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De quem é a
responsabilidade
quando o aluno
não aprende?

De quem é a responsabilidade quando
o aluno não aprende?
Do aluno

(Avaliação da Aprendizagem)

Do Professor

(Avaliação de desempenho)

Da escola

(Avaliação Institucional)
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O outro que me ameaça é o
mesmo que me liberta.

A avaliação de
desempenho de
professores é tema
que está em debate
em diversos países do
mundo.

No Brasil, podemos
dizer que o processo
é pouco discutido.

Em sua grande maioria, os professores brasileiros são avaliados através do
desempenho de seus alunos em processos de avaliação da aprendizagem
internos e externos.
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A aprendizagem dos alunos
pode ser usada como
parâmetro único de avaliação
de desempenho de seus
professores?

Estrutura da escola e
recursos de
aprendizagem

Contexto
socioeconômico
dos alunos

Aprendizagem
dos alunos

Repertório prévio e
expectativas

Competência do
professor
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Combinação de múltiplas estratégias
•
•
•
•
•
•

Avaliação pelos pares
Avaliação pelos gestores das escolas
Auto avaliação
Provas escritas
Portfólios
Planos de aula

Estabelecer a participação
dos avaliados na definição
de critérios e metas é fundamental para que o corpo
docente apoie a avaliação,
encarando-a como uma
oportunidade pedagógica e não
como uma ameaça.
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Fases de uma Avaliação coerente
Constatação
de situação

Reflexão
sobre as
causas

Decisão/Ação
para garantir
os resultados

Fiquemos atentos!
Atenção especial aos
professores com alto
desempenho
Atenção mais especial
ainda aos professores com
baixo desempenho.
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O que avaliar no desempenho do professor?

Os cinco aspectos a serem avaliados na Avaliação de desempenho
docente:
1. Empenho para que o aluno aprenda;
2. Conhecimento teórico e metodológico sobre os conteúdos que
lecionam.
3. Criação de clima favorável à aprendizagem.
4. Avaliação contínua do progresso dos alunos e consequentes mudanças
quando necessárias.
5. Empenho na melhoria contínua e desenvolvimento profissional.

Empenho para que o aluno aprenda.
• Neurociência da aprendizagem.
– Diversificar, sorte, feedback, apz,
interesse progressivo

• Estrutura de uma aula significativa.
• Estratégias de Mediação Relacional.
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Conhecimento teórico e metodológico sobre o
conteúdo que leciona.
• Atualização científica.
• Estratégias de mediação didática.

Criação de clima favorável à aprendizagem
• Estabelecer a interação cultural
na relação com os alunos.
• Construção de vínculos na sala
de aula.
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Avaliação contínua do progresso dos alunos e
consequentes mudanças quando necessárias.
• Avaliação Significativa integrada
ao processo de aprendizagem.

Empenho na melhoria contínua e
desenvolvimento profissional.
• Empenho na busca pelo auto
aperfeiçoamento.
• Predisposição para a auto
avaliação constante.
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A boa avaliação docente precisa
caminhar de mãos dadas com a
estruturação de um plano de
carreira no Magistério.

No Brasil, a progressão
é burocrática, derivada
quase exclusivamente
do tempo de serviço ou
da titulação e, pior,
estimula a fuga da sala
de aula. Para muitos,
virar coordenador ou
diretor é o único
caminho para um
salário mais alto.
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O caminho das experiências bem sucedidas:
• Mecanismos que se inter
complementam.

•
•
•
•
•
•

Auto avaliação
Avaliação dos pares
Portfólio
Plano de aula
Avaliação externa
Plano de aperfeiçoamento

Estratégias recentes e eficazes:
• Filmagens de aulas
• Análise de portfólios de
professores
• Propostas de aula.
• Estudos de caso
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Obstáculos:
• O processo parecer dispositivo de controle.
• O avaliador é um agente externo, sem legitimidade
para a categoria.
• Discurso político em choque com a realidade.
• Critérios avaliados em contradição com os utilizados
na contratação.
• Desconsideração do contexto vivido pelo professor.
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Alguns consensos:
• As políticas avaliativas devem ser precedidas por uma ampla discussão sobre o
que se espera dos professores.
• A abordagem deve ser sistêmica.
• É preciso que haja a promoção da participação e do envolvimento dos atores
implicados.
• Deve-se garantir o respeito ao trabalho docente.
• Deve ter como pano de fundo, processos de melhoria do sistema educativo.
• É essencial a existência de redes de apoio ao trabalho docente.

Ainda temos muito que refletir!
• Pesquisa (2012): The longterm impacts of teachers
(Impactos dos professores em longo prazo) de Raj
Chetty e John Friedman, da Universidade de Harvard,
e Jonah Rockoff, da Universidade de Columbia.
• Investigou o efeito de um bom professor na vida de
um estudante e futuro profissional através da análise
de dados de 2,5 milhões de alunos ao longo de 20
anos (1989 a 2009).
• Uma de suas conclusões mais importantes é a de que
a efetividade docente muda ao longo do tempo.
• O fato de a eficácia docente não ser estanque e de os
sistemas avaliativos produzirem um retrato
momentâneo do desempenho desses profissionais
não pode ser ignorado.
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“Viver é afinar o
instrumento
De dentro para fora
De fora para dentro
A toda hora
A todo momento”.

Walter Franco
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