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RESUMO: 
A avaliação é essencial em qualquer organização para garantir a qualidade do serviço prestado 
e a melhoria das práticas profissionais. A concretização da avaliação de desempenho é, no 
entanto, um processo que, em geral, provoca perplexidades, conflitos, resistências e 
dificuldades. Estamos vivendo um momento importante na educação brasileira, pois o 
Ministério de Educação (MEC) criou o Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente que 
visa avaliar conhecimentos, competências e habilidades dos candidatos ao ingresso na 
docência do ensino básico e fundamental. A avaliação pretende fornecer parâmetros e um 
indicador qualitativo de formação inicial dos docentes. Assim, neste trabalho, buscamos 
debater os conceitos de avaliação e da avaliação de desempenho da profissionalidade docente, 
além de buscar reconhecer e correlacionar experiências iberoamericanas e as influências 
europeias dessas avaliações. 
 
Palavras-Chave: Avaliação docente; qualidade da educação; práticas profissionais 

 

RESUMEM: 
La evaluación es esencial en cualquier organización para asegurar la calidad del servicio y la 
mejora de las prácticas profesionales. La aplicación de la evaluación del desempeño es, sin 
embargo, un proceso que suele causar perplejidad y el conflicto, la resistencia y dificultades. 
Estamos viviendo un momento importante en la educación brasileña, porque el Ministerio de 
Educación (MEC) creó el Examen Nacional de Ingreso en la Carrera Docente diseñado para 
evaluar conocimientos, habilidades y capacidades de los candidatos para la admisión en la 
enseñanza básica y fundamental. La evaluación tiene como objetivo proporcionar datos y un 
indicador cualitativo de la formación inicial del profesorado. Así, en este trabajo se describen 
los conceptos de evaluación y de evaluación del desempeño de la profesión docente, además 
de tratar de reconocer las tendencias y correlación de influencias iberoamericanos y europeos 
en tales evaluaciones. 
 

Palabras Clave: evaluación docente; calidad de la educación; prácticas profesionales  
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INTRODUÇÃO 

A avaliação periódica dos alunos sempre constituiu uma trave-mestra dos sistemas 

educativos. Contudo, nas últimas duas décadas entramos numa fase em que os dispositivos de 

avaliação se incorporam às suas várias dimensões, do aluno ao professor, de modo estruturado 

e continuado, mobilizando orçamentos avultados, adquirindo grande relevância político-

midiática e permitindo uma miríade de comparações longitudinais e internacionais 

(ABRANTES, 2010). 

No processo de ensino, tudo acontece na razão direta das relações entre professores e 

alunos, e o palco e o cenário são as salas de aulas e todos os demais ambientes escolares e 

acadêmicos. Conhecer os atributos dessas relações e seus efeitos sobre a qualidade da 

aprendizagem é desafiador e se projeta nas ações educativas sempre em transformação. 

Avaliar essas relações entre docentes e alunos é tarefa indispensável para o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem (BOCLIN, 2004) 

Assim, é crescente a importância dada aos processos de avaliação do desempenho 

docente nos sistemas educativos da América e da Europa como instrumento para promover a 

qualidade do ensino.  Neste trabalho, buscamos debater conceitos de avaliação docente, além 

de buscar e correlacionar as tendências desse processo na região iberoamericana e a influência 

europeia nesse processo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Gallego (1997), a avaliação da profissionalidade docente é um 

processo sistemático de obtenção de dados válidos e confiáveis, com o objetivo de comprovar 

e valorar o efeito educativo que produz o desenvolvimento e melhora das capacidades 

pedagógicas, emocionais e de responsabilidade dos alunos e, por fim, a natureza das relações 

interpessoais dos professores com alunos, pais, diretores, colegas e representantes das 

instituições da comunidade. A partir dessa definição, podemos interpretar que avaliar o 

desempenho docente é proceder à identificação de uma realidade baseada em sua mais ampla 

expressão, em que se destacam os conflitos nas condições e ações realizadas. 

Estudos demonstram que a avaliação constitui uma dimensão central do planejamento 

educativo moderno, permitindo a tomada de decisões mais eficazes e democráticas, através de 

um controle permanente de diversos indicadores. Se o modelo de avaliação clássico parece ter 

entrado em crise, tal como o próprio conceito de planejamento que o apoiava, temos visto nos 
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últimos tempos a um acelerado desenvolvimento de modelos mais específicos, flexíveis e 

dinâmicos (MARTÍNEZ, 2005).  

Nesse caso, procuram-se desenvolver modelos híbridos, no qual se articulam 

metodologias quantitativas e qualitativas, atores internos e externos, com diferentes 

temporalidades e privilegiando modalidades, cujo principal objetivo não será tanto o 

conhecimento mais rigoroso e exaustivo possível da realidade, mas, sobretudo, maximizar a 

utilidade das avaliações para a tomada política de decisões e a participação e formação dos 

atores educativos (ABRANTES, 2010). 

Por outro lado, não podemos esquecer que a avaliação implica, em si própria, uma 

política e, portanto, uma vez que os dispositivos de avaliação estejam acionados, sobretudo 

aqueles que adquirem grande dimensão e visibilidade, estão necessariamente ancorados a 

interesses poderosos. Assim, segundo a UNESCO (2007), num estudo coordenado por Javier 

Murillo Torrecilla, uma das grandes fragilidades dos sistemas de avaliação docente é a falta 

de transparência na determinação de qual embasamento teórico se embasam, ou seja, foi 

observado que as propostas de avaliação do professor partem de uma concepção não bem 

explicada ou fundamentada do que é um bom docente. Os autores do estudo avaliam que 

desse modo as atividades análogas em contextos similares são entendidas e reconhecidas de 

modo diferente e que isso deveria ser objeto de uma séria reflexão por parte dos responsáveis 

políticos da matéria.  

Isso corrobora o que nos diz Abrantes (2010), para quem a avaliação implica a 

produção fundamentada de um juízo de valor, ou seja, a comparação sistemática de uma 

realidade com um referente de ideal projetado e, por conseguinte, introduz-se, desde o 

princípio, no campo da política. 

De fato, os sistemas de avaliação da profissionalidade desenvolvidos nas últimas 

décadas por organizações transnacionais, como a União Europeia, o Banco Mundial ou a 

UNESCO, têm sido associados a estratégias de padronização e regulação transnacional dos 

sistemas educacionais, impondo globalmente uma agenda educativa tecnocrática e neoliberal 

(TEODORO, 2008). De forma que, um dos pilares desse processo tem sido o controle 

prescritivo e extensivo dos resultados educativos, ou do “sucesso”, implicando a imposição de 

uma definição restrita deste conceito e de um modo único de aferição, o que não deixa de 

condicionar as práticas pedagógicas e organizacionais das escolas.  

Dessa forma, o perigo será conceber a intervenção dos organismos nacionais e 

internacionais como isenta de ambiguidades e tensões, assumindo à priori que a dimensão 
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técnica da avaliação promovida por uma organização política não poderá mais do que refletir 

as suas orientações ideológicas (ABRANTES, 2010). 

 

AVALIAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÃO: A 
CONTURBADA AVALIAÇÃO DE PROFESSORES E AS PROVAS AOS ALUNOS 

 

Como nos ensina Afonso (2009), nem tudo o que conta em termos educacionais pode 

ser medido ou comparado, contudo, o próprio conceito de avaliação traz consigo o que autor 

trata como “condição sine qua non para o desenvolvimento de processos de prestação de 

contas e de responsabilização”, a chamada accountability.  Para ele: 

 

A prestação de contas, como ato de justificação e explicação do que é feito, 
[...] implica, em muitos casos, que se desenvolva alguma forma ou processo 
de avaliação ou auto-avaliação. Neste sentido, quando a prestação de contas 
exigir a avaliação, esta deverá desenvolver-se de forma fundamentada e o 
mais possível objetiva, de modo a procurar garantir a transparência e o 
direito à informação em relação à persecução de políticas, orientações, 
processos e práticas. E se, por alguma razão, [...] houver lugar a prêmios ou 
sanções, ou outras formas de responsabilização de instituições, organizações 
ou pessoas, isso deve ser também consequência [...] de uma avaliação 
rigorosa e prudente sob o ponto de vista técnico-metodológico (tendo por 
referência, entre outros, critérios, objetivos e padrões previamente 
definidos), e tendo em conta igualmente o enquadramento cultural, ético e 
jurídico que preveja procedimentos democráticos e salvaguarde direitos 
fundamentais (Afonso, 2009, p.14) 

 

 

Afonso (2009) nos garante que, sem haver garantia de avaliabilidade, ou seja, sem a 

presença de condições que possibilitem desenvolver processos baseados em metodologias 

credíveis, válidas e fidedignas, e que permitam emitir e fundamentar juízos valorativos sobre 

práticas, instituições, contextos e políticas, ficam prejudicadas as formas de prestação de 

contas e de responsabilização, ou seja, uma parte fundamental dos processos de 

accountability.  

 Em todos os países da Europa e América Latina, existe algum tipo de avaliação do 

desempenho docente. Varia a forma: avaliação externa e mais formal ou autoavaliação interna 

desenvolvida informalmente. Assemelham-se as finalidades: melhorar ou assegurar a 

qualidade do ensino e proporcionar informação para a tomada de decisões a respeito do 

docente. A promoção da qualidade do ensino é a finalidade mais presente nas avaliações de 

caráter interno, desenvolvidas pelas próprias escolas, assinala um estudo da UNESCO (2007).  
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Segundo esse mesmo estudo, entre os países que não têm um sistema de avaliação de 

caráter geral contam-se: na Europa Ocidental, a Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, Irlanda, Itália, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países 

Baixos, Reino Unido (Escócia) e Suécia; na Europa de Leste, Eslováquia, Hungria e Letônia; 

na América Latina: Brasil, Equador, Nicarágua, Panamá e Paraguai. 

Por outro lado, foi implementada uma avaliação do desempenho docente de caráter externo 

em outros países europeus: Alemanha, Eslovênia, Estônia, França, Grécia, Lituânia, Malta, 

Polônia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), República 

Checa e Romênia. Também na maioria dos americanos: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana, 

Uruguai, Venezuela. E em dois dos estados norte-americanos analisados, Califórnia e 

Carolina do Norte. No caso do Brasil, o exame que o Ministério da Educação implantará fará 

com que o nosso país tenha um sistema de avaliação geral ainda que somente para o ingresso 

na carreira docente. 

Contudo, apesar dessa classificação, existe uma variedade de situações encontradas, 

como por exemplo, em países como a Espanha e a Itália, apesar de existir um sistema de 

avaliação, este só é aplicado em casos excepcionais: para licença por estudo e viagens ao 

estrangeiro. A generalização do sistema de avaliação a todos os professores em Espanha é 

"uma questão pendente há mais de uma década nas diferentes administrações educativas", 

referem os autores. 

Nos países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) e nos Países Baixos, a 

responsabilidade pelo trabalho docente recai sobre a própria escola que, por isso, tem 

autonomia para realizar avaliações do trabalho desenvolvido quando necessárias e fazer 

repercutir os resultados nos salários atribuídos. No caso da Finlândia, "um exemplo 

paradigmático", afirma a UNESCO (2007), o sistema de inspeção e supervisão das escolas foi 

abolido em 1990 como prova da "confiança" nas escolas e nos professores. Por isso, a 

avaliação é entendida como uma auto-reflexão do docente no interior da escola onde leciona.  

Esses e outros aspectos que se prendem com o tipo de instrumentos usados para a 

obtenção da informação, os responsáveis pela mesma, as repercussões no funcionamento da 

escola e na carreira do professor demonstram o porquê de a avaliação do desempenho docente 

ser "uma questão tradicionalmente conflituosa", conclui a UNESCO. 

O relatório da UNESCO chama a atenção ainda para o fato de que, nas avaliações 

externas, combinam-se os propósitos de melhoria da qualidade de ensino, a chamada função 

formativa da avaliação docente, e a utilização das informações colhidas para classificar ou 
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selecionar docentes e decidir sua vida profissional, com repercussões sobre salários e 

promoções, o que o relatório da UNESCO chama de “função somativa”  e que é exatamente o 

que Afonso (2009) nos assinala como parte da definição de accountability e que seria a 

responsabilização.  

Assim, a UNESCO (2007) nos informa que os resultados da avaliação de desempenho 

docente, nos países analisados, têm várias repercussões positivas e negativas, incluindo a vida 

funcional dos professores a exemplo de Cuba, cujos resultados negativos poderão determinar 

o afastamento da docência, ou como no caso da Bolívia, que mediante resultados de exames 

de suficiência profissional, realizados a cada cinco anos, desliga da função pública docentes 

reprovados numa terceira oportunidade. 

Como nos lembra Ranson (2003), esse modelo avaliativo pode ser sentido como um 

“anátema para a comunidade de profissionais”. Isto ocorrerá quando esse mesmo modelo é 

associado redutoramente a uma “imagem potencialmente punitiva” (Ranson, 2003, p. 460) 

que advém, por vezes, do fato de a responsabilização e a eventual imposição de sanções serem 

componentes subjacentes e que geram grandes conflitos internos. 

Com efeito, o tema da avaliação do ensino público, sob a normalmente utilizada forma 

de rankings das escolas, suscita a produção e difusão de representações sociais e profissionais 

diametralmente opostas. A profusão de objetivos e funções com os quais a escola e os 

professores são atualmente confrontados revela-se nos discursos. À retórica da igualdade de 

oportunidades, da democratização da escola e da educação para a cidadania contrapõe-se a 

que valoriza a qualidade da escola e do ensino, a meritocracia, o individualismo e o direito à 

escolha da escola pelos encarregados de educação” (MELO, 2010).  

Assim, quando essa legitimidade e transparência não existem, o sistema avaliativo 

entra em erosão e é mais difícil chegar a uma forma adequada de accountability. Alguma 

precipitação na decisão política, o diálogo insuficiente e a falta de ampla participação dos 

sujeitos interessados são, em geral, a causa dos conflitos e das manifestações públicas de 

professores (AFONSO, 2009). 

E os professores, sujeitos de todo o processo de avaliação, são confrontados 

diariamente com a necessidade de desenvolverem os estudantes num mundo social e 

profissional fortemente hierarquizado e dominado pela ideia de performance, em que, na 

realidade, os docentes têm, de gerir diariamente no seu ofício várias imposições 

contraditórias: por um lado, promoverem o desenvolvimento integral dos discentes, dado que 

esta norma oficial é dirigida a todos os professores, independentemente dos ciclos de 

escolaridade que lecionam e ,por outro, avaliar objetivamente os estudantes através dos testes 
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e provas escolares. Ora, se a primeira tarefa apela para a função não hierarquizadora da 

escola, as avaliações dos alunos conduzem inevitavelmente à hierarquização e seleção escolar 

(PERRENOUD, 1999). 

Especificamente no caso brasileiro e de uma forma não tão direta, as provas nacionais 

de avaliação e as internacionais (notadamente, o Pisa) realizadas pelos alunos adquiriram, 

uma importância central na definição das políticas públicas. Pela sua sofisticação técnica, 

inovação metodológica e não, menos importante, impacto político, convém analisar que o 

teste do PISA aplicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), busca em seu enfoque analítico o rendimento dos alunos em provas de Matemática, 

Ciências Naturais e Português pressupõe e, segundo alguns autores, promove uma visão 

restrita do trabalho educativo e dos seus propósitos, negligenciando dimensões tão 

importantes como a expressão oral, a formação cívica, a sensibilidade artística, a participação 

comunitária, a educação física, o trabalho de equipe, entre outros. Além disso, ao 

descontextualizarem e uniformizarem as competências necessárias a qualquer adolescente, 

entram em tensão com o movimento de descentralização educativa e de autonomia das escolas 

que se tem vindo a esboçar no espaço ibero-americano (MARTINIC, 2001).  

Aliás, de fato, o apelo político desses resultados tornou-se prática corrente, 

aproveitando a enorme visibilidade midiática que tem acompanhado a divulgação pública dos 

resultados gerais destas provas, a publicação de comunicados de imprensa por parte do 

Ministério da Educação, nos quais, saúda os resultados positivos alcançados ou, em alguns 

casos, declara estranheza e preocupação pelos scores mais negativos. Importante ressaltar que 

o debate raramente supera a análise da subida ou da descida dos valores médios, o que, não se 

conhecendo os indicadores base e a sua coerência ao longo do tempo, carece de validade 

científica (ABRANTES, 2010). 

 

MODELOS DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A coleta de informação para avaliação docente é indispensável, mas são várias as 

limitações técnicas deste procedimento. Assim se justifica em todos os países a preocupação 

de combinar diversos instrumentos que possibilitem obter uma imagem global e objetiva do 

docente. Sendo o mais habitual a observação do professor em contexto de trabalho, ou seja, na 

aula. E o menos frequente, pelas duras críticas que suscita: a análise dos resultados 

acadêmicos dos alunos (ABRANTES, 2010). 
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Assim, no Chile, utiliza-se como fonte de recolha de informação o portfólio do 

professor com descrição de atividades e planificações, pautas de autoavaliação, entrevista ao 

avaliado e relatórios dos órgãos de direção e coordenação da escola. Na Alemanha, combina-

se a observação de aulas com a revisão dos documentos gerados durante o processo de ensino, 

pedem-se relatórios aos superiores do docente e uma entrevista pessoal. Na Colômbia, entre 

os possíveis instrumentos usados assinala-se o recurso de entrevistas com integrantes da 

comunidade educativa ou corpos de colégios profissionais, que possam dar testemunho sobre 

o desempenho do avaliado. Na Romênia, a avaliação é realizada mediante um esquema de 

fichas correlacionadas com a descrição do trabalho docente (ABRANTES, 2010).  

No Brasil, desde 1993, o Ministério da Educação (MEC), em articulação com as 

Secretarias Estaduais de Educação, implantou o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). Realizado por amostra nacional de alunos, inicialmente com provas objetivas no 

modelo clássico, essa avaliação passou a ser realizada anualmente, abrangendo séries do 

ensino fundamental e médio, tendo aperfeiçoado sua metodologia e, finalmente, em 1995, 

adotado os procedimentos preconizados pela Teoria da Resposta ao Item. Mais recentemente 

o MEC expandiu a avaliação de desempenho do sistema educacional com a Prova Brasil, 

aplicada a todos os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, integrando essa prova 

ao SAEB. Com isso avançou-se na construção de um indicador — o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a partir de 2007, que integra o fluxo escolar e 

as médias de desempenho nas avaliações nacionais e, com base, nessas médias é possível 

dispor de um valor do Indicador para o país como um todo, cada Estado, Município e Escola 

(GATTI, 2009). 

Esse modelo adotado pelo Brasil é bastante criticado, pois faz a “prova” da qualidade 

do ensino pelo aluno e também por que cria o famoso “ranking” de escolas. Para Melo (2010), 

esses rankings escolares e a existência dos exames nacionais justificam as alterações no modo 

como os professores desenvolvem a sua ação cotidiana. Para a autora, a pressão ao longo do 

ano pelos resultados dos alunos nesses exames, faz com que os professores não experimentem 

novas estratégias de ensino que levem os alunos a apreender os conteúdos de formas 

diferentes, que lhes permitam “aprender a pensar”, pois isso implica “perda de tempo” que 

não se dispõe a perder. De fato, os dados pela autora demonstram que a maioria dos 

professores percebe os rankings escolares como meios que produzem um julgamento público 

sobre o mundo escolar em geral, e sobre o seu desempenho em particular. 

 

CONCLUSÕES 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 9 

 

Para que avaliar o professor? Esta é possivelmente uma questão-chave da avaliação do 

desempenho docente. Apesar das polêmicas e resistências que a implementação possa causar 

pela falta de transparência do processo, e por não envolver, em grande parte, os princípios 

emancipatórios de avaliação, comprometidos com os princípios de democracia participativa, 

inclusão social e participação dos atores locais. O que praticamente todos concordam é que o 

mais importante é converter os resultados da avaliação numa melhoria da qualidade do 

ensino. Esse é o grande desafio que se coloca aos decisores políticos. 

Contudo, o que parece que está a acontecer é que na proporção que os programas de 

avaliação se vão alargando e intensificando, raramente conseguem escapar à sua dupla 

dependência das lutas político-mediáticas, o que acaba por minar uma parte do seu potencial 

informativo e transformador. Sabendo-se, de antemão, que a inexistência de referenciais 

(como parece ter ocorrido na avaliação de professores) também vota ao fracasso tais 

iniciativas, a única solução será que a montagem destes dispositivos resulte de um amplo 

debate público e de um acordo verdadeiro e compromissado entre os diversos atores 

educativos, evitando escudar-se numa pretensa hegemonia da técnica.  

Por outro lado, apenas uma parte dos resultados da avaliação tende a ser mobilizado, 

de forma estratégica e retórica, para legitimar políticas educativas particulares e cujos 

propósitos raramente são declarados, em muitos casos, negligenciando ou mesmo 

contrariando outros resultados das referidas avaliações. Nesse caso, será importante criar 

condições para que os resultados das avaliações sejam difundidos e debatidos, em 

profundidade, nos múltiplos espaços educativos, o que implica estratégias de divulgação em 

vários tempos, espaços e linguagens. 

Em relação ao Brasil, pode-se afirmar que vem mudando a representação dos 

processos avaliativos de sistemas educacionais no Brasil, em relação aos quais houve 

inicialmente uma reação contrária muito forte (apesar de que ainda existem reações), e que 

uma cultura de avaliação educacional está se consolidando, na ideia de accountability. 

Salutares são os debates e as contraposições aos diversos processos avaliativos im-

plementados em vários dos níveis educacionais, e nos vários sistemas de administração 

educacional do país (União, Estados e Municípios).  

E de uma forma ou de outra, as iniciativas estão dando margem aos debates e a uma 

preocupação verdadeira nas que resulta em iniciativas como aperfeiçoamento dos currículos 

escolares, formação continuada de professores, revisão da formação básica de docentes, 

produção de materiais didáticos novos em vários tipos de suporte (impressos, virtuais, DVDs, 
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etc.). O impacto dessas avaliações começa a ser sentido na educação básica e o que os 

docentes esperam é que essas avaliações sejam mecanismos para tranformações ainda mais 

profundas e necessárias no sistema de ensino como um todo e que sirvam como estímulos à 

mudança em processos educacionais, e não como punição aos docentes. 
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