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Avalia~ao

do desempenho
dos professores como
processo de desenvolvimento
pessoal e profissional

Apesar de toda a controversia associada aavalia~ao dos professores e da enfase que, frequentemente, se atribui adimensao
ae presta~ao de contas na morfologia e na operacionaliza~ao
de muitos dos modelos de avalia~ao de professores, a avalia~ao
desses profissionais da educa~ao interessa sobretudo como urn
processo de desenvolvimento pessoal e profissional com ·otencial para ter impacto positivo nas aprendizagens dos alunos.
A investiga~ao (Schleicher A., em Preparing Teachers and
Developing School Leaders for the 21st Cent y: Lessons from
around the World, da OECD Publishing': 20 2; Mangiante E., em
Teachers matter: Measures of teacher effectiveness in low-income minority_.s ools. Educational ssessment, Evaluation and
Accountability, 2011; e Teac-her: Matter. Attracting, developing
and retaining effective teachers, da OECD Publishing, 2005)

mostra, reiteradamente, que os professores sao a variavel
mais significativa para propiciar bons resultados academicos
aos alunos, com consequencias positivas no seu sucesso profissional e social. Ainda recentemente, Eric A. Hanushek (em
Valuing Teachers: How much is a good teacher worth? da Edu,_.,__..--wtion Nex , :21Hi: 4t), especialista em Economia <Ia Eauca~ao,

raentifrcou rmpactos muito significativos tlos professores nos
rendimentos futuros dos seus alunos e no desempenho global

da economia. Tendo os professores essa influencia tao significativa no futuro dos alunos, e necessario saber se estao a desempenhar cabalmente as suas un~oes. Mas, sem avalia~ao
do seu desempenho, e tambem das institui~oes educativas,
nao sabemos se estamos a proporcionar aos alunos ensino com
gualidade e oportunidades ae sucesso.
Por isso, e necessario aeterminar, atraves de uma avalia~ao
que contribua para.o aesenvolvimento profissional e a responsabiliza~ao, a qualidade do desempenho dos professores e a sua
capacidade para ajudar os alunos a aprender. 0 modelo atraves
do qual os professores sejam avaliados tern de ser valido, fiavel
e defensavel. Para que tal aconte~a, e indispensavel que promova a aprendizagem profissional de todos os envolvidos, atraves
de urn ambiente colegiado e colaborativo. Esse ambiente s6 se
desenvolve e se sustenta se houver confian~a, qualidade das
rela~oes interpessoais e comunica~ao clara entre todos os que
participam nas diferentes fases do processo. Aesse prop6sito,
Stronge (em "A avalia~ao de professores numa perspectiva internacional. Sentidos e implica~oes': 2010: 31) diz-nos que"se queremos que uma avalia~ao <le pro essores val ida se torne numa
prati~a romum, e-ntao te-re-mos de Griar urn dima c-0nstrutivo ---,J
para que o processo ocorra."

Mas o predomfnio da confian~a e o ambiente colaborativo nao nascem por gera~ao espontanea. Necessitam de muito
empenhamento e dedica~ao. lake (em Teacher Evaluations:
We Need Trust, Not Just Tools, disponfvel http://blogs.edweek.
org/ edweek/rick_hess_straight_ up/20 12/04/teacher_eva luations_we_need_trust_notjust_tools.html, 2012) afirma que,
para fomentar urn clima de confian~a que permita desenvolver
sustentadamente urn modelo de avalia~ao de qualidade, e necessaria que os professores: a) saibam que estarao obtendo feedback sobre o seu trabalho e que nao havera surpresas desagradaveis; b) saibam que quem os avalia e competente e pretende
contribuir para a melhoria da sua qualidade de desempenho; c)
perspectivem os seus colegas como potenciais colaboradores; d)
sintam que todos na escola trabalham numa cultura de compreensao comum e de respeito mutuo; e) vejam que a avalia~ao
do desempenho e mais vista como urn meio para o desenvolvimento profissional e a melhoria organizacional do que como urn
julgamento sobre indivfduos.
Para que a avalia~ao dos professores tenha qualidade, ela tera
de ser percebida maioritariamente como justa e eficaz, baseada
no desempenho efetivo, fundamentada numa varie.dade de elementos de avalia~ao e desenhada para encorajar a melhoria no
professor avaliado e na sua escola. Nesse sentido, consideramos
urn con junto de elementos como indispensaveis num modelo de
qualidade de aval i a~ao do desempenho de professores: a) defini~ao consistente e partilhada do que se considera qualidade
de ensino, nomeadamente atraves da consensualiza~ao tao alargada quanta possfvel de padroes e criterios; b) oportunidades
para manter dialogos construtivos sobre o desempenho, sobretudo entre avaliadores e avaliados; c) concentra~ao nos aspectos
verdadeiramente importantes do ensino e da aprendizagem; d)
objetivos da avalia~ao beneticos para o professor e para a escola; e) avaliadores formados especificamente para o desempenho
dessas fun~oes, nomeadamente em teoria da avalia~ao, etica
avaliativa, supervisao pedag6gica, avalia~ao do desempenho
profissional e tecnicas de observa~ao de atividades letivas.
Contudo, para alem das vertentes de arquitetura do modelo
de avalia~ao e das suas dimensoes procedimentais, ha outros
fatores que nao sao me nos importantes. A
desem-
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de educa~ao estao votadas ao fracasso. Propiciam conformidade
normativa e conformismo, mas nao contribuem para a melhoria
da qualidade de ensino.
0 objetivo essencial da avalia~ao devera ser o encorajamento da melhoria do professor avaliado e da escola para que
os alunos sejam melhor ensinados, educados e socializados.
Parece-nos que a melhor forma de obter esse resultado sera
atraves de uma articula~ao entre o prop6sito da avalia~ao de
desempenho, como fator de desenvolvimento profissional, eo
prop6sito da avalia~ao de desempenho, como instrumento de
presta~ao de contas.
Para concluir, poderemos dizer que a maioria das pessoas nao
gosta de ser avaliada e tern medo da avalia~ao. Para que a avalia~ao de professores seja verdadeiramente uma oportunidade
de desenvolvimento pessoal e profissional para os professores
envolvidos, avaliadores e avaliados, e necessaria que estes confiem na arquitetura do modelo, no processo, nos resultados e
na respetiva utiliza~ao. Aconfian~a e uma variavel fundamental
nesse domfnio e para consegui-la e necessaria envolver as pessoas desde o infcio.
Nesse sentido, a avalia~ao de desempenho dos professores
tern de consistir num processo de desenvolvimento pessoal e
organizacional, atraves da participa~ao alargada nas suas fases de investiga~ao, apresenta~ao de proposta, negocia~ao,
tomada de decisao e meta-avalia~ao . A constru~ao conjunta
de espa~os e solu~oes livres de domina~ao e recheada de obstaculos, desgastante e morosa, mas e preferfvel ao formalism a
ritual, esteril e enganador, sem urn custo-beneffcio profissional e social mente desejavel.
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