreditavam que alcançariam melhores resultados. O 

maior risco desse tipo de procedimento é que ele torne a avaliação ineficiente, ao 

impedir que as deficiencias do objeto avaliado sejam identificadas, reduzindo ou 

anulando sua capacidade de induzir mudanças. Contudo, a adoção de procedimentos 

com os quais os professores não se sintam à vontade também pode ser extremamente 

prejudicial para a avaliação podendo, inclusive, inviabilizar a sua aplicação ou gerar 

comportamentos questionáveis que escondam os problemas existentes.  

A escolha dos professores de não permitir a gravação das suas aulas, por 

exemplo, impediu uma análise mais cuidadosa das práticas adotadas, mas o fato de 

uma professora ter “travado” frente a um equipamento de gravação de voz em um 

momento de reflexão sobre o processo avaliativo, indica quão prejudicial poderia ser 

a insistência na utilização desse equipamento nos momentos de observação das aulas.  

Vale dizer que quanto maior a confiança dos professores sobre o processo 

avaliativo, maior a sua disposição para aceitar a introdução de procedimentos mais 

complexos, que facilitem a identificação do que pode melhorar. Como o trabalho de 

campo se limitou a apenas uma aplicação da avaliação, não foi possível analisar o 

impacto da experiência realizada sobre a confiança dos participantes no processo 

avaliativo.  

Ainda sobre os fatores que influenciaram as escolhas dos professores, destaco 

algumas questões ligadas ao contexto escolar no momento da realização da pesquisa. 

A maneira como a equipe gestora foi eleita (ganhando de uma chapa de professores 

da escola) influenciava as suas prioridades e a relação que estabelecia com o corpo 

docente. Assim, o “pedagógico” não foi nem citado como uma das prioridades da 

direção da escola, que entendia que esta deveria ser uma função da coordenação 

pedagógica que, por sua vez, ao se resumir a uma pessoa responsável também por 

substituir professores faltosos, afirmava não ter tempo e nem condição para trabalhar 

de maneira satisfatória com o grupo de professores. Tal situação levou a uma forte 

separação entre a equipe gestora e o corpo docente, o que ficou evidente na recusa dos 

professores ao envolvimento da gestão na avaliação do seu trabalho.  
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Essa situação também teve repercussão sobre o trabalho coletivo dos 

professores, uma vez que havia poucos espaços para discussões e trocas de opiniões. 

As reuniões coletivas observadas se restringiram a questões burocráticas e 

administrativas, sendo que o planejamento das aulas era, via de regra, realizado de 

maneira individualizada. Nesse contexto é que os professores se opuseram a participar 

da avaliação de seus colegas e de terem sua prática avaliada pelos seus pares, o que 

apenas reforça a visão de que o espaço da sala de aula é de responsabilidade exclusiva 

do professor, conforme discutido anteriormente.  

Cabe, enfim, a reflexão sobre algumas questões que se referem ao processo 

avaliativo como um todo. Nesse sentido, uma primeira questão que merece destaque é 

a constatação (evidente) de que existem aspectos que poderiam ser aprimorados no 

processo, dentre eles: a realização da avaliação em apenas um ano letivo, a melhoria 

da articulação entre os critérios e os instrumentos avaliativos, a finalização da 

avaliação em um momento não concomitante com o final do semestre letivo etc.. 

Sobre o primeiro ponto é importante ressaltar que a realização da pesquisa em dois 

semestres de dois anos letivos diferentes (final de 2013 e início de 2014) implicou em 

uma quebra, tanto do grupo de participantes – uma vez que alguns professores 

deixaram a pesquisa (e a escola) e novos foram a ela incorporados – quanto nas 

discussões que estavam sendo travadas, o que trouxe a necessidade de retomada do 

trabalho desde o início, implicando em uma perda de tempo que poderia ser melhor 

aproveitado de outras maneiras.  

Com relação à articulação entre os critérios e os intrumentos, só no momento 

de elaboração das sínteses da avaliação é que ela se mostrou deficiente, já que nem 

todos os critérios foram abrangidos pelos intrumentos, outros foram considerados por 

apenas um instrumento e somente alguns foram contemplados por mais de um 

instrumento, possibilitando a triangulação de informações como se desejava desde o 

início. Assim, ficou claro que seria necessário retomar a discussão sobre os critérios 

após (ou juntamente com) as decisões sobre os instrumentos avaliativos, para se ter 

certeza de que aqueles considerados mais importantes estavam sendo, de fato, 

avaliados. 

Já o momento de finalização da avaliação também se mostrou relevante, pois 

concomitante ao término do ano letivo, representou um aumento da demanda de 

trabalho dos professores, justamente neste período em que se acumulam muitas 

tarefas.  
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Se, por um lado, houve aspectos que poderiam ser aprimorados, por outro, 

existiram os que foram positivos, sendo o principal deles a recepção tanto dos 

professores quanto da equipe gestora da escola às análises decorrentes do processo 

avaliativo. 

Também foi bastante positiva a participação dos pais no processo avaliativo. 

Vale lembrar que a expectativa inicial dos professores era de que poucos pais 

responderiam aos questionários e de que suas respostas poderiam ser negativas, uma 

vez que a maioria deles não conhecia muito da realidade da escola. Entretanto, o 

número de respondentes foi surpreendentemente alto e pouquíssimas críticas foram 

direcionadas aos professores. As respostas dos pais (e também dos alunos) 

acompanham uma tendência nacional de valorização dos aspectos positivos nas 

pesquisas de opinião (conforme pode ser observado em outras pesquisas, por exemplo 

em Pacheco e Araújo, 2011, que revela que os pais possuem uma percepção geral do 

ensino público que aponta para uma relativa satisfação). Importa ainda ressaltar que a 

inclusão dos pais e alunos no processo de avaliação de professores tem uma 

representação simbólica muito grande, ao valorizar a sua voz e a sua opinião.  

Outro ponto que merece destaque refere-se à necessidade de verificação do 

conhecimento prévio dos professores sobre a avaliação e, quando necessário, a 

realização de reuniões formativas antes do início da elaboração da avaliação. Por uma 

série de fatores – que incluem deficiências nos cursos de formação de professores no 

Brasil (identificadas por Gatti e Barreto, 2010) e na maneira como os horários de 

trabalho coletivo eram aproveitados na escola – os participantes da pesquisa não 

conheciam alguns conceitos básicos relativos à temática da avaliação, apesar de 

avaliarem seus alunos cotidianamente e, portanto, essas reuniões foram importantes 

não apenas para que eles tivessem condição de tomar decisões melhor informadas 

sobre o processo avaliativo que estava sendo contruído, como também para 

possibilitar um melhor embasamento para a reflexão da sua prática avaliativa. 

Além disso, constatou-se a necessidade de adaptações na avaliação a fim de 

contemplar as diferenças existentes entre os professores. No caso estudado, as 

principais diferenças diziam respeito às características das turmas para quem 

ensinavam (turmas de primeiro, terceiro e quarto ano, salas regulares e salas 

especiais). Não considerar essas diferenças poderia causar distorções na avaliação e 

até inviabilizar a análise de parte dos seus resultados – como exemplo, basta imaginar 
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como seria a aplicação de questionários para alunos com transtorno do espectro 

autista.   

Por fim, vale dizer que no processo ficou claro que os professores não estão 

acostumados a receber feedbacks do seu trabalho e, muito menos, elogios à sua 

atuação. Sem esses feedbacks, os professores contam apenas com as suas percepções 

para avaliar o seu desempenho, o que pode gerar uma situação de grande insegurança, 

principalmente com relação ao que devem fazer para melhorar a sua atuação. É 

possível ainda que a falta de elogios tenha, em alguns casos, consequencias negativas 

sobre a auto-imagem dos professores. Foi muito interessante perceber a reação de 

constrangimento de parte dos participantes quando elogiados, sendo que a grande 

maioria das críticas foi aceita sem maiores problemas e todos os envolvidos se 

dispuseram a refletir sobre como superar os problemas apresentados.  

 As brevíssimas reflexões aqui expostas ilustram um pouco da complexidade 

das questões decorrentes do trabalho de campo que, muitas vezes, permanecem sem 

resposta definitiva. Além disso, servem para reconhecer alguns dos limites e 

potencialidades da avaliação relatada em toda a segunda parte dessa tese.  
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Considerações Finais  
 

Em diversos momentos desta tese, salientei que não existe uma única maneira 

de se conceber a avaliação de professores. Pelo contrário, há muitas opções 

disponíveis e muitas disputas em torno de qual seria o melhor formato a ser seguido. 

A primeira parte do trabalho explorou, justamente, essas opções, buscando na 

bibliografia sobre o tema possíveis respostas às seguintes questões: por que avaliar? O 

que avaliar? Como avaliar?  

Existem muitas respostas possíveis para cada uma dessas questões, sendo que 

sua escolha depende das concepções, valores e interesses dos envolvidos no processo, 

a correlação de forças entre eles e o contexto em que estão inseridos. Frente a tantas 

possibilidades, algumas indicações consensuais – no sentido de serem defendidas por 

diferentes autores e não ter sido encontrado nenhum posicionamento explicitamente 

contrário – foram identificadas. São elas: 

 

1. Diversos atores, principalmente os professores, devem participar do processo 

de construção da avaliação (inclusive dos momentos de tomada de decisão); 

2. O contexto em que os professores estão inseridos deve ser considerado; 

3. A avaliação deve ter objetivos claros e amplamente divulgados; 

4. A avaliação deve se basear em critérios previamente estabelecidos que se 

relacionem com uma visão de qualidade docente o mais amplamente aceita 

quanto possível; 

5. A avaliação não deve se limitar a um único instrumento a fim de dar conta da 

complexidade do trabalho docente; 

6. É preciso cuidado para que o processo avaliativo seja viável, confiável, válido 

e útil. 

 

Vale ressaltar que o respeito a tais indicações tem implicações políticas 

(principalmente com relação à necessidade de negociação das características do 

processo avaliativo), financeiras (uma vez que é mais barato usar apenas uma fonte de 

informação, por exemplo) e organizacionais (já que depende de expertise técnica, 

viabilização de tempos e espaços de discussão coletiva, dentre outros), não sendo 

raros os exemplos de propostas de avaliação de professores que não acatam nem 

mesmo essas recomendações consensuais da literatura.  
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A segunda parte do trabalho examinou a possibilidade de construção de uma 

proposta de avaliação de professores ancorada nos principais achados da literatura e 

nos princípios da pesquisa colaborativa. Importante considerar que a pesquisa foi 

realizada em uma escola pública de ensino fundamental I do Distrito Federal com 

características (por exemplo, número de alunos por sala de aula, infraestrutura e 

carreira dos professores) melhores do que as encontradas em boa parte das escolas 

públicas brasileiras, o que favoreceu a sua realização, em especial ao possibilitar que 

os professores tivessem tempo para participar de todo o processo avaliativo, desde a 

sua elaboração.  

O trabalho de campo apresenta limitações e potencialidades próprias. Dentre 

as suas limitações encontram-se: o fato de ter se restringido a uma única aplicação, 

com apenas 7 professores envolvidos em todas as suas etapas, com objetivos 

exclusivamente formativos (o que dificulta a transposição das reflexões realizadas 

para avaliações de cunho somativo), que apresentou problemas na sua execução que 

só foram percebidos depois da sua finalização (citados nas reflexões sobre o trabalho 

de campo). 

 Suas potencialidades, por outro lado, se relacionam com a consecução do 

objetivo estabelecidos para o estudo , qual seja: 

Refletir sobre o processo colaborativo de construção de uma proposta de 

avaliação de professores buscando contribuir: com a produção do conhecimento 

sobre o tema; com o aprimoramento do trabalho desenvolvido pelos professores 

participantes da pesquisa (tanto numa perspectiva individual, quanto coletiva); e 

com o desenvolvimento de novas propostas de avaliação de professores. 

No tocante à produção do conhecimento sobre o tema, o trabalho contribui 

com a sistematização da literatura sobre a avaliação de professores e com a reflexão 

sobre a prática de elaboração e aplicação de uma proposta.  

 Com relação ao aprimoramento do trabalho desenvolvido pelos participantes 

da pesquisa, apesar de não ter sido realizado um acompanhamento de como os 

resultados do processo avaliativo foram apropriados e utilizados, houve a 

explicitação, por parte de todos os participantes, de que o processo ajudou a 

identificar o que estava indo bem e o que poderia melhorar e a diposição, tanto dos 

professores quanto da equipe gestora, em utilizar esses resultados para orientar ações 

com vistas ao aprimoramento das práticas vigentes.  
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 A contribuição com o desenvolvimento de novas propostas, por sua vez, não 

deve vir da reprodução exata de todos os procedimentos adotados – até porque o 

processo envolve escolhas que serão diferentes em cada circunstância – mas sim da 

atenção às alternativas e principais recomendações disponíveis na literatura e a 

algumas condições que se mostraram essenciais para a realização da avaliação 

(relacionadas, por exemplo, à garantia de tempos e espaços próprios para que os 

professores possam participar do processo, à verificação do conhecimento prévio dos 

professores sobre a temática, à realização de reuniões formativas e à disponibilização 

de uma estrutura capaz de aplicar e recolher os instrumentos avaliativos, analisar e 

devolver os dados deles resultantes).  

 A experiência relatada indica que é possível (e necessário) construir 

alternativas às iniciativas de avaliação de professores que têm sido hegemônicas no 

Brasil. Tais iniciativas podem ser agrupadas em duas principais tendências: ou se 

limitam a procedimentos burocráticos com pouca ou nenhuma relação com o trabalho 

desenvolvido em sala de aula, utilizando-se de critérios e procedimentos que não 

diferenciam o trabalho docente de nenhuma outra ocupação ao valorizar apenas a 

assiduidade, pontualidade, formação e experiência, ou adotam o desempenho dos 

alunos em avaliações em larga escala como principal critério de qualidade docente. 

Em ambos os casos, não há atenção às recomendações da literatura sobre a avaliação 

de professores e existe um número crescente de estudos que indicam suas 

deficiências, tanto no sentido de não fornecer feedbacks que ajudem os professores a 

identificar o que precisam fazer para melhorar o seu ensino, quanto relacionados aos 

possíveis efeitos negativos que podem gerar (como, por exemplo: estimular 

procedimentos questionáveis como fraudes, autoritarismo, redução do currículo, etc; 

aumentar a segmentação de professores e escolas e, assim, intensificar as 

desigualdades educacionais; dentre outros) (Sousa, 2008; Oliveira, 2003; Shiroma e 

Schneider, 2011; Freitas, 2011). 

 Assumir a possibilidade de transformação nas práticas de avaliação de 

professores é reconhecer que “Os variados espaços dos sistemas de ensino são 

disputados por propostas políticas, por diversas concepções educativas e, por que não 

reconhecer, também pela inércia da rotina diária.” (Freitas, 2005, p. 912). Nesse 

sentido, é preciso admitir que não é fácil produzir mudanças mas, conforme coloca 

Paulo Freire (1997), é preciso ter esperança:  
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Não quero dizer, porém, que porque esperançoso atribuo à 

minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim 

convencido, parto para  o embate sem levar em consideração 

os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança 

basta. Minha esperança é necessária, mas não suficiente [...[ 

Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da 

prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não 

há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que 

se espera na espera pura, que vira, assim, espera vã. [...] Uma 

das tarefas do educador ou educadora progressista, através da 

análise política séria e correta é desvelar as possibilidades, não 

importam os obstáculos, para a esperança  

No mesmo sentido, Sordi (2012, p.44) coloca: 

Construir uma “nova” escola dentro de um modelo social que 

não se alterou é tarefa desafiadora. Porém, a historicidade dos 

processos sociais, por contradição, introduz o germe da 

transformação no cenário das escolas, possibilitando o 

surgimento de alternativas contra-hegemônicas que se opõem 

ao instituído. É preciso desenvolver novas formas de atuar e 

reestruturar as relações e os processos de trabalho neste 

espaço aparentemente secular e monolítico que é a escola. 

Para que a transformação de fato ocorra é preciso que os professores assumam 

o papel de protagonistas do processo e, assim, se apropriem do debate em torno da 

avaliação de professores, analisem criticamente as propostas em curso e passem a 

disputar os rumos dessas políticas. Neste processo, a avaliação de professores pode 

ser encarada como parte de iniciativas mais amplas de avaliação das escolas e dos 

sistemas de ensino, possibilitando a análise articulada do trabalho docentes e das 

políticas educacionais.  

Para finalizar, reafirmo meu entendimento de que a avaliação de professores 

pode contribuir com o desenvolvimento desses profissionais e com a melhoria da 

qualidade da educação e minha esperança que este trabalho contribua para 

instrumentalizar disputas que consigam fazer deste entendimento uma realidade.  
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Notas de fim  - Originais das citações em língua estrangeira  
 

i
 “maestros y profesores están el centro del pro lema educativo, pero tam ién son el factor estratégico 

de su solución” (Vaillant, 2008, p.8) 

ii “fix education  y applying the principles of  usiness, organization, management, law and marketing, 

and by developing a good data-collection system that provides the information necessary to incentivize 

the workforce – principals, teachers and students – with appropriate rewards and sanctions” (Ravitch, 

2011, p. 11) 

iii “On the one side is a rationalistic viewpoint that stresses the importance of workplace coordination, 

predictability, and accountability for the success of collective enterprises. On the other side is a 

humanistic viewpoint that stresses the need for workplace democracy, worker autonomy and employee 

well- eing for organizational success.” ( ngersoll, 2003, p.15) 
iv
 “evaluation systems do not exist in vacuums [...] an evaluation environment is very much a reflection 

of the school system and even the community in which is located” ( uke e  tiggins, 1990, p. 127).  

v
 “Evaluation involves collecting and using information to  udge the worth of something. Every teacher 

evaluation system must embody a definition of teaching task and a mechanism to evaluate teacher. 

Different conceptions of teaching work imply different ways by which information is collected and 

judgments of worth are made. Implied in these different conceptions of teaching work are different 

notions of educational goals, teacher knowledge and activities, teaching behavior, and self – or other – 

evaluation activities” ( arling-Hammond, 1990, p.20) 

vi “The outcomes of evaluation often depend as much on the conditions under which it is designed and 

implemented as on the formal design as it exists on paper. Evaluation processes, their outcomes and 

effects are a function of many different technical, organizational and political factors that interact in 

important ways. [...] Implementation of any school policy, including a teacher evaluation policy, 

represents a continuous interplay among diverse policy goals, established rules and procedures 

(concerning both the policy in question and other aspects of the school’s operation), intergroups 

bargaining and value choice, and the local institutional context.” ( arling-Hammond, 1990, p. 19 e 20) 

vii “Communication is one of the most important aspects of an evaluation. Teacher cannot work in an 

insecure environment. There should be no hidden agendas, and any information collected should be 

used only for the purpose stated” (Manning, 1988, p. 8). 

viii “Thus, the nature of teaching practice - complex, relational, interactive, and contingent - presents a 

number of special challenges for assessment development. Among these are how to meaningfully, 

usefully and fairly evaluate teachers' practice when multiple aspects of context vary in ways that cannot 

be fixed in school contexts. These include variations in the content being taught; the prior learning 

experiences of the teacher's students; the school, classroom, and home cultures of the students; the 

resources and policies of the schools and districts in which the teachers are working; and so on. Thus, 

teaching practice and its assessment necessarily involve multiple types of interactions that must be 

understood and addressed in developing interpretations about quality and putting them to work to 

improve teaching and learning.” (Moss, 2010, p. 361) 

ix  “Teaching contexts differ greatly across subjects, grades, intentional groupings of students in 

schools, and subgroups of students and between schools with different student populations and local 

circumstances. Consider teacher effectiveness in light of these different contexts, and incorporate 

measures that take into account differences in subject matter, teacher activities, student background, 

personal characteristics, and school culture and organization (Campbell, Kyriakides, Muijs,& 

Robinson, 2003).” (Goe, bell e little, 2009, p. 15)  

x “It is importante to envolve teachers, principals, central office administrators and supervisors, and 

perhaps community members in selecting or developing the set of standards to be used. This 
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participatory, inclusive process not only will assist with needed customization that better reflects the 

needs of a given school community, but also will increase buy-in support from all constituents.” 

(Stronge e Tucker, 2003, p.37) 

xi “La puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeño docente debería siempre estar 

precedida de un profundo debate y sólo ser implementado cuando haya una general aceptación por 

parte de la comunidad educativa, fundamentalmente de los docentes. Sin duda alguna, los sistemas de 

evaluación impuestos no logran alcanzar el ob etivo de me orar la calidad de la enseñanza.”(Torrecilla, 

2006, p. 34)  

xii “listening to the voices of teachers, principals, curriculum specialists, union representatives, parents, 

and students will help ensure greater acceptance of the measurement system. In addition, this will help 

ensure that the validity of the system is not threatened by non compliance or active resistance.” Goe, 

Bell e Little (2009, p. 17) 

xiii “The process for the design of an evaluation must be as inclusive as possible. In such an important 

matter, there is no reason to exclude anyone who wants to be involved. An evaluation system is only as 

good as its acceptance by those who will use it. [...] all educators in a school or district will have 

contributions to make to the design of the system; it will be a better system if the perspectives of 

everyone are included. Thus, schools and districts must organize the design process to ensure that all 

voices are heard. [...] In addition, many teachers welcome the opportunity to engage in a process of 

defining good teaching. [...] they may contribute to the dialogue about how the different aspects of 

good teaching are manifested in different settings [...] In addition, teachers are highly sensitive to the 

time demands of an evaluation process; and they will be quick to point out procedures that are overly 

burdensome. [...]Representatives of the teachers association will help ensure that the development 

process and the new evaluation system respects the rights of teachers [...] they will ensure that the 

evaluation procedures will contribute to the teachers professional learning and growth and, possibly, 

enable teachers to take more active role in the evaluation process” ( anielson e McGreal, 2000, p. 64 e 

65)  

xiv
 “Both administrators and teachers need to be involved in the design and implementation of new 

evaluation systems [...] unfortunately teachers too often are excluded from the importante phases of 

discussion, development and decision making in the evaluation cycle”(p.8)  

xv
 “Without trust, any evaluation system, no matter how well intended is doomed” (Bacharach, Conley 

e Shedd, 1990, p. 145) 

xvi
 “Without quality evaluation systems we cannot know if we have high quality teachers. Thus, a well 

designed and properly implemented teacher evaluation system is essential in the deliver of effective 

educational program and in school improvement.” ( tronge e Tucker, 2003, p.3) 

xvii
 “Teacher evaluation has two ma or purposes. One the one hand, it is aimed at ensuring that teachers 

perform at their best to enhance student learning. On the other hand, it seeks to improve the teacher 

own practice by identifying strengths and weaknesses for further professional development. These two 

approaches refer to assessments of different nature, respectively summative and formative.” (Isoré, 

2009, p. 6)   

xviii
 “refers to a qualitative appraisal on the teacher current practice, aimed at identifying strengths and 

weaknesses and providing adequate professional development opportunities for the areas in need of 

improvement.”(Isoré, 2009, p. 7)  

xix
 “every teacher needs improvement not because he or she is incapable of fulfilling his or her 

responsibilities – but because there is always room for anyone to increase his or her knowledge and 

skills, and because growth itself is a basic need of those in professional occupations” (Bacharach, 

Conley e Shedd, 1990, p. 138) 
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xx

 “there are no experts in the complex act of teaching, and all practioners can learn from one another” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 29) 

xxi
 “The key to formative evaluation is that the context for collecting the information is not judgmental 

or punitive, but helpful, supportive of growth and teacher-directed.” (Mccolskey e Egelson, 1993, p. 2) 

xxii
 “Teachers have a more favorable attitude toward teacher evaluation when the results of the 

evaluation are employed in a formative manner to help them improve performance”(Haefele, 1993, p. 

22) 

xxiii
 “If teachers were able to engage in a more systematic appraisal process in which they would share 

in rule-making, their perceptions of the entire function undoubtedly would become more favorable. If 

this could happened and if teachers became more deeply involved in various aspects of their formative 

evaluation, then there would be a reduction in threat” (  hinkfield e  tufflebeam, 1995, p. 22 e 23) 

xxiv
 “Growth can be inhibited as a result of evaluation that is overly threatening, poorly conducted, or 

inadequately communicated” ( uke e  tiggins, 1990, p. 119) 

xxv
 “ ummative teacher evaluation has as its primary function, however, the determination of a 

teacher’s competence – not the augmentation of that competence. Summative evaluation makes no 

pretense about helping a teacher get better” (Popham, 1988, p. 269) 

xxvi
 “Evaluations of this type, designed to summarize the net worth of the teacher’s performance, are 

called summative evaluations. Summative evaluations serve organizational decision-making purposes. 

Decisions about tenure and merit pay may be based on such evaluations. Summative evaluations of 

beginning teachers serve as a means of ensuring that they have essential teaching skills. Summative 

evaluations may also serve to reinforce for policy makers that a quality teaching force is maintained. 

Other less used but perhaps potentially important purposes of summative evaluation are as a basis for 

teacher assignments and for the allocation of staff development funds.” (Mccolskey; Egelson, 1993, p. 

1) 

xxvii
 “Teacher summative evaluation gives crucial information about the current practices and 

performance of the teacher being evaluated relatively to what is considered as standards of ‘good’ 

teaching. Hence, summative evaluation is an indispensable source of documentation to hold teachers 

accountable for their professionalism.”(Isoré, 2009, p.6)  

xxviii
 “The more any quantitative social indicator is used for social decision-making,  the more subject it 

will be to corruption pressures and   the more apt it will be to distort and corrupt the social processes it 

is intended to monitor.” (Campbell, 1979, p. 85) 

xxix
 “the origin of ineffectiveness are often complex [...] the poor performance has multiple causes.[...] 

Because the teacher’s problem commonly stem from several factors, remedial assistance, if it is to be 

effective, must be target toward all of the underlying causes, not simply the presumed lack of skill or 

ability. Evaluations necessarily should seek to pinpoint the causes for this poor performance and to 

describe assistance that reflects this diagnosis” (Bridges, 1990, p.153 e 154) 

xxx
 “these two purposes [professional growth and accountability] are not competing, but supportive 

interests – dual interests that are essential for improvement of educational service delivery [...] we 

conceive improvement and accountability as compatible rather than competing” ( tronge e Tucker, 

2003, p.5)   

xxxi
 “Although the demands of quality assurance and professional learning seem, at first, to be 

incompatible, they are, in fact, complementary. Careful design work is needed, to be sure. But the 

concepts themselves can co-exist, and even strengthen one another” ( anielson e McGreal, 2000, p, 

31) 
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xxxii
 “While some school districts have proved that such a combination is possible, they have seen the 

increasing importance of thorough planning and organization and have endeavored to demonstrate to 

staff that personal commitment to the goals of the school district may be enhanced by the willingness 

of teachers to strengthen their teaching competency. Unless such a climate exists in the school district 

as an outcome of thorough discussion and agreement between all concerned parties, any attempt to 

make compatible summative and formative types of evaluation have failed.” ( hinkfield e  tufflebeam, 

1995, p. 24) 

xxxiii
 “Combining both the improvement and accountability functions into a single teacher evaluation 

process raises difficult challenges. When the evaluation is oriented towards the improvement of 

practice within schools, teachers are typically open to reveal their weaknesses, in the expectation that 

conveying that information will lead to more effective decisions on developmental needs and training. 

However, when teachers are confronted with potential consequences of evaluation on their career and 

salary, the inclination to reveal weak aspects of performance is reduced, i.e. the improvement function 

is jeopardized. Also, using the same evaluation process for both purposes undermines the usefulness of 

some instruments (such as self-evaluation), and creates an additional burden on evaluators as their 

decisions have somewhat conflicting consequences (e.g. tension between improving performance by 

identifying weaknesses and limiting career progression, if the evaluation prevents teachers from 

advancing in their career)”. (OC E, 2009, p.8) 

xxxiv
 “[…] a frequente problem of evaluation is the attempt to accomplish the various purposes of 

evaluation in a single evaluative instrument. A frequente result is the no purpose is effectively served. 

Most research on evaluation supports a position that a single instrument cannot serve both summative 

and formative functions. [...] The use of two separate systems offers the possibility of a clear, relatively 

simple, and effective approach to evaluation.” (Manning, 1988, p. 6 e 7 ) 

xxxv
 “These two evaluative functions are splendid if separated, bur counter-productive when combined.” 

(Popham, 1988, p. 269) 

xxxvi
 “formative function contaminates its summative function, and vice versa.” (Popham, 1988, p. 271) 

xxxvii
 “the mindless marriage of formative and summative teacher evaluation, however, reminds us of 

the scriptural admonition that "no man can serve two masters." In teacher evaluation, any attempt to 

serve these two dissimilar missions will lead to the satisfaction of neither. […] With respect to these 

two roles of teacher evaluation, it is time for a divorce.” (Popham, 1988, p. 273) 

xxxviii  “The term quality in inherently value-addend, so that one person’s or group’s characterization 

might legitimately differ from another’s, with neither one having more or less veracity.” ( trong, 2011, 

p.12). 

xxxix “schools and districts developing a definition of teaching need to provide opportunities for wide 

discussion and customization. This process can both validate the criteria and develop ownership and 

commitment” ( anielson e McGreal, 2000, p. 34) 

xl
 “Any method of evaluation is accompanied by a conception of what teaching is, and more 

specifically, a conception of what good and effective teaching is” ( arling-Hammond, 1990, p.26) 

xli
 “no evaluation system is complete without a set of clear, unambiguous criteria that, taken together, 

define good teaching (Danielson e McGreal, 2000, p. 32) 

xlii
 “Without a clear framework about what teachers should know and be able to do at various stages in 

their careers, evaluation lacks clear purpose and fails to provide policymakers and schools leaders with 

consistently reliable and useful information about what is happening in the classroom” (Goldrick, 

2002, p.4) 
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xliii “La profesionalización y la proletarización pueden interpretarse como dinámicas contradictorias 

que caracterizan el proceso de trabajo, incluido el de los educadores, tanto en el sector privado como en 

el sector público o estatal (Ginsburg y Spating, 1988). La profesionalización es un proceso a través del 

cual los trabajadores mejoran su estatus, elevan sus niveles de renta y acrecientan su poder/ autonomía 

(Larson, 1977). La proletarización, por otra parte, compone una tendencia opuesta en la que los 

trabajadores ven disminuir su estatus, su renta y su poder/ autonomía; de este último proceso nos 

interesan aquí cuatro elementos: la separación de concepción y ejecución, la estandarización/ 

rutinización de las tareas, la reducción de los costes necesarios para la compra de fuerza de trabajo y la 

intensificación de las exigencias sobre la actividad laboral.” (Ginsburg, 1990, p. 335).  

xliv
 “To ensure a valid evaluation system, when schools and districts identify certain criteria as 

contributing to good practice, they should ensure that teachers will be able to demonstrate the criteria” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 22) 

xlv
 “ pelling out the expectations is an essential prerequisite for understanding what it takes to be, to 

become and to identify a good teacher; and hence it is a prerequisite to obtaining for good teachers 

some of the respect they deserve” ( criven, 1994, p. 152) 

xlvi
 “the history of protecting civil rights – and here that means the rights of children as well as teachers 

and parents – absolutely requires spelling out contracts and liabilities, so that neither employers nor 

employees can place their own variable interpretations on vague generalities” ( criven, 1994, p. 153) 

xlvii
 “is a goal toward which we teachers should not only aspire, but toward which we can all make 

significant progress.” ( criven, 1994, p. 152) 

xlviii
 “[…] argued that in order to have schools that would prepare students for the demands of the 21st 

century, the nation’s teachers would have to better trained and supported. A Nation Prepared provided 

specific suggestions for strengthening standards in teaching and professionalizing the teaching 

workforce.”(http://www.nbpts.org/beginnings-movement, acesso em agosto de 2014) 

xlix
 “no single line of evidence provides a total Picture of what teacher does” (Peterson, 1990, p.110) 

l
 “any single method is most useful in combination with others that complement the data it can provide 

[...] the set of methods likely to be most useful may vary from one purpose or function to another” 

(Darling-Hammond, 1990, p.26) 

li “Because there is no single set of skills that perfectly define effective teaching, measures of many 

aspects of teaching, by multiple judges are likely to yield the fairest and most comprehensive 

evaluation of teachers” (Epstein, 1985, p. 8)  

lii “The basic premise behind hybrid techniques is that no single type of evaluation can adequately 

meet the needs of all people involved in any evaluation process. Each type of evaluation suffers 

inherent problems. By combining approaches both issues can be addressed and resolved. Weaknesses 

of certain techniques can be ameliorated or balanced by combining then with other techniques. The 

purpose is to allow the evaluatee a sense of comfort and trust along with improvement in teaching, 

while at the same time meeting the demands of the administrator and public for ob ectivity” (Barber, 

1990, p.224) 

liii“it is widely agreed that school principals, peers and experts, parents and students do not value the 

same teaching capacities and knowledge, do not refer to the same collection of evidence, and have 

different perceptions and degrees of objectivity. Consequently, the participation of multiple evaluators 

is often seen as a key to successful practices” (Isoré, 2009, p.21)   

liv Measures of teacher effectiveness (e.g., classroom observation protocols or value-added models) are 

not valid in and of themselves for determining teacher effectiveness. Instruments are validated for a 

particular purpose, and their validity is dependent on whether they are used as intended. A crucial step 

http://www.nbpts.org/beginnings-movement
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in obtaining valid information is deciding what is important and then finding (or perhaps creating) a 

measure that will yield tangible evidence about teachers’ performance in that área (Goe, Bell e Little, 

2009, p. 15)  

lv “A classroom observation is the best, and the only, setting in which to witness essential aspects of 

teaching – for example, the interaction between teacher and students and among students. An astute 

observer can note how the teacher structures the physical environment, how the teacher engages 

students in learning, how he establishes and maintains standards of conduct “( anielson e McGreal, 

2000, p. 47) 

lvi “well-developed and -implemented teacher observation instrument can (a) standardize the lens 

through which observers view teaching practice, (b) provide teachers with meaningful data to improve 

their practices, and (c) ultimately strengthen student learning outcomes.” (Joe et al., 2013, p.3)   

lvii “formal classroom observation can be an artificial view of what really occurs in the classroom on a 

day-to-day basis” ( tronge e Tucker, 2003, p. 54) 

lviii “While there are some exception, in general consistency and stability are not found in teaching 

domains” ( todolsky, 1990, p.182) 

lix “Most measurement conditions that influence reliability can be systematically addressed with 

corrective action” ( todolsky, 1990, p.182) 

lx “A trade-off between validity and reliability is almost Always presente in selecting either a low or a 

high inference system. If one believes that teaching is more than the sum of discreetly definable parts, a 

low inference system, no matter how reliable, is likely to be unacceptable in terms of its validity.” 

(Stodolsky, 1990, p.181) 

lxi “In this writers view, there has been as unfortunate tendency to excessive concerns with reliability 

and objectivity in teacher observation systems accompanied by insuficiente concern about validity and 

definitions of teaching. Instead, I think selection of a system should be determined by the match 

between the school districts view of teaching and the adequacy with which instrument reflects that 

view” ( todolsky, 1990, p.181) 

lxii  “Because instruction, itself is variable, more observations alone will not obviate the intrinsic 

variability” ( todolsky, 1990, p. 184) 

lxiii “a specially prepared lesson does not tell observers what a teacher usually does, but it does 

demonstrate what a teacher can do” ( todolsky, 1990, p. 185); 

lxiv “Advocates of prior notification argue that it is important to give teachers the chance to prepare, in 

case observers arrive on a day when a teacher had planned a quiz or some other atypical content. 

Opponents argue that prior notification can lead to a false impression of a teacher’s typical practice, 

since teachers would prepare more thoroughly on days they are to be observed” (Ho e Kane, 2013, p. 

5)   

lxv “helps ensure that everyone has the same understanding of teacher quality for observation purposes

” (Joe et al., 2013, p.2) 

lxvi “ensure the accuracy and reproducibility of the observation data” (Joe et al., 2013, p.2)  

lxvii “ everal findings highlight the importance of involving multiple observers. Many of the errors in 

teacher evaluations result from the divergent perceptions between raters. It is not simply that some 

raters consistently rate teachers too high or too low. A particular Rater A may score one teacher higher 

than Rater B; but Rater B scores the next teacher higher than Rater A. Increasing the number of 
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observations per observer does not reduce this source of error. It would be helpful to provide better 

training and certification tests for prospective raters, followed by regular efforts to ensure that 

observers remain calibrated to the standards. However, the best way to reduce this type of error is to 

ensure that multiple observers are involved in each teacher’s evaluation. [...] For any given number of 

ratings, more raters per teacher yields higher reliability.”(Ho e Kane, 2013, p. 30)    

lxviii The vast majority of teachers are in the middle of the scale, with small differences in scores 

producing large changes in percentile rankings. We cannot say definitively why this is true. It could be 

that observers are simply uncomfortable making absolute distinctions between teachers. (We saw 

evidence that administrators were more willing to differentiate than peers.) It could be that the 

performance level standards need to make finer distinctions. Or it could simply be that underlying 

practice on the existing scales does not vary that much. 

lxix ““Because they are based on perceptions, however, evaluators should not consider parent and 

student surveys as entirely reliable sources of evidence. At their best, they can be used for formative 

feedback and to supplement other indicators of teacher performance” ( anielson e McGreal, 2000, p. 

51) 

lxx “Although students have the most intimate and consistente knowledge about what their teachers do 

in the classroom, theirs are the opinions least frequently sought for the purposes of teacher evaluation. 

Students evaluations are most often used in higher education settings where there are numerous reasons 

for considering them valid. […] Children may be less dependable than college students as sources of 

information about their teachers, however.” ( trong, 2011, p.78) 

lxxi “This study supported the contention that student surveys can be valid and reliable data sources for 

teacher evaluation. The patterns of response, especially as disclosed by the factor analysis, suggest that 

students responded to the range of items with reason, intent, and consistent values” (Peterson, 

Wahlquist e Bone, 2000, p. 148) 

lxxii “ tudents provided more valid feedback than teachers or principals if student achievement is the 

validity measure. (Wilkerson et al., 2000, p. 187) 

lxxiii Measures of Effective Teaching pro ect finds that teachers’ student survey results are predictive of 

student achievement gains. Students know an effective classroom when they experience one. That 

survey results predict student learning also suggests surveys may provide outcome- related results in 

grades and subjects for which no standardized assessments of student learning are available. (MET, 

2012b, p.2)  

lxxiv “Research on the use of student perception surveys in K-12 education has not been extensive; 

however, studies consistently suggest that student surveys are a reliable measure of teacher 

effectiveness. Survey designers have established content validity by developing research-based, 

relevant questions and structuring surveys around core constructs related to high-quality teacher 

attributes. Studies have shown that student surveys can accurately predict student achievement gains 

and ultimately found that the only thing better at predicting a teacher’s test-score gains was previous 

test-score gains” (Hanover Research, 2013, p. 3).  

lxxv “the reliability and validity of student ratings depend to some extent on the instrument used, how 

it is developed, how it is administered, and the level of detail it attempts to measure.” (Goe, Bell e 

Little 2008, p. 40)  

lxxvi “The discrimination in the factor structures between a teacher as a source of learning and as a 

person who shows respect and care supports the validity of the data source: students at different ages 

distinguish between these two dimensions. Student surveys are not merely popularity contests; students 

distinguish between merely liking a teacher and recognizing one who enables their learning. While 

students can distinguish between a teacher who supports learning and one who treats them well, this 
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study suggests that the former is more important to older students, while the latter is more important to 

younger ones.” (Peterson, Wahlquist e Bone, 2000, p. 148) 

lxxvii “Although there are certain aspects of teaching such as teacher’s contented knowledge or choice 

of pedagogy that students are not qualified to judge, students ratings of certain events occurring in the 

class as well as teacher interactions can be ob ective reliable and valid. ” ( trong, 2011, p.78)  

lxxviii  “No one has a bigger stake in teaching effectiveness than students. Nor 

are there any better experts on how teaching is experienced by its intended beneficiaries. But only 

recently have many policymakers and practitioners come to recognize that—when asked the right 

questions, in the right ways—students can be an important source of information on the quality of 

teaching and the learning environment in individual classrooms.” (MET, 2012b, p. 2)  

lxxix “ tudent feedback can be a viable source of information that enhances our understanding of 

teaching and learning and, thus, can serve as a valuable addition to the teacher evaluation Picture. One 

of the arguments for evolving students in providing evaluation feedback is that they are the primary 

consumers of the teachers’  services. [...] As direct participants in the teaching-learning process, 

students are the major clients of teachers, and they are in the key position to provide information about 

teacher effectiveness. Most importantly students are the only group who have direct knowledge about 

classroom practices on a regular basis” ( tonge e Tucker, 2003, p. 59 e 60) 

lxxx  “meaningful student involvement improves student engagement and gives young people 

ownership of their own education. Student engagement has been shown to improve academic outcomes 

and increase the likelihood of high school completion; students who feel connected to school – that 

they are respected, their opinions are valued, and someone cares about them – have more positive 

academic attitudes and are more likely to continue to attend school.  Thus, engaging students as active 

participants in teacher evaluation and in the education reform efforts taking place in their own schools 

―[has] the power to teach them democratic principles, empower and motivate them towards academic 

achievement, and show them that their voices and unique perspective in the educational system are 

important and valued.” (Advocates for Children of New York, 2012, p. 4) 

lxxxi  Student surveys also can provide feedback for improvement. Teachers want 

to know if their students feel sufficiently challenged, engaged, and comfortable asking them for help. 

Whereas annual measures of student achievement gains provide little information for improvement 

(and generally too late to do much about it), student surveys can be administered early enough in the 

year to tell teachers where they need to focus so that their current students may benefit. As feedback 

tools, surveys can be powerful complements to other instruments. (MET, 2012b, p.3)  

lxxxii “Because parents are part of the work of teachers, and see it from an important and unique point 

of view, there is a need to somehow incorporate parent perceptions into teacher evaluation systems in 

order to get the broadest look at teacher quality.” (Peterson et al., 2003, p. 318) 

lxxxiii “Parental engagement in schooling is associated with both student achievement gains (Sheldon 

and Epstein, 2005; Powell-Smith, Stoner, Shinn, and Good, 2000) and with a range of other valued 

student outcomes and behaviors (Fan and Williams, 2010; Domina, 2005; Simon, 2001; Sirvani, 

2007a). Moreover, some school-based interventions that encourage parent-teacher interaction have 

been shown to increase student motivation, engagement, and performance (Kraft and Dougherty 2012; 

 irvani, 2007b; Bursztyn and Coffman, 2011). […]Finally, aside from the information parents may 

provide, parents constitute a key stakeholder group for schools and the act of including their 

perspectives in evaluation systems may by itself help to engender positive parent-school relations.” 

(Master, 2013, p. 6) 

lxxxiv “Research has clearly established that family involvement in school improves student outcomes. 

Students with involved parents are more likely to attend school regularly, have higher academic 

outcomes, show improved behavior and social skills, be promoted, and eventually graduate from high 

school.15 The knowledge and expertise that parents bring to the table about their children cannot be 

gained any other way; when teachers partner and collaborate with families, they are better able to 
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differentiate instruction and create positive learning environments that support achievement. In 

addition, regular communication between teachers and families supports parents‘ efforts to promote 

learning at home.” (Advocates for Children of New York, 2012, p. 7)  

lxxxv “As ‘members’, parents have an interest in the success, continuation, and improvement of school 

organizations and should participate, as other members, in evaluating the organization and its 

components” (Epstein, 1985, p. 4)  

lxxxvi “With unique interest and investments in both teacher effectiveness and school organization 

effectiveness, parents may be legitimate important contributors among multiple judges in the 

evaluation of teachers and school programs” (Epstein, 1985, p. 4) 

lxxxvii “ ome teachers are in a better position to receive favorable parent reactions (e.g., primary grade 

teachers), while other teachers work quite well out of the view of parents (high school level). Some 

good teachers include parents as part of their good practice (e.g., as volunteer aides), while other good 

teachers work quite independently of parents. Some teachers derive power from parent advocates, 

while other teachers face threats from the same audience. Some teachers with high status in evaluation 

systems that do not include parents may see the introduction of parent views as a threat to their current 

status.” (Peterson et al., 2003, p. 320) 

lxxxviii “Although the ability of families to participate in their child’s learning varies widely due to 

other family or job obligations, it is the responsibility of teachers to provide opportunities for them to 

both understand the instructional program and their child’s progress. Teachers establish relationships 

with families by communicating to them about both the instructional program and about individual 

students, and they invite families to be part of the educational process itself” (Danielson, 2011, p. 80) 

lxxxix “likely because parents draw from their child’s reports to inform their own opinion.” (Master, 

2013, p. 26) 

xc  “Parent surveys should pose questions that parents can reasonably answer and should not be 

excessively detailed. For example, parents would have no way of knowing whether teachers presented 

lessons in a manner in which students could understand. They would know, however, whether their 

own children had the skills they needed to complete homework assignments and whether they 

themselves could understand communications from their child’s teacher. They could also comment on 

whether the teacher was accessible to them when they needed to contact that teacher or whether the 

teacher returned phone calls promptly.”(Danielson e McGreal, 2000, p. 51)   

xci “Parents are (a) not in the classroom, (b) ignorant of important comparative data among students, 

(c) experts about their child but not in classroom teaching and learning, (d) demonstrably swayed by 

the emotional reaction and success of their individual child rather than the overall success of the 

classroom, and (e) overly influenced by their own school history” (Peterson et al., 2003, p. 327). 

xcii “high parent ratings do not necessarily mean the same thing as good teaching. Perhaps the best 

interpretation is that high parent ratings in conjunction with at least several other positive indicators is a 

good indicator of quality teaching.” (Peterson et al., 2003, p. 327) 

xciii “Peers' knowledge of sub ect matter and their understanding of opportunities and problems in 

actual teaching situations make them uniquely qualified to  udge classroom curriculum and instruction” 

(McCarthey e Peterson, 1988, p. 259) 

xciv “a teacher who is out of the classroom longer than six weeks is no longer a peer because of the 

different sociological pressures of an observer role” (McCarthey e Peterson, 1988, p. 260) 

xcv  “The principals were considerably more lenient in  udgment than were the peer teachers” 

(McCarthey e Peterson, 1988, p. 264) 
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xcvi “The primary purpose of these programs is to assist the teachers whose employment status may be 

threatened and to increase retention.” ( anielson e McGreal, 2000, p. 58)  

xcvii “peer intervention process works and enjoys broad support among educators in districts where it 

is being used.” (Chase, 1997, s/p) 

xcviii  “in a successful peer assistance and review program, teachers take charge of their own 

profession. They put professional development at the center of their local union's activities. They 

provide expert assistance to teachers who need help -often rescuing and revitalizing careers that would 

otherwise collapse. And they also have the courage to counsel failing teachers to leave the profession 

in cases where sustained peer assistance is unavailing. Indeed, they view this self-policing as essential 

to the integrity of their profession” (Chase, 1997, s/p) 

xcix “Many teachers are more expert regarding their work than the administrator who supervise them – 

more knowledgeable about their discipline, current pedagogical approaches, or the developmental 

characteristics of the students they teach” (Danielson e McGreal, 2000, p. 6) 

c “the work demands of the principalship do not permit building administrators to devote enough time 

to the process for teachers to have confidence in their ratings (Haefele,1922). Principals tend to view 

the responsibility for performance assessment as burdensome (Frase & Streshly, 1994; Wise, Darling-

Hamond, McLaughlin, & Bernstein,1984)” (Ostrander, 1996, p. 3 e 4) 

ci “Limitations associated with time were identified by 47% of the participants. This response rate 

indicates that building-level administrators believe that they do not have adequate time available to 

devote to teacher evaluation particularly since their teacher evaluation processes are time intensive and 

difficult to implement given the other demands of school administration.”  (Kersten e Israel, 2005, p. 

57)  

cii “evidence also suggests that principals show very little ability to distinguish between teachers in 

the vast majority of the distribution, systematically discriminate on the basis of some teacher 

characteristics (e.g. gender, age, education), and are often influenced by a number of affective or non- 

performance factors such as the likability of the subordinate or the first appraisal they made on the 

particular teacher being evaluated (Lefkowitz, 2000; Bolino and Turnley, 2003; Jacob and Lefgren, 

2005a, 2008).[...] Finally, it is difficult to consider principals as impartial judges since they are in day-

to-day contact with the teachers being evaluated. ”(Isoré, 2009, p. 21)  

ciii “believe that administrators reserve the highest rating for their friends or protégés” ( anielson e 

McGreal, 2000 p. 5) 

civ “may not be aware of the nuances of a school’s culture that can affect teacher performance. In 

addition, they don’t have the opportunities available to site administrators to observe teachers’ work in 

school corridors or discussions in the teachers’ lounge, faculty meetings, or parents conference” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 59)  

cv “It does little, however, to ensure a competent teacher for every student” (Goldstein, 2007, p. 491)   

cvi  “most teachers expect to receive all ‘outstanding’ in their evaluations, regardless of the actual 

quality of their teaching and the definition of ‘outstanding’ [...] in some school districts, administrators 

are reluctant to be completely honest in their evaluations of teaching. Occasionally an administrator 

concludes that a teacher is not functioning well in the current school but may believe that the teacher 

could perform successfully in a different environment. Alternatively, a principal may not be honestly 

believe that a teacher could perform any more successfully in another school, but would like that 

teacher removed from her staff without enduring the trauma of a dismissal. A transfer will be difficult 

to sell to the other administrator, if the teacher has received poor evaluation. Hence, many 

administrators are less than candid in their assessments of teaches” ( anielson e McGreal, 2000, p. 4)  
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cvii  “the research is mixed regarding principal accuracy in predicting teacher performance, as 

measured by standardized test-score results of their students. The most recent research suggest that 

principal evaluation are most accurate at the top and bottom ends of the teacher performance range, but 

even then it is doubtful that they are Strong enough for any high-stakes decisions.” ( trong, 2011, p. 

71)  

cviii “many administrators can provide information about teaching that can help teachers improve 

instruction” ( Good e Mulryan, 1990, p. 212)  

cix Unlike most researchers, principals have access to a great deal of information about their teachers 

beyond that collected from classroom visits. They receive feedback from students and parents, they can 

look at previous test scores and other student work products, they may learn historical information 

about teachers from previous principal, and they may Interact with teachers outside the classroom. 

(Strong, 2011, p.69) 

cx  “principals are essential to link the teacher revealed needs for improvement to the further 

professional development opportunities according to school goals, and other personnel needs. They are 

also more likely to provide informal continuing feedback to the teacher throughout the year and not 

only during the formal evaluation process. More generally, they are essential to make performance 

improvement a strategic imperative, and help considering teacher evaluation indispensable to teacher 

and school broader policies (Heneman et al., 2007; Robinson, 2007; OECD, 2008). ” (Isoré, 2009, p. 

21) 

cxi “Principals may know when teacher add extra duties to their teaching load, but may not be aware of 

more subtle changes in classroom teaching that affect individual students.” (Epstein, 1985, p. 6)  

cxii “we suggest that principals should not remain sole evaluators of teachers” (Epstein, 1985, p. 8) 

cxiii “ elf-assessment, where it is allowed to flowrich in a nonpunitive environment, supports an 

internal drive in all professional teachers to constantly improve their teaching behavior. This drive, 

once awakened demands more improvement and better performance and it is far more powerful than 

external requirements or demands placed upon us by others” (Barber, 1990, p. 227)   

cxiv “Few activities are more powerful for professional learning than reflection on practice. As Schön 

(1983) has pointed out, we learn not so much from our experience, but from our reflection on our 

experience” ( anielson e McGreal, 2000, p. 24) 

cxv “It is the cycle of experience, reflection, and improvement that marks a teacher’s growth and 

development; teachers do learn by doing, but only if they also reflect upon, critique, and base future 

actions on knowledge gained from past actions” (Airasian e Gullickson, 1994, p. 195)  

cxvi “ intentions, thought processes, knowledge, and beliefs” (Goe, Bell e Little, 2008, p. 38)   

cxvii “being able to address teachers’ intentions as well as their knowledge and beliefs about teaching.” 

(Strong, 2011, p.77)  

cxviii “The greater value of self-assessment is the increased instructional improvement that results 

from a greater insight into one’s own strengths and weaknesses” (Barber, 1990, p. 218). 

cxix “ elf-assessment as a part of teacher evaluation can be the most powerful force available to us as 

educators in our never ending quest to improve teaching behavior, strategy and technique.” (Barber, 

1990, p. 227) 

cxx “teachers are the only ones with full knowledge of their abilities, classroom context, and curricular 

content, and they can provide insights that an outside observer may not recognize. Goe, Bell e Little 

(2008, p.12), 
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cxxi “This phenomenon would include both the conscious misrepresentation of teaching practices to 

“look good” as well as unintentional misreporting due to a teacher’s perception that he or she is 

correctly implementing a practice when in fact it is not being implemented with fidelity. Potential 

biases may lead to both overreporting and underreporting of practices, making the data difficult to 

interpret.” (Goe, Bell e Little, 2008, p. 39) 

cxxii “ uch records allow the evaluatee to see himself or herself as others do” (Barber, 1990, p. 219) 

cxxiii  When a district’s system for teacher evaluation includes evaluative criteria with clear 

descriptions of levels of performance, teachers can examine their teaching against those descriptions 

and determine their relative strengths and weakness. The specificity provided in such a system is an 

encouragement for teachers to examine their practice and to consider what evidence they might 

produce to substantiate their self assessment.” ( anielson e McGreal, 2000, p. 47 e 48) 

cxxiv “to become plausible, the borrowed idea of portfolios must be reconstructed for its new settings” 

(Bird, 1990, p. 246)  

cxxv “what is called a ‘portfolio’ can range from a thick collection of personalized products to a 

slender set of standardized materials. While all of these versions fall under the label of ‘teaching 

portfolio’, these collections of information vary considerably in what they contain, how they are 

constructed, and in the ways they are evaluated” (Wolf e  ietz, 1998, p. 10) 

cxxvi “share that lore and establish the working relations they will need” (Bird, 1990, p. 248) 

cxxvii “Without a refined tradition for documenting their work, schoolteachers might be expected to 

produce portfolios that  would bore them and would-be evaluators. Learning how to study and reveal’s 

one’s own teaching may be one of the most formidable challenges to the portfolio idea” (Bird, 1990, p. 

249) 

cxxviii  “The open, evolving, ongoing and creative process of developing portfolios in other 

occupations appears to have been lost when teaching borrowed this concept for the assessment of 

accomplished teachers, as the process became close-ended and much more stardardized and 

prescriptive” ( elandshere e Petrosky, 2010, p. 24) 

cxxix “A teaching portfolio is a structured collection of teacher and student work created across diverse 

contexts over time, framed by reflection and enriched through collaboration that has as its ultimate aim 

the advancement of teacher and student learning” (Wolf e  ietz, 1998, p. 13) 

cxxx “Compared to traditional forms of assessment, portfolios made it possible to represent the context 

and complexity of teaching by using many sources and forms of representation” ( elandshere e 

Petrosky, 2010, p. 20 e 21) 

cxxxi “the main attraction of portfolios appears to be that they might provide opportunities to see a 

schoolteacher’s work relatively whole and in context” (Bird, 1990, p. 249)   

cxxxii “Although portfolios can be time-consuming to construct and cumbersome to review, they also 

can captures the complexities of professional practice in ways that no other approach can.Not only are 

they an effective way to assess teaching quality, but they also provide teachers with opportunities for 

self-reflection and collegial interactions based on documented episodes of their own teaching” (Wolf, 

1996, s/p) 

cxxxiii “Too often, good teaching vanishes without a trace because we have no structure or tradition 

for preserving the best of what teachers do. Portfolios allow teachers to retain examples of good 

teaching so they can examine them, talk about them, adapt them, and adopt them” (Wolf, 1996, s/p) 
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cxxxiv “Just because this potential exist, however, does not warrant that teaching will Always be 

represented in meaningful and complex ways when portfolios are used” ( elandshere e Petrosky, 2010, 

p. 21) 

cxxxv “However, the very breadth of the data that may form potfolios makes it difficult to standarlize 

their evaluation, and to achieve acceptable levels of inter-rater reliability. At the moment, porfolios 

may, at best, provide supplementary evidence of a teacher’s best work” ( trong, 2011, p.73)  

cxxxvi  “Teacher tests can provide assurance that the teacher knows his or her sub ect matter” 

(Peterson, 1990, p.112) 

cxxxviicxxxvii “Knowledgeis a particularly importante aspect of teacher competency [...] Thereis a 

wide body of literature demonstrating that multiple choice items can measure knowledge. Conventional 

tests can adequately sample a broad domain helping ensure that some necessary knowledge is not left 

untested. Conventional tests are eficiente to administer and score.” (Madaus e Mehrens, 1990, p. 258)   

cxxxviii “Even if they can show what a teacher is capable of doing, they cannot reveal what that 

teacher typically does” (Haertel, 1990, p. 280)  

cxxxix “In teaching, the magic pass/fail test line varies by state and is typically set by expert consensus 

panels, not empirical evidence. Goldhaber (2007, p. 1) 

cxl “The authors agree that passing a multiple-choice test does not ensure that one will be a good 

teacher – or necessarily even a minimally competent one. The authors do not suggest that passing a 

conventional test be the only criterion for licensure. Indeed one should use test data in conjunction with 

other information about a prospective teacher. The data from all sources should be combined in some 

fashion to make the single decision about licensure”(Madaus e Mehrens, 1990, p. 260 )   

cxli “A long line of studies has established that the single most important school influence on student 

learning is the quality of the teacher. Students lucky enough to have teachers who know their content 

and how to teach it well achieve substantially more. And the effects of a very good (or very poor) 

teacher last beyond a single year, influencing their students’ learning for years to come. Indeed, expert 

teachers are the most fundamental resource for improving education” ( ARLING-HAMMOND, 2007, 

p. 67). 

cxlii “First, the types of standardized tests given to students to measure achievement were never 

designed for the purpose of assessing teachers. They were not engineered to be particularly sensitive to 

small variations in instruction or to sort out teacher contributions to student learning from other factors 

that impact learning - school and classroom climates; peers; alignment among curriculum, standards, 

and tests; availability of materials that are aligned with what is tested; parental involvement in student 

learning; opportunities for teacher learning (such as high-quality professional development); and other 

factors.” (Goe, 2007, p. 15) 

cxliii “Schools are not simply formal organization entities engineered to deliver academic instruction, 

and schools do not simply teach children reading, writing and arithmetic. Schools are also social 

institutions; they are akin to small societies whose purposes are in important ways like those of another 

social institution – the family. As noted earlier, schools are one of the major mechanisms for the 

socialization of children and youth. This is so fundamental and so obvious that is easily taken for 

granted.” (Ingersoll, 2003, p. 11) 

cxliv “Multiple choice tests can assess only certain types of contente, primarily knowledge of facts 

and procedures. They are far less suited to testing other, more complex forms of learning, such as 

students’ability to solve nonroutine problems, write an essay or design an experiment. [...] it is 

impossible to assess, through traditional testing methods, many aspects of student learning regarded as 

important, particularly in the Information Age.” (Danielson e McGreal, 2000, p. 41) 
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cxlv “Standardized tests tap only a narrow area of knowledge and skills. Not all subjects are tested and 

not all aspects of knowledge are quizzed in the subjects that are tested. Further, other goals of 

schooling such as the development of intellectual curiosity, civic mindedness, and motivation for 

learning are outside the reach of tests.” ( trong, 2011, p. 79) 

cxlvi Schools are complex systems, and the instructional skills of individuals teachers is only one fator, 

though an importante one, influencing student learning. Other factors are the curriculum, the school 

organization, and the type of learning support the school offers [...] In addition, the characteristics of 

students assigned to a teacher will influence that teachers level of performance. (Danielson e McGreal, 

2000, p. 42) 

cxlvii  “The advantage of the growth formulation is that it eliminates a variety of confounding 

influences including the prior, and often unobserved, history of parental and school inputs. This 

formulation, frequently referred to as a value-added model, explicitly controls for variations in initial 

conditions when looking at how schools influence performance during, say, a given school year. While 

such a value-added framework by no means elim- inates the potential for specification bias, the 

inclusion of initial achievement as a means to account for past inputs reduces dramatically the 

likelihood that omitted historical factors introduce significant bias.” (Rivikin, Hanushek e Kain, 2005, 

p. 422) 

cxlviii “ many variables go into the making of a school or classroom within a school, and it is hard to 

imagine that teachers are solely responsible for students’ test scores after controlling for students’ prior 

achievement.” (Goe, 2007, p. 15) 

cxlix “the advantages that some students en oy in their home environments affect not only their 

absolute levels of achievement, but their rate of learning” ( anielson e McGeral, 2000, p. 43). 

cl One complication is that the gap between advantaged and disadvantaged students has been shown to 

increase during the summer recess (Alexander, Entwisle, & Olson, 2001; Cooper, Nye, Charlton, 

Lindsay & Greathouse, 1996; Heyns, 1978, 1987), which confounds the interpretation of the school’s 

role when summer is not accounted for separately. (Desimone e Long, 2010, p. 3026) 

cli “[...] depending on how schools collect the data, a teachers could appear ‘ineffective’ if a good 

student move away in the middle of the year, or if students who were difficult to teach moved in.” 

(Danielson e McGreal, 2000, p.43) 

clii “variability and stability of teacher effect estimates depends on the characteristics of a teacher’s 

class” ( tacy et al., 2013, p. 23)   

cliii  “not only are value-added estimates inherently noisy but also prior research provides some 

evidence showing performance differences are associated with observable time-varying variables in 

teachers. The most salient is increased effectiveness from experience (Rockoff 2004; Clotfelter, Ladd, 

and Vidgor 2006). Variation in class size (Angrist and Lavy 1999) or teacher absences (Miller, 

Murnane, and Willett 2008) could also influence estimated changes in performance within teachers, but 

are commonly ignored because they occur simultaneously with estimation of value added. Finally, 

recent research from Jackson (2010) suggests teachers’ performance is associated with the 

effectiveness of their peers. How much these and other observable variables account for changes within 

teachers’ performance, however, is not known.” (Goldhaber e Hansen, 2010, p. 4)  

cliv Every school contains some students who are more challenging to teach than others, arising from 

either cognitive or behavioral characteristics (for example, poor proficiency in English, poor prior 

learning, or an impoverished home environment). If an evaluation system depends too rigidly on 

demontrated student growth, the system will create a disincentive for teachers to teach those students 

who present the most difficult challenges. (p. 43) 
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clv “Approaches to teacher evaluation that incorporate a measure of student learning require valid 

techniques to assess that learning. That is, if we assume that student learning is a valid indicator of the 

quality of teaching, then we expect valid measures of that learning to be available. Unfortunately, valid 

measures are far from assured. (Danielson e McGreal, 2000, p. 41)   

clvi “Many audiences of education, such as legislatures, parents, and taxpayer groups want pupil 

achievement data to be used in teacher evaluation as an indication of school quality. A system that does 

not address the questions posed by audiences loses support and credibility.” (Peterson, 2004, p. 64) 

clvii “teacher effectiveness as measured by student achievement tests may be useful for research 

purposes under some conditions, given that there are no other comparable outcome measures; however, 

it is more problematic when used for rewarding teachers or comparing teachers across states.” (p. 15)   

clviii the subjective nature of teaching [...] it is difficult to achieve an objective system of evaluation in 

education because teaching is not simply the techinical application of a set of clearly defined 

procedures for clear and predictable problems. Rather, teaching involves the exercise of judment in the 

selection of alternative solutions in inherentle uncertain situations”  (Bacharach, Conley e  hedd, 1990, 

p. 142). “A teachers performance cannot be observed and evaluated without someone making  udments 

about the teachers choices of alternative solutions” (Bacharach, Conley e  hedd, 1990, p. 143). 

clix “Researchers in the field and legal experts recommend the involvement of more than one person to 

judge teacher quality and performance. A more broad-based approach to evaluation enhances its 

credibility with teachers and its validity for making importante personnel decisions, particularly when 

they may be adverse ones” (Stronge e Tucker, 2003, p. 71) 

clx “Although in most cases in current practice decisions about teacher quality are made by one person, 

the most defendible decisions could be better made with teacher-dominated panels. Panels balance 

individual judge bias, involve more poins of view, demonstrate a professional than personal focus and 

show demonstrably better reliability than individual teacher  udges” Peterson (2004, p. 74)  

 

clxi When educators discuss the evaluative criteria, when they examine evidence of teaching (such as 

tapes or commentaries) and determine, together, the level of performance represented, they are 

engaging in valuable professional dialogue.” ( anielson e McGreal, 2000, p. 28) 

clxii “Evaluators will need to be trained: to carry out their responsabilities; to be held accountable for 

making these necessary, but at times unpleasant decisions; to have access to resources (eg. time, legal 

consel and authority) essential to fulfilling their evaluative functions effectivelly; and to be assured of 

support from the superintendente and board of education if decisions encounter opposition” (Bridges, 

1990, p.156) 

clxiii “Those making evaluative  udments must be adequately trained so their judments are accurate, 

consistente, and based on evidence. From the standpoint of those being evaluated (teachers), it must not 

matter who is conducting the evaluation; the results should be the same regardless of the identity of the 

evaluator. This consistency of judment on the part of trained evaluators is an essential guarantee of the 

reliability of the system as a whole” ( anielson e McGreal, 2000, p. 23) 

 

clxiv Comprehensive teacher evaluation systems require time and other resources. This may be costly 

but is indispensable for designing a consistent and fair system, approved and appropriated by the 

teachers. A consequence is that both teachers and evaluators should be partly released from other 

duties. Milanowski and Heneman (2001) found that even if teachers accept the standards and the need 

for an evaluation system, they may also manifest reluctance when the system adds too much to their 

workloads. Hence, teachers should have time to reflect on their own practice, especially when the 

process requires the constitution of a portfolio. [...] Policymakers should also aim at reducing the 

administrative workload for evaluators, especially school principals, in order to provide them with 

more time for teacher evaluation, feedback and coaching (Marshall, 2005).”(Isoré, 2009, p. 29 e 30)  



 275 

                                                                                                                                                               
clxv “Procedures undertaken for an evaluation process should represent, to the extent possible, a 

‘natural harvest’of teachers work, rather than extra work that teachers must do solely for the evaluation 

process.” ( anielson e McGreal, 2000, p. 60) 

clxvi Communities and boards of educations must realize that money spent to enhance and support 

teachers and supervisors in their work with students is an investment, not a cost. [...] Improving student 

learning is not cheap” ( anielson e McGreal, 2000, p. 20)  

clxvii  “Teaching has a distinct life cycle: teachers at different stages in their careers have different 

needs and different levels of skill. Novice teachers are engaged in rapid and intense learning and 

require a good deal of support in developing their basic teaching skills. Experienced teachers, on the 

other hand, have many routines of teaching under control and can devote energy and attention to 

refining their skill. Experienced, but struggling, teachers may have to reexamine their philosophy of 

education and their current practice in light of changing educational theory and changing student 

population. This cycle suggests that non tenured (probationary) teachers, tenured (career) teachers, and 

teachers needing intensive assistance should participate in evaluation activities that are different from 

one another. Even if the evaluative criteria for novice and experienced teachers are the same, schools 

and districts should use different procedures for teachers at different stages in their careers.” 

(Danielson e McGreal, 2000, p. 56) 

clxviii “the individual standards are not equally applicable in all evaluations” (Joint Committee, 2003, 

p.5) . 


