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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UM DESAFIO A SER VENCIDO 
 

 

   Ney Chinelato Alves 1 

 

  RESUMO 

 
Compreender que o ser humano é passível de ser avaliado tem sido um dos grandes 
problemas atuais, isto porque a maioria das pessoas se nega a se auto avaliar e ser avaliada. 
Neste sentido a preocupação com este tema passou a ser foco do meu estudo. Analisar, 
procurar entender a reação de cada um durante o processo de avaliação de desempenho, é 
o meu objeto de estudo. Baseando na interpretação de vários estudiosos do assunto procurei 
me basear para escrever este artigo, tentando analisar de maneira clara e objetiva os anseios, 
medos e expectativas dos funcionários do sistema de educação frente a sua avaliação. Ao 
conhecer que o ser humano sofre muito em relação à expectativa de ser avaliado, pude 
perceber que existem duas maneiras de se fugir dessa reação, sendo uma o fato de se negar 
a responder a sua ficha individual de desempenho e a outra a de não querer ver a nota que 
a comissão de avaliação lhe deu. Sendo assim, conhecer as teorias sobre o assunto passou 
a ser importante para compreender as diferentes reações dos funcionários da educação sobre 
a sua avaliação de desempenho, já que está hoje é um dos requisitos para dar aumento de 
salário, promover servidores dentro das instituições. É preciso aprender a conviver com o 
mundo da concorrência, para que o ser humano busque cada dia mais exercer com seriedade 
a sua profissão, procurando crescer, aprimorar, reparar sempre que forem necessárias as 
suas falhas, pois só assim teremos uma educação de qualidade. 

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Funcionário. Gestão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A situação encontrada nas instituições educacionais se tornou um 

problema a ser estudado porque a avaliação de desempenho é um fato, e o 

trabalhador não pode se omitir de fazer a sua ou de ser avaliado por uma 

comissão avaliativa sendo assim, é preciso conhecer mais sobre este tema e 

de como este pode interferir na carreira de cada servidor. A competição entre 

os servidores decorrente da unificação do trabalho estimula a inquietação em 

melhor atender os alunos e a preocupação em se posicionar na carreira pode 

estimular à aceitação de se fazer a avaliação de desempenho. Dessa forma, 

as escolas logo identificaram que para garantir o sucesso no atendimento às 

necessidades dos alunos, estaria em investir na qualidade do corpo de 

funcionários estimulando o seu desenvolvimento enquanto pessoas e sua 

participação instituições. O cidadão um pouco mais interessado em ocupar 

um espaço no mundo competitivo passou a exigir melhorias nas práticas de 

ensino. Com a população, cobrando assim, mudanças em todas as 

instituições tiveram de ocorrer, até mesmo nas escolas públicas. Pois o 

Estado mesmo não querendo ele precisa adaptar as cobranças do mundo 

externo. E por isso passou a adotar a avaliação de desempenho como 

condição básica para melhorar o desempenho do seu corpo docente e 

discente. Mediante o exposto este artigo visa, através de uma pesquisa 

bibliográfica e análise mais detalhada do tema abordar a utilização de um 

instrumento como a avaliação de desempenho funcional, pode contribuir para 

a melhoria do processo educacional. Dentro da mesma ideia, aqueles que 

ocupam cargos públicos passam a ser avaliados pela sua equipe de trabalho, 

pelo seu superior e também pelos especialistas dos outros órgãos que 

possuem contato com o avaliado. O resultado desta sistematização de 

avaliação feita pelos pesquisadores demonstra que cada indivíduo é avaliado 

por si mesmo ou por várias pessoas em diferentes posições hierárquicas, 

sejam abaixo, acima e no mesmo nível, em que este se encontra conduzindo 

a uma visão de avaliação de qualidade do seu trabalho e si mesmo. Assim, 

diversos tem sido os mecanismos utilizados pelas organizações para 

avaliação do desempenho humano no trabalho, cada qual procurando 

desenvolver normas, requisitos adequadas as suas necessidades, mas 



sempre procurando deixar ao trabalhador a oportunidade de enxergar que a 

avaliação de desempenho pode vir a ser uma aliada para o seu trabalho. A 

procura de um tema como este só vem a acrescentar conhecimentos a minha 

vida, pois dentro da instituição educacional já vi muitas coisas que 

movimentaram os trabalhadores do ensino, mas nenhum causou tanto 

alvoroço como a avaliação. A preocupação com o tema se justifica já que esta 

é uma forma que veio para ficar na educação como forma de promover o 

trabalhador da educação e de melhorar a qualidade da mesma. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A avaliação de desempenho é um método utilizado pelas organizações 

que propicia ao gestor apreciar os resultados obtidos, pode-se verificar que 

este tipo de apreciação foi criado para complementar à evolução do 

conhecimento dos profissionais no período de sua estada na organização, 

exclusivamente para avaliar os níveis de aprendizado nas áreas de 

conhecimento, habilidade e atitude. 

A importância do ser humano dentro de qualquer instituição, 

objetivando o crescimento tanto do profissional quanto da escola, torna-se 

evidente. Daí o reconhecimento da importância da avaliação de desempenho 

nas instituições. Complementa Lucena (1992, p. 15) que a avaliação de 

desempenho vem da preocupação permanente com o desempenho humano, 

em como torná-lo mais eficaz na obtenção de resultados, gerando aumento 

na produtividade, com objetivo do retorno rentável e a participação no sucesso 

do negócio. Como consequência, as diretrizes para a formulação e 

implantação do processo de Avaliação de Desempenho são inspiradas na 

percepção e no reconhecimento do desempenho humano como fator 

impulsionador do sucesso da educação. 

 Do ponto de vista administrativo, forma a base para as decisões de 

remuneração, promoções, transferências e decisões de demissão. Já do 

ponto de vista do desenvolvimento individual, a avaliação fornece o feedback 

essencial para discutir os pontos fortes e fracos dos funcionários e para 

aprimorar o desempenho. Enfatizam o treinamento, o desenvolvimento e os 

planos de crescimento para os funcionários. A avaliação do desempenho não 



é um fim em si mesmo, mas um instrumento, um meio, uma ferramenta para 

melhorar os resultados dos recursos humanos da organização. 

 Conforme Chiavenato (2001), para alcançar esse objetivo básico – 

melhorar os resultados dos recursos humanos da organização, a avaliação do 

desempenho procura alcançar variedade de objetivos intermediários como: 

adequação do indivíduo ao cargo, treinamento, promoções, incentivo salarial ao 

bom desempenho, melhoria das relações humanas entre superiores e 

subordinados, auto aperfeiçoamento do empregado, informações básicas para 

pesquisas de recursos humanos, estimativa do potencial de desenvolvimento 

dos empregados, estímulo à maior produtividade, conhecimento dos padrões de 

desempenho da organização, retroação (feedback) de informação ao próprio 

indivíduo avaliado e outras decisões de pessoal, como transferências, dispensas 

e outras. Desta forma, a avaliação de desempenho não tem apenas como 

objetivo avaliar o subordinado e sim analisar profundamente as causas que 

levaram a tal comportamento, buscando soluções em conjunto com o 

funcionário. A avaliação de desempenho, quando utilizada de forma correta, bem 

estruturada e aplicada por avaliador qualificado, só vem a trazer benefícios 

A aplicação de métodos errados de avaliação de desempenho levou o 

tema ao esquecimento por algum tempo, mas as inovações realizadas pelas 

escolas em seus processos de trabalho, em virtude da mudança de postura 

da educação, conduziram à necessidade de rever o tema. 

 São inúmeros os estudiosos sobre o assunto, devido a sua importância 

junto à gestão de pessoas.  

    
  
 “O desempenho é avaliado em confronto com a contribuição que a 

organização espera do empregado a fim de que seus objetivos sejam 
alcançados e o potencial é dimensionado em termos do investimento 
que a instituição estará disposta a assumir para o desenvolvimento 
de seus recursos humanos, cujo retorno deverá refletir em maiores 
índices de lucratividade. Tal concepção parte da ideia de que o 
empregado crescerá até se tornar no que é capaz de ser, desde que 
seja possível criar as condições convenientes para esse crescimento 
(LUCENA, 1977, p. 16).” 

 
 Desta forma, percebe-se que a avaliação de desempenho não caminha 

sozinha, trata-se de um processo que engloba o planejamento estratégico, por 

meio do qual são definidos os resultados esperados, o acompanhamento, a 

revisão do processo e a elaboração de novas propostas futuras. Sendo assim, 



os objetivos da avaliação de desempenho vão além de se observar quem está 

realizando um bom trabalho ou não. Procura estabelecer os resultados a 

serem alcançados pelos indivíduos, a acompanhar o processo de trabalho e, 

além de tudo, fornecer feedback constante. Dentro do contexto da avaliação 

de desempenho, existem dois aspectos, o desempenho e o potencial, que 

devem ser analisados separadamente, dimensionando quais os pontos que 

se referem ao desempenho e quais se referem ao potencial, seja qual for o 

método de avaliação utilizado.  

 Sendo assim, a avaliação de desempenho constitui-se numa série de 

técnicas com a finalidade de obter informações sobre o comportamento 

profissional do avaliado durante o seu desempenho no trabalho. 

De acordo com Carvalho e Nascimento (2002), a função da avaliação 

de desempenho visa comparar o que o avaliado fez o seu desempenho, com 

o que deveria fazer, ou seja, as necessidades constantes na descrição do 

cargo e nos padrões de desempenho. Outra concepção de avaliação de 

desempenho, e que vai analisando o desempenho do indivíduo no cargo, 

pode ser visualizada em CHIAVENATO (1994, p. 263),  

 

 É um meio através do qual se podem localizar problemas de 
supervisão de pessoal, de integração do empregado à organização 
ou no cargo que presentemente ocupa, de dissonâncias, de 
desaproveitamento de empregados com potencial mais elevado do 
que é exigido pelo cargo, de motivação, etc. 

  
  
 Desde os primórdios da civilização, alguma forma de avaliação de 

desempenho das pessoas era realizada. Se esta avaliação era feita de forma 

objetiva ou subjetiva, não é possível estabelecer no momento. Conforme 

expressa Silva (1999), as civilizações antigas já efetuavam avaliações de 

desempenho daquilo que lhes era mais conveniente e que garantiam sua 

prosperidade. 

De acordo com Chiavenato (1994), as técnicas de avaliação de 

desempenho podem variar de instituição para instituição bem como dentro de 

cada uma delas. O que importa é que o modelo utilizado atenda aos objetivos 

propostos. Bohlander; Snell e Sherman (2003) apontam que o governo federal 

americano começou a avaliar os funcionários em 1842, após aprovação de lei 



pelo Congresso obrigando a revisão de desempenho anuais para os 

funcionários do departamento. 

 Considerando ainda a evolução dos métodos de avaliação de 

desempenho, Pontes (2005) aponta que o método mais rudimentar é a 

comparação simples ou atribuição de graus, que consiste em avaliar o 

desempenho por meio de escala previamente determinada, através da 

atribuição de conceito geral de desempenho, que vai de muito ruim até 

excepcional, avaliando as pessoas de forma global, o que dificulta a 

comunicação entre avaliadores e avaliados. 

Pontes (2005) apresenta outro método de avaliação de desempenho, 

o método de escolha forçada, que é praticado por grandes corporações e se 

constitui em um dos mais antigos, o qual parte do pressuposto de que, em 

uma empresa, deve existir uma curva normal de desempenho, onde alguns 

funcionários têm desempenho ruim, outros bons e certo número excelente. 

Portanto, os desempenhos são pré-definidos, o que pode levar à destruição 

de equipe altamente motivada e com desempenho superior, já que a análise 

é individual. 

Complementa Chiavenato (2001) que o método da escolha forçada 

consiste em avaliar o desempenho das pessoas, por meio de frases 

descritivas de alternativas de tipos de desempenho individual, em que o 

avaliado deve escolher forçosamente apenas uma ou duas das várias frases 

que mais se aplicam ao desempenho do funcionário, daí a denominação 

“escolha forçada”. 

De acordo com Lucena (1977), recomenda-se complementar o método 

com outro sistema que vise a analisar potencial, necessidade de 

aperfeiçoamento e treinamento, tipo de assistência e apoio requeridos. 

 Um dos métodos muito utilizados, e que foi se sofisticando com o passar 

do tempo, é o método de notas, com prática extremamente subjetiva, diferente 

dos métodos antes vistos. Segundo Pontes (2005), 

O método permite a avaliação por meio de características ou valores 
previamente estabelecidos, utilizando-se de exemplos de 
comportamentos esperados pelos funcionários em seus respectivos 
cargos. Possui a vantagem da simplicidade e facilidade do 
entendimento por parte das pessoas da organização, mas também 
se preocupa com o passado, obrigando o líder a desempenhar a 
função de juiz e as pessoas de sua equipe os papéis de réus, além 
de dificultar a comunicação e o feedback. 



 

Carvalho e Nascimento (2002) explicam que o método apresenta 

algumas desvantagens consideráveis, como o chamado “Efeito de Halo” que 

se caracteriza pelas tendências que tendem a apresentar os avaliadores, 

julgando positivamente ou negativamente de acordo com o histórico do 

avaliado e, a tendência central, onde o avaliador analisa o funcionário de 

forma não comprometedora, tornando a análise mediana, não relatando a 

realidade. O método anterior baseado na Lei Complementar Estadual 

303/2004, de avaliação de desempenho funcional era realizado através de um 

formulário impresso contendo itens de análise com notas variando a ser 

preenchido apenas pela comissão de avaliação, que depois e analisada pelo 

funcionário, caso não concorde com a nota poderá se defender. 

Recentemente surgiu uma nova ferramenta na área de Recursos 

Humanos, que tem inovado o sistema de desempenho nas escolas. Este 

instrumento de desempenho tem como objetivo mostrar ao funcionário como 

está o seu desempenho na escola através de avaliações e opiniões de seus 

supervisores, de seus pares, de seus subordinados e de suas próprias. 

Conforme Almeida (2004) ele afirma que “a avaliação é um processo 

no qual o indivíduo é avaliado por seu superior, pelos pares, por si próprio 

(auto avaliação) e, algumas vezes, dentro da escola pode ser feita pelos pais 

e alunos se for o caso.” 

Por outro lado, ela serve para identificar deficiências ou carências de 

competências profissionais, que precisam encontrar caminhos para superá-

las. Várias escolas aplicam esta avaliação através de questionários que são 

distribuídos entre grupos pequenos, que as respondem fazendo referência às 

pessoas que compõem o próprio grupo. Contudo, esta não é a única maneira 

para aplicar a Avaliação 

  Existem também, relatórios, entrevistas ou até mesmo debates entre os 

envolvidos. Ou seja, é preciso fazer uma análise do ambiente escolar antes 

da definição da aplicação da Avaliação, pois talvez seja necessária uma 

adaptação para atingir os resultados com êxito. 

Como foi dito anteriormente, esta ferramenta tem inovado e até mesmo, 

revolucionado o sistema de desempenho nas organizações educacionais. No 

entanto, é preciso certa cautela por parte dos aplicadores deste instrumento, 



pois da mesma forma que resultados positivos podem ser alcançados, os 

negativos também podem. Portanto, a especialização e o total domínio é 

imprescindível para os aplicadores da avaliação. 

 O feedback é uma característica marcante deste processo de 

avaliação de desempenho. 

 O feedback é a comunicação procedida de forma objetiva e frequente 

sobre o desempenho de uma pessoa. 

Tanto o feedback positivo (elogios) como o negativo (críticas) devem 

ser exercitados, para fazer com que as pessoas entendam como estão (bem 

ou mal) em relação ao seu trabalho ou ao seu comportamento, permitindo 

assim que eles reflitam sobre sua atuação e adotem (se quiserem) ações de 

melhoria. Normalmente, neste tipo de avaliação o feedback é muito bem 

recebido, quer positivo ou negativo. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O estudo deste tema proporcionou um crescimento muito grande na 

minha carreira, pois pude perceber o quanto é complicado compreender o 

emaranhado do ser humano. Os benefícios obtidos em uma avaliação de 

desempenho são enormes, pois através dela é possível medir o grau de 

contribuição de cada profissional e a medida a ser tomada. Por meio 

do feedback apresentado pelo avaliador, as instituições estabelecem 

estratégias, investem e como consequência melhoram o desenvolvimento do 

avaliado, o que traz excelentes resultados para a instituição, impulsionando 

assim o crescimento da mesma no mercado. Analisar as reações de cada 

funcionário do setor educacional diante da avaliação de desempenho foi 

importante, pois a partir daí consegui ver a individualidade de cada um. A maior 

parte dos servidores procura ver a avaliação como algo punitivo em relação ao 

seu trabalho, onde se esta não for positiva este poderá ser punido, não tendo 

aumento de salário, ou mesmo impedindo de escolher a sua vaga na escola. 

Poucos veem a mesma como oportunidade de crescimento, de correção e de 

estimulo em sua vida profissional. Ao estudar as pesquisas sobre o tema passei 

a compreender que essa reação é normal, porém, precisa ser trabalhada para 

não deixar que uma simples avaliação possa destruir o trabalho de anos de um 



bom profissional. Hoje em dia todas as grandes instituições procuram avaliar o 

seu trabalho e os seus funcionários e a escola como uma grande instituição que 

é não pode ficar de fora. E o Estado percebeu isso, e como forma de incentivar 

ou mesmo de punir passou a utilizar este artifício. É preciso que mais pessoas 

passem a ter acesso a essas informações para que possa depois de conhecer 

os estudos de cada pesquisador a sua própria opinião sobre o tema e realmente 

buscar ver a avaliação como algo que vai fazer parte de sua história e de seu 

crescimento profissional e quem sabe um mecanismo que possa corrigir a 

defasagem salarial da educação. Espero que este estudo venha oferecer 

contribuições ao debate teórico e prático em torno do tema, bem como estimular 

a realização de novas pesquisas. Escolas e pesquisadores poderiam se dedicar, 

por exemplo, a estudar em que medida as competências expressas por pessoas 

e equipes de trabalho explicam a variância dos resultados organizacionais, ou 

mesmo verificar a interdependência entre indicadores de cada perspectiva de 

desempenho do avaliado, pressuposto teórico que ainda carece de 

investigações empíricas. Diante deste contexto, conclui-se que a utilização do 

método proposto de avaliação de desempenho torna-se fundamental para a 

melhoria no atendimento da instituição e nos seus reflexos perante a 

comunidade, desde que observadas às peculiaridades necessárias, inerentes ao 

processo. Cabe a nós profissionais da educação nos sentirmos como um 

funcionário de uma grande empresa, que querendo ou não vai ser avaliado e 

cobrado por suas atitudes, sejam positivas ou negativas. Aprender a aceitar e ter 

consciência desse processo pode realmente contribuir para o nosso crescimento 

profissional e pela melhoria da educação. 
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