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A GESTÃO DA AVALIAÇÃO
DO DESEMPENHO DOCENTE
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neira como eles se inter-relacionam recursos de aprendizagem. A ação
é o principal foco da avaliação insti- do professor é a principal variável
tucional. O gestor escolar precisa es- da aprendizagem do aluno, mas está
tar atento à gestão dos três níveis de longe de ser a única. Outra questão
avaliação e deve construir um pla- fundamental refere-se à utilização
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de cada instância. Especial atenção, Entre os que se mostram efetivos,
porém, deve ser dada à avaliação do destacam-se a avaliação entre pares,
desempenho docente, em razão da em que um professor acompanha e
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aperfeiçoamento. A experiência
mostra que conjugar vários instrumentos é essencial para uma avaliação mais justa.
Um componente fundamental da
avaliação do desempenho docente é
estabelecer a participação dos avaliados na definição de critérios e metas. Esse passo é essencial para que o
corpo docente apoie a avaliação, encarando-a como uma oportunidade
pedagógica, e não como uma ameaça. A condução do processo deve ser transparente e os resultados
precisam alimentar uma estrutura de apoio e formação continuada.
Somente dessa forma os professores não se sentirão ameaçados e os
comportamentos de resistência serão minimizados. Outros cuidados essenciais a serem considerados são evitar que a atividade seja
percebida pelos professores como
um mecanismo de controle e levar
em consideração o contexto vivido
pelos docentes, além de suas experiências bem-sucedidas já realizadas. O gestor escolar precisa se
apoderar da gestão desse processo,
encarando a avaliação do desempenho docente com a devida seriedade e o cuidado que a atividade
exige, pois disso depende a efetividade da melhoria contínua da ação
docente na escola, o que somente
ocorrerá se os resultados forem colocados a serviço da melhora do
desempenho. G
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