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Resumo. No presente estudo realizou-se uma investigação do tipo
qualitativa, através da aplicação de um questionário junto aos alunos do 4º
ano de Licenciatura em História da Universidade do Vale do Paraíba, SP,
Brasil, cujo objetivo era o de explorar os critérios para a avaliação de
seus professores segundo a ótica desses alunos. A análise dos dados
baseou-se em algumas recomendações teóricas da literatura sobre Avaliação
de Docentes e do Ensino. As conclusões são as de que os alunos apontaram
critérios relacionados à competência técnica dos professores em suas
respectivas áreas do conhecimento e à habilidades e atitudes desejáveis na
relação interpessoal, que promovam um clima amigável em sala de aula.
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Abstract. This work aims at analysing the results of qualitative research
using  questionnaires as a way to gather information. The target subject
was undergraduate students of the 4th  year of the Hystory Course at Univap
( Universidade do Vale do Paraíba), SP, Brazil. The objective was to
explore the criteria these students used to evaluate their teachers'
performance. Data were analysed based on some theories on Evaluating
Teachers and Teaching. As a conclusion it was found out that students
pointed out criteria  concerning to the technical performance of  the
teacher in their respective field of knowledge. It was also indicated the
wanted abilities and attitudes in the interpersonal relationship which
promote a friendly atmosphere in the classroom.
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I- A AVALIAÇÃO DE DOCENTES PELOS ALUNOS

 As teorias da avaliação institucional recomendam o envolvimento e a
participação de todos os apoiadores no  processo avaliativo. Consideram-se
apoiadores, no caso da avaliação em instituições do ensino superior, todos
os que têm interesse direto na qualidade educacional, isto é, alunos, pais,
corpo docente, equipe administrativa e o público da comunidade em que a
instituição está inserida que, de alguma maneira, com ela estabelece
contato como os vendedores de livros didáticos e grupos de trabalhadores
que a ela prestem serviços  Stark  (1998: 10).
  Neste estudo buscou-se delinear uma avaliação do tipo responsiva, na
qual se busca ampliar o grupo que participa das decisões de avaliação. Para
isto, os alunos quartanistas  de Licenciatura em História da Universidade
do Vale do Paraíba (Univap) SP,  foram convidados a contribuir  acerca dos
critérios, segundo a sua ótica, através dos quais devem ser  avaliados  os
seus professores. Assim,  procura-se  por em ação uma cultura de avaliação
voltada para a melhoria da qualidade do ensino, em que um dos principais
públicos do meio acadêmico, os alunos, possam ter direito a voz. As
informações coletadas através da aplicação de um questionário, junto aos
alunos, serão consideradas para o estabelecimento dos critérios de
avaliação dos professores do curso, bem como as informações que serão
coletadas junto aos seus professores na segunda etapa do estudo.

 Algumas Recomendações Teóricas Sobre a Avaliação de Docentes
A avaliação no contexto da instituição escolar pode acarretar resistências
do corpo docente e discente se não for conduzida de modo democrático, isto
é, quando não se incentiva a participação de todos os apoiadores no
processo avaliativo.

Somente uma cultura de avaliação democrática gerará "modos mais
humanizantes de julgar e mais corajosos de incentivar o respeito, a
integridade, a solução necessária das dificuldades e a consolidação das
potencialidades de cada um e de todos". Blackburn e Putten ( 1988:3 ).
 Com relação ao uso da avaliação de docente, a teoria recomenda  que as
informações coletadas lhe  possibilitem "melhorar seu ensino; identificar
seus pontos fortes e fracos; refletir sobre sua atuação; verificar qual é a
opinião dos alunos sobre seu desempenho."( Mapa: 5.01: 01).

Alguns cuidados devem ser tomados quanto ao processo de avaliação docente
posto em ação: deve-se explicitar, com muita clareza comunicativa, o
desenvolvimento desse processo aos apoiadores  evitando-se  assim a criação
de resistências; os professores devem colaborar do planejamento e aplicação
da avaliação; a administração da instituição cujo curso é avaliado deve
prover os recursos necessários e garantir a realização do processo; deve-se
recorrer ao uso de múltiplas fontes de informação (alunos, outros
professores da instituição, avaliador externo) ; cada área deve estabelecer
seus padrões de desempenho docente desejável devido às  suas
particularidades; os  avaliadores  devem ser treinados de modo a garantir
julgamentos  imparciais; cada docente deve ter clareza quanto ao que dele
se espera e ter conhecimento do resultado de sua avaliação. ( Mapa: 5.01:
02 ).

O objetivo da avaliação do corpo docente, em qualquer nível de ensino,
deveria ser alvo de especialização constante por parte das instituições
com vistas à melhoria da qualidade do ensino que nelas se oferece:
Para julgar com exatidão se os professores estão avançando rumo à
realização das metas que fixaram para si mesmos, seu desempenho precisa ser
avaliado sistematicamente e com exatidão. Os membros do corpo docente
precisam saber quais são seus pontos fortes e fracos, e o que podem fazer



para estimular seu crescimento. Blackburn e Putten (1988:9, vol. 5).

O objetivo geral da avaliação de docentes, focalizado no presente estudo,
é o de melhorar o desempenho do corpo docente da Licenciatura em História.
 II - A METODOLOGIA DO ESTUDO

A metodologia utilizada neste estudo é a do tipo qualitativa, em que não se
pretendem generalizar os resultados alcançados para outros universos, e sim
investigar em maior profundidade a realidade  "recortada".
Os estudos qualitativos derivam-se da metodologia usada nas pesquisas
etnográficas, que permite maior interação entre os seus atores, isto é,
pesquisadores e  informantes.

 A Universidade do Vale do Paraíba ( Univap)
Para que sejam feitas algumas considerações, sobre os resultados do

questionário aplicado junto à população alvo desta pesquisa, é preciso que
se situe historicamente a Universidade em que os respondentes estudam:
trata-se de uma instituição particular, do tipo Fundação sem fins
lucrativos, que se auto mantém através da cobrança de mensalidades de seus
alunos.

Esta instituição oferece, além de outros cursos, um total de 9 cursos de
Graduação em modalidade de Licenciatura: História, Letras, Pedagogia,
Ciências Sociais, Geografia, Educação Física, Matemática, Física e Ciências
Biológicas.

 O Problema
Quais os critérios, segundo a ótica dos alunos do 4º ano de Licenciatura em
História da Univap, através dos quais devem ser avaliados os seus
professores?
 O Objetivo
Identificar os critérios, segundo a ótica dos alunos do 4º ano de
Licenciatura em História, pelos quais devem ser realizada a avaliação de
seus professores.

 O Instrumento

 Para a investigação do problema proposto neste estudo, elaborou-se um
instrumento do tipo questionário que foi aplicado junto aos quartanistas de
Licenciatura em História da Univap, cujas identidades permaneceram anônimas
com a intenção de, assim, se eliminar qualquer tipo de constrangimento. A
construção deste instrumento foi feita em parceria com outros professores
desta instituição, que também desenvolvem  pesquisas sobre avaliação
docente.
O instrumento contempla questões fechadas e abertas com o objetivo de
explorar os critérios, segundo a ótica dos quartanistas de Licenciatura em
História, pelos quais seus professores devem ser avaliados. Esse
questionário foi pré-testado e reformulado em três etapas, junto a um total
de dez alunos de cursos de Graduação da Univap que são representativos de
nossa amostragem, para a verificação de sua validade.

O questionário foi aplicado junto à população alvo de estudo no dia 04 de
novembro de 1998, pela professora de Psicologia da Educação da Licenciatura
em História, que também é a autora do presente estudo. Os respondentes
limitaram-se aos alunos presentes às aulas neste dia.

 A População-alvo: o 4º ano de Licenciatura em História

Considerou-se, ao se optar pela análise dos dados coletados junto aos
alunos do 4º ano de História, que os formandos poderiam contribuir, para



este estudo, de modo mais significativo por contarem com maior experiência
discente na Universidade.  Há, neste curso, uma classe por série e todas
funcionam no período noturno. Uma parte significativa desses alunos já
leciona na escola fundamental.
   No quarto ano de Licenciatura em História, alvo de estudo, havia  27
alunos frequentando regularmente às aulas sendo que, destes, 18 são do sexo
feminino e 09 do sexo masculino. Dentre os 27 alunos, 11 responderam o
questionário aplicado sendo que, destes, 6 são do sexo feminino, 4 do
masculino e 1 aluno não assinalou seu sexo apesar do anonimato que se
garantiu aos respondentes. Pode-se interpretar que esse aluno buscava, com
essa lacuna, mais garantias de não ser identificado.
A idade dos alunos alvo de estudo, que responderam o questionário, varia de
23 a 43 anos entre o sexo feminino e de 23 a 41 anos entre o sexo
masculino.  Pode-se notar que a defasagem  idade/série é um pouco maior
entre o sexo feminino.
 O Tratamento dos Dados Coletados

Os dados coletados através do questionário aplicado à população alvo foram
submetidos ao seguinte tratamento: os das questões fechadas foram tabulados
para a análise e os dados das questões abertas foram categorizados por sua
frequência temática para serem interpretados e analisados. Foram
considerados também, como alvo de  análise, os dados episódicos  coletados
através das questões abertas.

 III- OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS ALUNOS DO 4º ANO DE
LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UNIVAP

Com relação à questão 1, em que se perguntou aos alunos acerca  da
importância da avaliação do trabalho de seus professores pelos
Departamentos da Universidade, os onze respondentes assinalaram que é
importante se efetuar essa avaliação e as justificativas indicadas  por
eles foram:

O professor deve ser avaliado pelos alunos pois tem responsabilidades pela
aprendizagem deles ( 6 indicações ).

Para os professores reafirmarem seus acertos ( sucessos) e corrigirem seus erros ( fracassos)  ( 5
indicações).

Para que o curso tenha qualidade, entretanto a avaliação deve ser
construtiva, isenta de paixões ( 1 indicação ).

Quando for necessário devido à falta de conhecimento e dificuldades do
professor ( 1 indicação ).

Na questão 2, em que se verificou se os alunos achavam importante que os
seus professores fossem por eles avaliados, 10 alunos responderam que sim e
apenas 1 aluno respondeu  que não. Para os que responderam afirmativamente,
as explicações dadas foram:

O aluno é o "consumidor" ( é quem tem contato direto com o professor), a
ele compete avaliar o trabalho do professor( 4 indicações ).

A avaliação dos alunos colabora para a auto-avaliação do professor,
procura corrigir seus erros ( 2 indicações).
O  professor é sempre avaliado pelos alunos, mas [ isto ] não é aberto para
os professores ( 2 indicações ).
           Faz parte do novo conceito de educação ( 1 indicação ).
Se ele [professor] sabe mesmo o que fala, [...] se [ os professores]  andam
atualizados das informações a nível internacional  (1 indicação).

    Para o aluno que respondeu negativamente à questão 2, a explicação
dada foi:



Não sei se o termo [ a  pergunta ] é correto. Talvez o certo seria
discutir o conteúdo e a forma, bem como a conduta tanto do professor quanto
da sala.

Com relação aos aspectos importantes para a avaliação dos  docentes,
perguntados na questão 3, os alunos indicaram dois aspectos relacionados à
competência técnica do professor e quatro relacionados às habilidades
emocionais necessárias à relação  interpessoal:

didática  ( 6 indicações ), operacionalizada como diversidade de métodos
para atrair os alunos nas aulas e criatividade; ter postura de professor,
ou seja, abandonar posturas autoritárias; ter sensibilidade ao indicar o
número de textos possíveis de serem lidos pelos alunos;  o processo de
ensino-aprendizagem deve estar desvinculado das notas; ter o dom de ser
professor.

competência ( 5 indicações), operacionalizada como domínio dos conteúdos e
nível de atualização nacional e internacional nos conteúdos de sua área.
Compreensão, humildade, ter compromisso com a  verdade, ter educação (
polidez), são aspectos demonstrativos da inteligência emocional, tão
cruciais nas relações interpessoais.

Ao se sondar junto aos alunos na questão 4, o modo como avaliariam os seus
professores a partir  dos aspectos indicados na questão 3, estes
sugeriram:

Através do grau de seu saber [ conhecimento, potencial em transmitir a
matéria]  ( 6 indicações).

Anonimamente ( 2 indicações).
Através de notas depositadas em uma urna, semestralmente ( 1 indicação). 

Abrindo um debate sobre as atualidades do magistério ( 1 indicação ).
Avaliação contínua, a partir do momento que o professor começa a dar aulas

( 1 indicação ).
Aplicaria testes surpresas em sala de aula ( 1 indicação ).
Conversando e conhecendo mais um a um ( 1 indicação ).

Três alunos deixaram de responder a questão 5, um aluno por não entendê-la,
outro  a deixou em branco e um terceiro aluno escreveu : "Bom, não tenho a
menor idéia."  Portanto, foram 8 os respondentes dessa questão. Ao se
solicitar aos alunos, na questão 5, que dessem notas em uma escala de 1 a
5, onde 1 é o menos importante e 5 é mais importante, aos aspectos por eles
citados na questão 3,  competência e didática  praticamente ficaram
empatadas com a nota 5:

competência ( 7 indicações)
didática ( 6 indicações)

 As características de um bom professor, indicadas pelos alunos na questão
6, foram:

Grande conhecimento ( culto, preparado, competente, domina o conteúdo,
atualizado, contextualizado com o momento histórico)( 9 indicações).
Amigo dos alunos (aceita o debate, não é autoritário, respeita as
limitações dos alunos)  ( 8 indicações).

Dinâmico ( faz uma aula atrativa, trabalha a partir da realidade do aluno)
 ( 3 indicações ).

Equilibrado  ( ... bem resolvido pessoalmente porque muito [ dos problemas
com a classe ]  provém disto )  ( 2 indicações ).

Responsável com o horário ( 1 indicação ).



Integridade comunicativa ( 1 indicação ).

Exigente [ quanto ao desempenho do aluno ] ( 1 indicação).

Otimista ( 1 indicação ).
Tem a nota como secundária (1 indicação ).

Dos 11 respondentes, um deles deixou em branco a questão 7, em que se
perguntou acerca  das características de um bom curso. Vê-se assim que para
todos eles um bom curso tem que ser, em primeiro lugar,  dinâmico.
Encontram-se, a seguir, as indicações categorizadas na questão 7:

Dinâmico (inovações; vivo; aberto para vários conteúdos e distintas
realidades;    dialético, ou seja, teoria e prática conjugados; provoca
debates ) ( 10 indicações ).

O que oferece para os alunos  recursos materiais e professores
capacitados para ensinar (instrumentalizado com laboratórios, mapotecas,
etc) ( 5 indicações ).

Respeito pelos alunos e professores ( união) [demonstrado através dos atos
administrativos dos profissionais que atuam nos órgãos superiores da
Universidade]
( 2 indicações ).

Utilização total do tempo [ de aulas]  ( 1 indicação ).

Na  próxima seção deste estudo encontram-se algumas considerações sobre os
resultados do questionário acima analisado.

IV-CONSIDERAÇOES FINAIS

As relações interpessoais  estabelecidas pelo professor com seus alunos não
são neutras, ou seja, carregam conteúdos políticos indicadores de seu
compromisso com a realidade em que trabalha e com a sociedade mais ampla,
na qual ambos estão inseridos e que, num país pobre como o nosso, exige
transformações no sentido de se buscar pelo menos uma distribuição de renda
e  educação formal menos perversa dentre a população. Assim, educar para o
alcance da cidadania plena é meta  para todo os graus de ensino.  

O professor tem responsabilidades que extrapolam a instrução, isto é, com
a formação do cidadão pois através desta busca-se  emancipá-lo e emancipar
o nosso país da fome; da desescolarização; da desinformação e da
subinformação veiculada por uma mídia de caráter duvidoso que mais age como
propagandista da ideologia da classe dominante; da corrupção de
significativa parte de nossa classe política; do desemprego crônico e do
subemprego, por exemplo.
Por estes motivos, dar voz ao alunado para que indiquem critérios pelos
quais o trabalho do professor possa ser avaliado e continuamente melhorado
em prol da qualidade do ensino, é uma das prioridades de nosso sistema
escolar. Ao professor deve ser dada a oportunidade de coordenar o seu ponto
de vista, acerca de seu trabalho docente,  com o de seus alunos para que se
aparem as arestas e, assim, novos acordos possam ser estabelecidos por ele
com seu grupo-classe. A avaliação do ensino deve ser um processo permanente
pois busca-se a qualidade ideal e muitos são os entraves da realidade,
sendo sempre possível aos envolvidos em  um curso "movimentar-se" em busca
da qualidade de ensino desejável.
 Não se pode perder de vista que o alunado  tende a apresentar  opiniões
acerca das características de um   bom professor  que, muitas vezes, estão



contaminadas por seu imaginário fantasioso. Assim como não há principes
encantados, também não há professores impecáveis. Em todo  processo
avaliativo desencadeado no âmbito escolar,  fóruns de discussão precisam
ser previstos, para  que alunos e professores construam juntos os critérios
a partir dos quais serão avaliados.
Os alunos alvo de estudo apontaram, para a avaliação do desempenho de seus
professores, critérios relacionados à competência técnica em suas
respectivas áreas do conhecimento e à habilidades e atitudes desejáveis na
relação interpessoal , que estruturem um clima amigável em sala de aula:
compreensão, humildade, compromisso com a verdade e polidez no trato
social.
A avaliação do desempenho docente pauta-se no postulado dos compromissos
mútuos, que  todos os profissionais envolvidos diretamente  na  formação
humana deveriam se empenhar, ao máximo, em  promovê-lo. " Ninguém apenas
existe. Todos inter-existem e co- existem." ( Leonardo Boff ).
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