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Resumo 

 

 
O presente trabalho decorre de uma investigação sobre o âmbito da avaliação desempenho 

docente, temática que tem vindo a assumir uma importância crescente no contexto educativo.   

Subsequente ao enquadramento legal da supervisão pedagógica no que se refere a novas 

dimensões e responsabilidades, nomeadamente no âmbito da avaliação de desempenho docente, a 

supervisão e a avaliação têm como objetivo comum a melhoria das práticas pedagógicas, orientadas 

para o desenvolvimento profissional dos docentes.   

Este estudo centrou-se no novo modelo de avaliação de desempenho docente, uma vez que 

este se encontra ―intimamente ligada à supervisão‖ (Coelho & Oliveira, 2010, p. 51) e porque 

―constitui uma das estratégias fundamentais na formação reflexiva e colaborativa de professores‖ 

(Ribeiro, 2009, p. 219). Ambicionamos, assim, auscultar a opinião de Professores Avaliadores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico Sobre o Novo Modelo de Avaliação de Desempenho Docente, 

comparativamente ao anterior.    

Para tal, procedeu-se a uma investigação qualitativa através de um estudo de caso exploratório, 

que se desenvolveu num Agrupamento de Escolas do Norte de Portugal, com professores 

pertencentes ao Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico que tinham como funções 

serem professores avaliadores. Para a recolha de dados, utilizámos a entrevista semiestruturada a 

seis professores avaliadores. Os dados recolhidos foram tratados e analisados através da técnica de 

análise de conteúdo.  

Os resultados permitiram-nos concluir que os docentes não consideraram que o novo modelo 

de avaliação de desempenho, comparativamente com o anterior, contribua para o seu 

desenvolvimento profissional. Identificam fatores de constrangimento da prática da avaliação 

desempenho docente, em que a grande dificuldade é não se poder delegar a avaliação noutros 

professores que não tenham formação em avaliação, pelo que, consequentemente, cada avaliador 

tem um elevado número de professores a avaliar. Consideraram, também, que o avaliador tem de ser 

imparcial em todo o processo de avaliação e justo no desempenho das suas funções.  

 

 

 

 

Palavras chave: supervisão pedagógica, avaliação de desempenho docente, desenvolvimento 

profissional.  
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Abstract 

 

 The present dissertation is the result of a research into the scope of teacher performance 

evaluation, a subject that has become increasingly important in the educational context.  

 Subsequent to the legal framework of pedagogical supervision regarding new dimensions and 

responsibilities, namely in the evaluation of teacher performance, supervision and evaluation with the 

common goal of improving teaching practices directed to the professional development of teachers.

 This study focuses on the new model for teacher performance evaluation, since this is "closely 

linked to supervision" (Coelho & Oliveira, 2010, p. 51) and because "it represents one of the key 

strategies in forming speculative and collaborative teachers" (Ribeiro, 2009, p. 219). We aim, 

therefore, to obtain the opinion of Teachers Appraisers for 1st Cycle of Basic Education about the New 

Model of Teaching Performance Assessment, compared to the previous one.    

 For this, we proceeded to a qualitative research through an exploratory case study, which was 

developed by a group of schools in northern Portugal, with teachers belonging to the Curriculum 

Department for the 1st Cycle and who were teacher evaluators. For data collection, we used a semi-

structured interview to six teacher evaluators. The data collected were processed and analyzed using 

the technique of content analysis.         

 The results allowed us to conclude that teachers did not consider that the new model of 

performance evaluation, compared to the previous one, contributed to their professional development. 

Constraining factors to the practice of teacher performance evaluation were identified, showing that 

the greatest difficulty is not being able to delegate the evaluation to other teachers who are not trained 

in evaluation, so, consequently, each reviewer has a high number of teachers to evaluate. It was also 

considered that the appraiser must be impartial throughout the entire evaluation process and fair in the 

performance of his or her duties. 

 

 

 

 

Keywords: pedagogical supervision, teaching performance evaluation, professional development. 
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Introdução  

 
 

O Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro define as grandes linhas de 

orientação do novo regime de avaliação do desempenho docente. A avaliação tem sido 

associada à ideia de melhoria e de qualidade, pelo que, por isso, tem vindo a alcançar, nos 

últimos anos, uma grande centralidade em todos os domínios, designadamente, nos 

contextos educativos. 

Os professores têm vindo a assumir uma diversidade de funções, que excede muito o 

simples ―ensinar‖. Efetivamente, a diversidade de obrigações a que estão submetidos leva a 

um processo de consciencialização de que o professor tem de integrar na sua prática 

conhecimentos organizados em variadas dimensões e demarcados por critérios de 

profissionalidade, que lhe possibilitam atuar num ―contexto sociocultural, institucional e 

didático‖ (Pacheco & Flores, 1999, p. 19).   

Nesta condição, não será surpreendente a designada cultura da avaliação a que 

somos obrigados dentro deste plano global em que cada vez mais nos incluímos. Conceitos 

como eficiência, competitividade e produtividade são permanentes em todos os discursos 

sobre reformas educativas, deparando-se a avaliação, em todas as suas componentes, 

―como suporte de processos de responsabilização ou de prestação de contas relacionados 

com os resultados educacionais‖ (Afonso, 1998, p.116). É, segundo Iwanicki (1997 citado 

por Pacheco & Flores, 1999, p. 167), ―uma temática de recente discussão que resulta dos 

propósitos globais de melhoria da escola‖.  

Neste contexto de transformação conceptual, as funções de supervisão visam seguir 

este processo, alcançando novas dimensões e responsabilidades, de forma a responder 

com qualidade nos domínios do ensino e da aprendizagem, do desenvolvimento profissional 

do professor e, consequentemente, na cultura organizacional das escolas. Para Oliveira-

Formosinho (2002a, p.12), ―poderá ser este um tempo para a proposição de uma supervisão 

repensada no seu conceito, papel e funções‖.  

O Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho determina a constituição de estruturas de 

coordenação educativa e de supervisão pedagógica ―com vista ao desenvolvimento do 

projeto educativo (…), no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a 

avaliação de desempenho do pessoal docente‖( nº1 do artigo 42º).  Perspetivam-se, assim, 

―novas responsabilidades no que respeita à avaliação do desempenho dos docentes e ao 

apoio aos novos profissionais durante o seu período de indução‖ (Alarcão & Roldão 2008, p. 

15). 
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 Por seu lado, ―a avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da 

qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, bem como a valorização e o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes‖ (nº 1 do artigo 3º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro). Sugerem Pacheco e Flores, (1999, p. 167) 

que ―a avaliação é um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional que reforça o 

significado de uma ação de melhoria individual centrada na realidade problemática do 

ensino.‖ 

 Podemos, então, chegar à conclusão que os propósitos, quer da supervisão 

pedagógica, quer da avaliação de desempenho docente, convergem para objetivos comuns: 

a melhoria das práticas orientadas para o desenvolvimento profissional do professor.  

 O papel preponderante atribuído à supervisão pedagógica no contexto da avaliação 

de desempenho docente, nomeadamente ―promover um processo de acompanhamento e 

supervisão da prática docente‖ (alínea h do nº 3 do artigo 40º do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro), provocam o interesse em refletir sobre as mais recentes conceções e 

práticas de supervisão pedagógica.   

 Diversas têm sido as mudanças legislativas em relação à avaliação de professores. 

Neste trabalho daremos especial relevância ao atual modelo de avaliação de desempenho 

docente, comparativamente com o anterior modelo de avaliação de desempenho docente.  

 Atendendo à atual conjuntura, desenvolveremos este estudo com base no seguinte 

problema de investigação:  

 

Qual a opinião dos Professores Avaliadores do 1º Ciclo do Ensino Básico Sobre o 

Atual Modelo de Avaliação de Desempenho Docente?   

 

 Tivemos como intenção nesta investigação atingir os seguintes objetivos:  

 

 Auscultar as opiniões dos professores avaliadores sobre o atual modelo de avaliação 

de desempenho;  

 Verificar as opiniões dos professores avaliadores sobre os aspetos positivos e menos 

positivos do novo modelo de avaliação de desempenho docente, comparativamente 

ao anterior; 

  Identificar os aspetos críticos do processo de avaliação de desempenho docente 

apontados pelos professores avaliadores.  
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Perante a problemática já enunciada, torna-se fundamental conhecer as opiniões dos 

docentes relativamente à temática em questão, pois, conforme nos refere Gougeon (1993, 

p. 153, citado por Alves, 2004, p. 44), ―as conceções, embora sejam ideias, situam-se mais 

junto das práticas‖.  

Pretendendo conhecer as opiniões de professores do 1º ciclo do ensino básico com 

funções avaliativas sobre as diferenças entre o atual e o antigo modelo de avaliação, ―há 

que decidir quais os métodos que melhor servem determinados fins e, depois, conceber os 

instrumentos de recolha de informação mais apropriados para o fazer.‖(Bell, p.86).  

Considerando o carácter exploratório deste estudo, considerámos adequada a 

realização de uma investigação qualitativa, sustentada num estudo de caso, uma vez que 

pretendemos compreender e analisar o fenómeno em questão sem pretensões de 

generalização. As características deste processo metodológico são determinantes no 

processo de recolha de dados e estratégias de análise dos mesmos. 

Assim, relativamente aos procedimentos de recolha de dados, optámos pela entrevista 

semiestruturada. Quanto ao tratamento e análise dos mesmos recorremos à técnica de 

análise de conteúdo.  

A primeira parte do trabalho incidirá na revisão bibliográfica, que serviu de quadro de 

referência ao estudo investigativo. 

No Capítulo I abordamos a temática da Supervisão Pedagógica, apresentando a sua 

evolução histórico-paradigmática de que resultaram diversos modelos teóricos, bem como 

uma aproximação possível ao conceito atual de supervisão pedagógica. 

A Avaliação Desempenho Docente (ADD) é tratada no Capítulo II, onde se abordam a 

contextualização, bem como as suas finalidades e os diversos modelos de avaliação 

desempenho docente.  

No capítulo III centrámo-nos na temática do desenvolvimento profissional, o seu 

conceito e as suas características. Abordamos, ainda, a avaliação de desempenho docente 

para a regulação do desenvolvimento profissional do professor e a responsabilização do 

docente pelas suas funções pedagógicas e pelo sucesso escolar dos seus alunos.  

A justificação das opções metodológicas e dos instrumentos de recolha e de análise de 

dados é feita no Capítulo IV, onde também fazemos a caraterização do contexto e dos 

intervenientes no estudo. 

No Capítulo V procedemos à apresentação e à discussão dos resultados obtidos em 

função da problemática de investigação que orientou o trabalho. 

Ultimamos com as conclusões do estudo, apresentadas no Capítulo VI, interpretando-

as com base no quadro teórico de referência. 
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A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
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1. A Supervisão Pedagógica 

 

Aplicada em inúmeras áreas de atividade, a supervisão tem sempre como objetivo a 

melhoria das práticas, orientada numa perspetiva de desenvolvimento profissional. Ou, 

como diz  Oliveira-Formosinho (2002a, p.117), é ―um processo para promover processos‖. 

Neste trabalho, abordá-la-emos no âmbito da avaliação de desempenho docente, dado 

que, segundo Vieira (2006, p.15), com a supervisão pretende-se alcançar ―o 

desenvolvimento da reflexividade profissional dos professores para a melhoria da qualidade 

das aprendizagens dos alunos‖.  

1.1 Evolução histórica da supervisão pedagógica 

 

Historicamente podemos verificar que a supervisão ligada ao ensino surge nos 

Estados Unidos com o intuito de inspecionar e controlar a eficiência dos professores e a 

eficácia do ensino, evoluindo para um modelo em que o caráter inspetivo se alia à ação 

reguladora (Alarcão & Tavares, 2003).  

Após a década de 60 do séc. XX, a supervisão passa a ser perspetivada em função de 

uma liderança colegial cooperativa e democrática (Moreira, 2005), que, refletindo as 

tendências sociais emergentes, passa a estar orientada ―em direção aos valores 

humanísticos‖ (Garmston, Lipton & Kaiser, 2002b, p. 27).  

Esta tendência manteve-se durante os anos 70-80 do séc. XX e, face à importância 

dada pela investigação ao paradigma processo/produto, ―começou a ser dada ênfase à 

eficácia do ensino baseada num conjunto de princípios de aprendizagem 

predominantemente comportamentais‖ (Rubin, 1982, citado por Garmston, Lipton & Kaiser, 

2002b, p. 27). 

Na década de 90 do séc. XX assiste-se a uma transição nos processos de supervisão, 

que passam a privilegiar, crescentemente, as ―interações reflexivas e centradas no 

professor‖ (Garmston, Lipton & Kaiser, 2002b, p 27). 

Em Portugal, a supervisão pedagógica surge relacionada com a formação inicial de 

professores. Simultaneamente, ―incide na orientação e avaliação das práticas pedagógicas 

em contexto escolar‖ (Oliveira, 2001, p. 45). 

A atual conceção de escola ―orientada para o reforço da sua autonomia e, nesse 

sentido, responsável pela qualidade pedagógica do projeto educativo que norteia toda a 

ação dos seus profissionais‖ (idem, ibidem, p. 48), impõe uma visão mais abrangente do 

papel da supervisão, já não entendida apenas numa perspetiva inspetiva e reguladora, mas 

como mais um meio de potenciar o desenvolvimento profissional do professor e a melhoria 

da qualidade do ensino e das aprendizagens. A sua ação estende-se ao funcionamento 
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global da escola, enquadrando-se ―no pensamento atual sobre o ensino, a aprendizagem, a 

formação e o desenvolvimento profissional, mas também sobre a profissionalidade docente 

e a cultura das organizações‖ (Alarcão & Roldão 2008, pp. 15-16).  

Assim, o que agora entendemos como escola abrangente ―é um dos primeiros desafios 

que se colocam aos modelos de supervisão atuais‖, dado que a escola já não é o único, 

nem mesmo o principal local ―onde a aprendizagem pode e deve ocorrer‖ (Tracy, 2002, p. 

81). 

A ação da supervisão abrange assim toda a comunidade educativa no sentido da 

promoção do seu desenvolvimento, mas também poderá ter objetivos de outra natureza, 

―sobretudo administrativa, visando o controlo e prestação de contas‖ (Monteiro, 2009, p. 

3576). 

Podemos então concluir que o enfoque da prática supervisiva se vai modificando em 

conformidade com a mudança de paradigma, porque ―à medida que as mudanças são 

exigidas, os que estão ligados à supervisão necessitarão, por um lado, de ser críticos, 

cautelosos, capazes de resistir à frivolidade das modas (Slavin, 1989) e, por outro, de se 

constituírem como promotores, designers, facilitadores, treinadores e assessores‖ (Harris, 

2002b, p. 205). 

―O termo mudança de paradigma tem sido largamente utilizado para enfatizar 

mudanças nas formas de pensamento e comportamento com referência a novos modelos 

padrões ou ideais‖ (McKenzie, 1975; Kipfer, 1992, citados por Harris,2002b, p. 139). 

Segundo Tracy (2002, p. 20), reportando-se a Nuthall e Snook (1973),―o termo modelo 

sofreu com a ambiguidade do seu uso constante‖, dado ter sido frequentemente usado em 

conjunto com outros termos, como teoria ou paradigma, o que acaba por ―obscurecer a 

definição dominante‖.  

Convém, então, esclarecer o que se entende por modelo, de forma a permitir uma 

melhor compreensão das dinâmicas de um sistema. ―Os modelos, como abstrações da 

realidade, desenvolvem-se a partir da observação atenta da prática (…) e identificam as 

tendências de uma determinada área‖ (Tracy, 2002, p. 21). Na aplicação concreta à 

supervisão, os modelos constituem uma classificação conceptual que permitem uma 

compreensão da realidade a que nos reportamos ao ―salientar certas características chave, 

enquanto se eliminam algumas das restantes particularidades‖ (idem, ibidem).  

Temos assim que a teoria vai determinar a orientação dos sistemas de atuação, tanto 

no campo educativo como num outro qualquer da atividade humana, pelo que a aplicação 

concreta da supervisão no contexto educativo é igualmente decorrente da aplicação de 

teorias ou paradigmas, que muitas vezes se entrecruzam e coexistem e que vão enformar o 

modelo a utilizar.  
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Passou-se, assim, de uma visão de supervisão ―como puramente pedagógica, 

puramente focada na sala de aula, puramente clínica ou essencialmente avaliativa‖, para 

outra ―caracterizada pela sua abrangência‖, em que se ―enfatiza o melhoramento do ensino 

e da aprendizagem através de diversas abordagens‖ e em que se entende a prática ―como 

mais estratégica, mais eclética e menos estereotipada‖ (Harris, 2002b, p. 140). Ainda 

segundo o autor, ―a supervisão como função colaborativa parece estar agora a emergir mais 

claramente, consagrando-se como uma visão persistente e guiando mudanças na sua 

prática‖ (idem, ibidem).  

Deixamos aqui a questão colocada por Vieira (2006, p. 11) sobre se, em termos de 

emancipação da supervisão 

―as escolhas dos seus atores não estarão sempre sujeitas, em maior 
ou menor grau, a diversas formas de autoridade, históricas e 
estruturais, por vezes subtis, mas ainda assim determinantes, como 
são as ideologias, as políticas educativas, ou as culturas 
institucionais?‖ 

 

É generalizado o entendimento de que qualquer modelo de supervisão depende dos 

propósitos ou objetivos que lhe subjazem. O ―resultado desejado é o destino último da 

implementação do modelo‖ (Tracy, 2002, p. 34).  

No entanto, a autora, referindo Joyce e Weil (1980), indica que na base de qualquer 

modelo de supervisão existem sempre três conceitos-chave: ―(1) os objetivos ou propósitos 

do modelo; (2) os pressupostos teóricos; (3) os princípios ou conceitos principais 

subjacentes ao modelo‖ (Tracy, 2002, p. 31). 

No tocante aos objetivos, entende Tracy (2002) que os mesmos se definem em função 

de um continuum de propósitos, que vão da assistência ao professor à avaliação do 

professor, em paralelo com desenvolvimento do professor e o desenvolvimento 

organizacional, conforme o seguinte quadro: 

Quadro 1 – Continuum dos objetivos do modelo (Tracy, 2002, p. 32). 

 

É na ―combinação de objetivos‖ entre os extremos desse continuum que se 

estabelecem os objetivos ou propósitos do modelo (idem, ibidem, p. 32). Ou seja, os 
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objetivos de qualquer modelo de supervisão são definidos em função da gradação de 

importância dada a cada um dos elementos dos binómios assistência/avaliação do professor 

e desenvolvimento do professor/desenvolvimento organizacional. 

No que respeita à ―base teórica‖, Tracy (2002, p. 35), afirma ―que o campo da 

supervisão do ensino sofre, infelizmente, da falta de uma base própria estável de teoria e 

investigação‖, baseando-se ―numa abordagem descritiva, através da identificação e análise 

das tarefas de supervisão‖, tendo como resultado ―a conclusão perigosa de que as práticas 

existentes, porque descritas, são práticas apropriadas‖. 

 Assim, e ―na ausência de uma base teórica própria‖, os modelos de supervisão vão-se 

baseando nos pressupostos teóricos mais diversos, que vão desde os marcadamente 

sociológicos, antropológicos e/ou psicológicos até à teorias da comunicação, 

aconselhamento e linguística (idem, ibidem). O que na nossa perspetiva, vem corroborar o 

que atrás dissemos quanto ao papel das teorias e paradigmas vigentes na estruturação de 

qualquer modelo de supervisão. 

Paralelamente aos objetivos, coexistem, também num qualquer modelo supervisivo, 

princípios ou conceitos que determinam o seu enfoque. De entre eles Tracy (2002) 

considera três exemplos, constantes no quadro abaixo, cujas perspetivas orientam e 

―parecem fortalecer muitos dos modelos de supervisão‖ (ibidem, p. 36). 

 

Quadro 2 – Continua dos objetivos do modelo (Tracy, 2002, p. 36). 

 

 Assim se entende a posição de Harris (2002b, p. 140) de que ―algumas mudanças nas 

formas específicas da prática da supervisão‖ foram ―identificadas e elaboradas (…) no 

contexto de mudanças de pensamento muito mais vastas acerca da própria natureza do 

ensino‖. 
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1.2. Modelos teóricos de supervisão pedagógica 

 

Os modelos no ensino e na supervisão são muito semelhantes a 
janelas e muros. Como janelas, ajudam a expandir a visão das coisas, 
solucionar problemas e a fornecer respostas, dando-nos as bases 
necessárias para funcionarmos como investigadores e profissionais da 
prática. Como muros, estes mesmos modelos servem para nos limitar, 
para nos obstruir a visão de outras conceções da realidade, de outras 

perceções e de outras alternativas (Tracy, 2002, p. 26).  
 

A noção de supervisão ―tem lugar num tempo continuado, pois só assim se justifica a 

sua prática como um processo‖. No entanto, a prática da supervisão não é linear, existindo 

algumas diferenças quanto ao seu modus faciendi que decorrem quer de diferentes modelos 

ditados por mudanças paradigmáticas, quer ainda pelas suas diferentes perspetivas 

concetuais (Alarcão & Tavares, 2003, p. 16). Práticas supervisivas diferentes decorrem de 

modelos enformados por diferentes níveis de valorização das intenções quanto à inspeção, 

controlo e decisão, por um lado, e de orientação e aconselhamento, por outro. 

Retomando o quadro de Tracy (2002) relativo ao continuum dos objetivos do modelo, 

Hunter (1988) e outros autores defendem que os dois objetivos extremos 

(assistência/avaliação) que enformam qualquer modelo ―estão inextricavelmente 

entrelaçados‖ defendendo que os modelos ―se ajustam algures ao longo do contínuum, 

representando uma combinação de ambos os objetivos‖ (2002a, p. 33). 

A identificação dos objetivos é fundamental para a compreensão de qualquer modelo 

de supervisão, porque ―há numerosos exemplos de uma implementação desadequada do 

modelo, por vezes, porque, simplesmente, os profissionais não estavam conscientes do 

objetivo do modelo‖ (Tracy, 2002, p. 34). 

Podemos então encontrar uma miríade de cenários em que a prática supervisiva se 

pode desenvolver, que Alarcão e Tavares (2003) sistematizam de acordo com diferentes 

conceções relativas a diversos elementos. Os autores definem assim vários cenários como 

formas possíveis de supervisão, que se consubstanciam nos modelos a seguir tratados, 

referindo ainda que estes cenários não devem ser entendidos como categorias fechadas 

porque ―não se excluem mutuamente; pelo contrário interpenetram-se‖ (Alarcão e Tavares, 

2003, p. 41). A distinção entre eles reside na ênfase conferida aos diferentes elementos do 

processo supervisivo, como veremos em seguida. 
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 O cenário da imitação artesanal 

 

De acordo com o cenário da imitação artesanal, a supervisão pedagógica pressupõe a 

imitação de um modelo – o professor metodólogo – como a melhor forma de aprender. 

―Inicialmente consistia em colocar os futuros professores a praticar com o mestre, o modelo, 

o bom professor, o experiente, o prático, aquele que sabia como fazer e transmitir a sua arte 

ao neófito‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 17). Subjazem a este modelo os conceitos de 

―autoridade do mestre e da imutabilidade do saber, associadas à crença na demonstração e 

imitação como a melhor maneira de aprender a fazer‖ (idem, ibidem). 

Em suma, a profissionalização e socialização do professor rege-se pela ―atuação 

exemplar dos modelos que deve seguir passivamente, sem discussão‖ (Alarcão & Tavares, 

2003, p. 21).  

Embora este modelo tenha perdurado durante vários anos, principalmente na formação 

inicial de professores, acabou por ser ultrapassado devido às exigências que se verificaram 

em diversos domínios do conhecimento.  

 

 O cenário da aprendizagem pela descoberta guiada 

 

O modelo do ―bom professor‖ é posto em causa pela investigação, defendendo que no 

processo de ensino aprendizagem é necessário considerar outras variáveis, sendo 

necessário ―conceber modelos de ensino cujas componentes e suas inter-relações 

pudessem ser estudadas e analisadas na prática de ensino‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 

18). Assim, ―a imitação do professor modelo era agora substituída pelo conhecimento 

analítico dos modelos de ensino‖ (idem, ibidem). 

O cenário da aprendizagem pela descoberta guiada, preconizava a relação         

teórico-prática, baseando-se no estudo analítico proporcionado pela observância da 

integração da teoria na prática em diversos contextos educativos. A análise das diferentes 

variáveis em contexto proporcionava ao professor em formação uma atitude mais reflexiva e 

ativa relativamente à aplicação dos princípios teórico/práticos que, gradualmente, iria 

integrar na sua prática.  

 

 O cenário behaviorista 

 

Perante a complexidade do processo ensino/aprendizagem e a dificuldade com que o 

formando se depara em dominar uma multiplicidade de condicionantes enquanto estagiário, 

emerge um novo modelo supervisivo, baseado numa dimensão comportamentalista.  
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A prática pedagógica tem por base um programa de treino, tendo por objetivo 

desenvolver competências pré-definidas, processando-se a partir de experiências gravadas 

em aulas práticas de pequena dimensão. Seguidamente, o professor analisaria a sua 

atuação de acordo com a competência que se pretendia treinar e o feedback dado pelos 

diferentes elementos (supervisor, colegas, alunos) seria considerado numa aula seguinte, 

utilizando a mesma técnica (Alarcão & Tavares, 2003). 

O modelo behaviorista remete os conteúdos de ensino para um plano secundário e as 

competências a desenvolver surgem de forma desconectada.   

 

 O cenário clínico 

 

Este modelo tem enfoque no professor como agente dinâmico, embora seja 

fundamental a colaboração entre este e o supervisor com vista ao aperfeiçoamento da sua 

prática pedagógica. Com base na observação e análise de situações concretas 

desenvolvidas no contexto de aula, o professor deverá ter a iniciativa de solicitar a 

colaboração do supervisor, enquanto este deverá ser um elemento de apoio para 

ultrapassar as dificuldades sentidas e melhorar as suas práticas. ―A ideia de colaboração é 

um elemento-chave neste modelo‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 26). 

Este processo decorre em cinco etapas: 

 Encontro pré observação – visa identificar o problema em estudo e a 

planificação conjunta da estratégia de observação, devendo perspetivar-se 

como uma atividade de resolução de problemas. Assim, torna-se fundamental 

que se estabeleça entre o professor e o supervisor uma relação de confiança. 

 Observação – a estratégia da observação decorre do acordado no encontro de 

pré observação. 

 Após observação – análise dos dados recolhidos e planificação da estratégia de 

discussão, individualmente. 

 Encontro pós observação – conjuntamente, professor e supervisor analisam e 

interpretam os dados, com vista à tomada de decisões, em que o supervisor tem 

o papel de orientador. 

 Análise do ciclo de supervisão – a avaliação da ação supervisiva desenvolvida, 

devendo fornecer o feedback para o ciclo supervisivo subsequente. 

Consideram-se neste modelo de supervisão clínica três elementos fundamentais: 

planificar, interagir e avaliar (Alarcão & Tavares, 2003). 

Definindo-se à partida como oposição a uma prática de supervisão eminentemente 

direcionada para a inspeção, com intuitos sumativos, distanciada da sala de aula e fator de 
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instabilidade e ansiedade nos docentes, Moreira (2005) entende que a supervisão clínica 

tem por base a melhoria do ensino e da relação ética entre todos os agentes da 

comunidade educativa, promovendo os valores da colegialidade, respeito, empatia, 

confiança mútua e ainda no reconhecimento da complexidade que envolve a prática 

educativa quer na sala de aula, quer na escola no seu todo. 

Ao supervisor caberá, segundo este cenário, recolher toda a informação possível 

tendo em vista contribuir para o desenvolvimento profissional de cada docente, advindo daí 

a sua autoridade (Tracy, 2002, op. cit. Moreira 2005). 

 

 O cenário psicopedagógico 

 

Na perspetiva de Stones (1984), citado por Alarcão e Tavares (2003, p. 28), 

―supervisão é ensinar. Ensinar os professores a ensinar deve ser o objetivo principal de toda 

a supervisão pedagógica‖. Este modelo prioriza a relação ensino/aprendizagem com 

abrangência em duas vertentes, que se relacionam: entre o supervisor e o professor e entre 

o professor e os seus alunos. Assim, o supervisor ajuda o professor a desenvolver 

competências a partir de conhecimentos adquiridos, que este deverá saber utilizar e aplicar 

na resolução de problemas na sua atuação docente com vista a uma melhoria do seu 

desempenho. Ou seja, ―existe, assim, um corpo de conhecimentos partilhado pelo 

supervisor e pelo professor, cuja aplicação, por um ou por outro, só varia na medida em que 

a relação do supervisor com o professor é diferente da relação do professor com os alunos‖ 

(Alarcão & Tavares 2003, pp. 29-30).   

Consideram-se três etapas em cada ciclo de supervisão: preparação da aula, 

discussão da aula e avaliação do ciclo de supervisão. As etapas de preparação de aulas e 

discussão da aula, dividem-se em duas fases: planificação e interação. 

 

 O cenário pessoalista 

 

No cenário pessoalista, o desenvolvimento pessoal do professor adquire uma 

dimensão relevante. Trata-se de ―uma perspetiva cognitiva, construtivista em que o auto 

conhecimento seria a pedra angular para o desenvolvimento psicológico e profissional do 

professor‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 34). Citando Ralha-Simões (1995), referem os 

autores que se torna fundamental ―criar condições de desenvolvimento pessoal, mas 

também profissional dado que estas determinam o que as pessoas poderão vir a ser como 

profissionais‖ (idem, ibidem). Neste contexto, a referência a modelos exteriores não é 

fundamental uma vez que ―cada um é um modelo em si próprio‖. 
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 O cenário reflexivo 

 

A imprevisibilidade de situações que podem ocorrer em contexto de sala de aula, levou 

Alarcão & Tavares, (2003, p. 35) a defender ―uma abordagem reflexiva na formação dos 

profissionais‖ baseada ―no valor da reflexão na e sobre ação com vista à construção situada 

do conhecimento profissional‖. 

De natureza construtivista, este cenário defende que a formação dos professores deve 

contemplar modos de ―atuação inteligente e flexível, situada e reativa‖ (idem, ibidem). 

O processo formativo inerente a este cenário ―combina a ação, 
experimentação e reflexão sobre a ação, ou seja, reflexão dialogante 
sobre o observado e o vivido segundo uma metodologia do aprender 
fazendo e pensando, que conduz à construção ativa do conhecimento 
gerado na ação e sistematizado pela reflexão‖. (Alarcão & Tavares, 
2003, p. 35). 
 

É fundamental neste cenário, o papel de supervisores experientes, que ―detenham as 

competências para orientar, estimular e exigir, apoiar, avaliar‖ e que implementem ―a reflexão 

na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação‖ (idem, ibidem). 

A prática reflexiva do professor, poderá conferir-lhe uma otimização da capacidade 

emancipatória no exercício da auto supervisão. 

 

 O cenário ecológico 

 

Este cenário, de cariz reflexivo, tem por base o modelo de desenvolvimento humano 

de Bronfenbrenner, colocando a tónica nas ―dinâmicas sociais e, sobretudo, a dinâmica do 

processo sinergético que se estabelece na interação que se cria entre a pessoa em 

desenvolvimento e o meio que a envolve, também ele em permanente transformação‖ 

(Alarcão & Tavares, 2003, p. 35). O processo formativo deverá proporcionar experiências 

diversificadas em diversos contextos, conjugando-se o ―desenvolvimento pessoal com a 

socialização‖, aprendendo-se a ―interagir com o meio para o respeitar ou nele intervir‖ (idem, 

ibidem, p. 39). 

―Neste enquadramento, o desenvolvimento pessoal e profissional 
do estagiário é visto como um processo ecológico, inacabado, 
dependente das capacidades das pessoas e das potencialidades do 
meio, construtor do saber e do ser, mas também do saber-fazer 
profissional e de saber estar, viver e conviver com os outros‖.  (Alarcão 
& Tavares, 2003, p. 39). 
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 O cenário dialógico 

 

Defendido por Waite (1995), este modelo coloca em relevo a linguagem e o diálogo 

crítico como elementos fundamentais no desenvolvimento da cultura e do conhecimento dos 

professores. Na perspetiva do autor, os professores são concebidos com ―agentes sociais‖, 

incidindo a prática supervisiva mais na análise dos contextos do que na análise do 

professor. Explicita, que ―os atores são fundamentalmente os professores, considerados 

mais no coletivo do que na sua individualidade‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 40). 

O conhecimento e a regulação dos contextos situacionais e a 
adoção de uma estratégia dialógica são centrais neste cenário. No 
diálogo construtivo que se estabelece entre pares e entre professores e 
supervisores, todos são parceiros da mesma comunidade profissional, 
interessados em inovar e provocar mudanças nos contextos educativos 
(idem, ibidem). 

 
  Advogava Tracy (2002) que ―os objetivos ou enfoques dos modelos de supervisão no 

futuro serão provavelmente alterados, passado da ênfase no ensino para uma ênfase na 

aprendizagem‖, sendo espectável que todos os membros da comunidade educativa‖ se 

desenvolvam continuamente, independentemente do papel que desempenham‖, 

desviando-se assim a supervisão do pendor avaliativo para ―uma facilitação da função de 

desenvolvimento, mais ligada às perspetivas reflexivas e desenvolvimentais‖ (Tracy, 2002, 

p. 82). 

 Terminamos este ponto do mesmo modo como o começamos. Os modelos, quaisquer 

que sejam podem ser ―janelas‖ que nos permitem ver ―a relação entre a teoria e a prática‖ 

dotando o seu utilizador ―com perspetivas acerca da plataforma que se encontra por detrás 

da prática‖, mas também podem ser ―muros que bloqueiam a nossa visão do mundo 

exterior‖, fazendo com que percecionemos a realidade de forma definida e limitada (Tracy, 

2002, pp. 27-29). 

 

1.3. Conceito De Supervisão Pedagógica   

 

Começaremos por assumir, relativamente à supervisão que,  

―não falamos aqui apenas do sentido da visão, mas também da visão 
do sentido, ou seja, da direção que a supervisão, tal como a 
entendemos, deve conferir às práticas educativas: a transformação 
pessoal e social, inscrita nos valores da democracia”.  (Vieira, 2006, p. 
8). 

 
Pode não ser considerada importante a definição do conceito de supervisão. No 

entanto, e como afirma Harris(2002b), muita da controvérsia existente acerca da sua prática 

é decorrente das suas diversas definições. O trabalho de Bolin (1987) ―sobre tendências e 
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temas definidores‖ levou-o à conclusão de ―que uma definição clara é ―ainda difícil‖ e 

complicada‖ (Harris,2002b, p. 135), a que não será alheia a inexistência de uma ―base 

teórica própria estável de teoria e investigação‖ referida por Tracy (2002, p. 35) e que atrás 

abordamos. 

Tradicionalmente a supervisão era entendida como um ―processo em que um 

professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou 

candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional‖ (Alarcão & Tavares, 

2003, p. 16). Nesta perspetiva, a supervisão será um processo de orientação de professores 

em profissionalização, protagonizado pelo supervisor, detentor de maior experiência e 

conhecimentos. Esta orientação tem como objetivo promover o desenvolvimento 

profissional, tendo como fim último a avaliação e certificação.  

A supervisão é para Glickman (1985) ―a função da escola que promove o ensino 

através da assistência direta a professores, desenvolvimento curricular, formação contínua, 

desenvolvimento de grupo e investigação-ação‖ (Garmston, Lipton & Kaiser, 2002b, p. 27). 

No mesmo sentido, Alarcão e Roldão (2008, p. 54) consideram que ela ―remete para a 

criação e sustentação de ambientes promotores da construção e do desenvolvimento 

profissional num percurso sustentado, de progressivo desenvolvimento da autonomia 

profissional‖. 

Entendida como uma ―atividade de apoio, orientação e regulação‖, a supervisão tem 

para estes autores uma dimensão de formação com grande relevância (Alarcão & 

Roldão,2008, p. 56), sendo ―capaz de criar para todos os que nela trabalham (…) condições 

de desenvolvimento e aprendizagem‖ (idem, ibidem, p. 19). 

Se para Alarcão e Roldão (2008, p. 19)  

as novas tendências supervisivas apontam para uma conceção 
democrática de supervisão e estratégias que valorizam a reflexão, a 
aprendizagem em colaboração, o desenvolvimento de mecanismos de 
auto supervisão e autoaprendizagem, a capacidade de gerar, gerir e 
partilhar o conhecimento, a assunção da escola como comunidade 
reflexiva e aprendente,  

para Oliveira-Formosinho a supervisão deve desenvolver e reconstruir-se, chamando para 

si um  

papel de apoio e não de inspeção, de escuta e não de definição prévia, 
de colaboração ativa em metas acordadas através de contratualização, 
de envolvimento na ação educativa quotidiana (através de pesquisa 
cooperada), de experimentação refletida através da ação que procura 
responder ao problema identificado‖ (2002a, p. 12). 
 

Entendida no seu ―sentido mais restrito, também conhecida por supervisão 

pedagógica‖ Oliveira considera que ela se inscreve ―no conjunto mais limitado das 

atividades orientadas para a organização do ensino e dos atos pedagógicos, em contexto da 

sala de aula‖ (2001, p. 47). 
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Por seu lado Garmston, Lipton e Kaiser (2002b, p. 88) consideram que a supervisão 

deve ser entendida como uma ―atividade mediadora‖, em que ―mediar significa intervir entre 

um aprendiz e o seu ambiente, salientando dados potencialmente relevantes, a partir dos 

quais o aprendiz constrói novos significados‖, tendo como objetivo ―transportar informação 

que se encontra na estrutura profunda e na estrutura de referência para um local de 

interação e influência na estrutura de superfície‖. 

Para que isso seja possível é necessário ―manter-se uma visão do (professor) ideal‖, 

não perdendo de vista que essa visão ―deverá ter em conta os muitos filtros percetivos que 

influenciam a construção de estruturas de referência‖. O objetivo da mediação, que não 

deve ser entendida numa perspetiva de ―processo parental‖, é ser uma ―chave para fazer 

emergir novas formas de supervisão‖ (idem, ibidem).  

A supervisão é também encarada, segundo alguns modelos, tendo como principal 

finalidade ―o desenvolvimento profissional do professor com base nas suas necessidades e 

interesses‖, de forma a ―responder aos interesses do professor – o crescimento e 

desenvolvimento individual‖ mas que traz subjacente a assunção de que ―o crescimento 

individual conduz automaticamente à saúde organizacional‖ (Tracy, 2002, p. 33). 

Por seu lado Alarcão (2001, p. 13) definiu como objetivo da supervisão, no âmbito de 

uma escola reflexiva, ―o desenvolvimento qualitativo da organização escola e dos que nela 

realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa, através de 

aprendizagens individuais e coletivas‖. 

 Na perspetiva de Santiago (2001, p. 39), a supervisão deve focalizar-se no ―trabalho 

coletivo a longo prazo, centrado nos problemas ou situações escolares e envolvendo a 

escuta, o questionamento e a argumentação para aumentar a consciência do coletivo 

escolar‖ com o objetivo de ―desenvolver competências no grupo‖ que permitam ―construir 

soluções criativas para os novos problemas, autoanalisar perceções e representações sobre 

os papéis profissionais e clarificar orientações futuras‖. 

Entendendo-a globalmente como ―teoria e prática de regulação de processos de 

ensino e aprendizagem‖, focalizadas no sentido de aumentar a ―qualidade das 

aprendizagens‖, Vieira (2006) entende ser essencial clarificar e inter-relacionar duas 

questões fundamentais: ―O que significa ser um professor reflexivo? O que significa 

aprender com qualidade na escola?‖ Considerando que ―a reflexão profissional não garante, 

por si só, a qualidade das práticas educativas‖ a autora entende que reside na ―visão de 

educação‖ que se defende o ―poder transformador‖ dessa reflexividade, ―assim como do 

modo como as decisões e opções pedagógicas incorporam uma crítica aos fatores 

institucionais e sociais que condicionam a transformação‖ (Vieira, 2006, pp. 15-16). 
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2. A Avaliação Desempenho Docente. 

 

O entendimento imediato do sentido da expressão avaliação de 
desempenho docente é o de que se trata de um processo de mediação 
dos conhecimentos e das práticas profissionais dos professores 
avaliados (Pereira, 2011, p 41). 

 
―O problema da avaliação dos professores é não só difícil, mas também de uma certa 

maneira, explosivo‖ (Hadji, 1995, p. 27); no entanto ―o princípio está estabelecido e, ao que 

parece, todos o aceitam‖ (Fernandes, 2009, p. 23). 

Mais do que isso, e porque ―nos últimos tempos tem-se constatado que ninguém 

defende que se mantenha o silêncio e a ignorância acerca do trabalho das escolas e dos 

professores‖ (idem, ibidem, p. 20), Aguiar e Alves (2010, p. 231) consideram que se tornou 

―uma prática desejável‖ apesar de ―em muitos contextos ser um foco de reservas e de 

constrangimentos‖. 

No passado recente assistimos ao protagonismo atingido pela avaliação desempenho 

dos professores motivado pelas sucessivas alterações do Estatuto da Carreira Docente. 

Neste capítulo reportamo-nos à Avaliação Desempenho Docente no seu atual desenho 

legislativo, com especial enfoque, determinado pelos objetivos deste nosso trabalho  

 

2.1. Contextualização do processo de avaliação desempenho docente.  

 

Concordamos com Perrenoud (1999, p. 13) quando afirma que ―a avaliação não é um 

fim em si‖. Do mesmo modo, alinhamos com Hadji (1995, p. 34) quando, baseando-se na 

posição crítica de IIlich, se questiona sobre a possibilidade de avaliação de uma pessoa, ao 

afirmar que ―os homens que se confiam a uma unidade de medida definida por outros para 

avaliar o seu desenvolvimento pessoal, em breve ficarão limitados por uma fasquia, que 

nunca ultrapassarão‖. Não podemos também deixar de concordar com Éthier (1989), 

quando afirma que nem tudo se mede em educação, mas nem tudo pode ser afastado de 

medição (citado por Coimbra 2002, p. 147). 

É, portanto, um tema polémico,  

à volta do qual existe um dissenso generalizado. Aceitando que a 
temática per se é complexa, e jamais poderá corresponder às 
expectativas de todos, porque avaliar é decidir, julgar e diferenciar, 
torna-se possível fazer da avaliação do professor uma prática social e 
profissionalmente aceite, sendo obrigatório falar no sentido da sua 
imperiosidade‖ (Pacheco, 2009, p. 43). 

 
Diz-nos Alves (2004, p. 31) que ―a avaliação, além de constituir um dos temas que têm 

sido objeto de atenção mais intensa nos últimos anos, tem vindo, ao longo das épocas, a 
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adquirir uma grande variedade de significados, de acordo com a evolução da própria 

sociedade: alterações económicas, sociais, políticas e culturais‖, tendo ―vindo a assumir 

uma importância crescente nos mais variados domínios da sociedade‖ (Simões, 2000, p. 7). 

Refere Morais (2009, p. 11) que ―a implementação de um processo de avaliação 

desempenho é, provavelmente, o processo que mais perturbação cria no funcionamento de 

qualquer organização‖. Apesar disso, Pacheco (2009, p. 47) considera que ―mais que uma 

questão de estatuto e critério administrativo, a avaliação do professor é uma necessidade 

institucional, profissional e pessoal, alicerçando-se na diversidade de critérios e avaliadores, 

na pluralidade metodológica e na dimensão formadora‖. A avaliação deve desempenhar 

funções de caráter eminentemente formativo, pois, mais do que medir ou certificar, 

pretende-se melhorar. Para Alonso (2002, p. 20), ―avaliar implica compreender e determinar 

o valor e a qualidade dos processos formativos, a partir da recolha, análise e interpretação 

de dados relevantes, com base em critérios explícitos e partilhados‖ devendo assim ser 

encarada como um instrumento.  

Contudo, o processo de implementação da avaliação de professores não tem 

decorrido de forma eficaz, apesar de ser considerada ―uma ferramenta essencial para apoiar 

e melhorar a qualidade do ensino‖, isto porque ―tem sido demasiadas vezes vista não como 

um veículo de desenvolvimento e de melhoria, mas antes como uma mera formalidade‖ 

(Stronge, 2010, p. 29).  

Em Portugal, a ausência de uma ―cultura de avaliação de professores, seja por parte 

da tutela, seja por parte das próprias escolas‖ (Alves & Reis, 2009, p. 181), motivou uma 

profunda alteração do processo de avaliação de desempenho docente. Reportando-se ao 

sistema de avaliação que vigorava na época, Curado (2002, p. 19) afirma que ―as escolas 

portuguesas parecem funcionar de acordo com uma ―lógica de confiança‖ (Meyer & Rowan, 

1978), que não requer que os corpos dirigentes olhem de perto para as práticas concretas 

de ensino, assim evitando ter de tomar medidas contra situações de ineficiência e 

ineficácia‖.   

Com a publicação do Decreto-Lei nº15/2007, de 19 janeiro, afirmou-se o propósito 

político de acabar com um ―simples procedimento burocrático sem qualquer conteúdo‖ em 

que consistira a avaliação de professores até então, tendo posteriormente sofrido alterações 

através da publicação do Decreto-Lei nº75/2010, de 23 de junho e atualmente com a 

publicação do Decreto Lei nº 41/2012 de 21 de fevereiro,  

 No seu conjunto, esta legislação procedeu à alteração ao Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Secundário (ECD), 

consagrando ―um regime de avaliação de desempenho mais exigente e com efeitos no 

desenvolvimento da carreira, que permitam identificar, promover e premiar o mérito e 

valorizar a atividade letiva‖ (DL 15/2007), assim como instituiu ―modalidades de supervisão 
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da prática docente, como forma de garantir a qualidade do serviço educativo prestado e a 

progressão na carreira…‖ (DL 75/2010) e houve ―a preocupação de rigor e de justiça na 

emissão dos juízos avaliativos é consubstanciada na articulação entre uma avaliação interna 

e uma avaliação externa‖. ‖. (DL 41/2012) 

 Da mesma forma, o Decreto-Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, consagrou 

um regime de ―avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade 

do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, bem como a valorização e o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes‖(nº 1 do artigo 3º).  

Nessa perspetiva entendemos o disposto no nº 3 do artigo 40.º do ECD, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 26/2012, que constituem ainda objetivos da avaliação de 

desempenho  

―a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente; 

b) Contribuir para a valorização do trabalho e da profissão docente; 

c) Identificar as necessidades de formação do pessoal docente; 

d) Detetar os fatores que influenciam o rendimento profissional do pessoal docente; 

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais no âmbito do sistema de progressão 

da carreira docente; 

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; 

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria do 

seu desempenho; 

h) Promover um processo de acompanhamento e supervisão da prática docente; 

i) Promover a responsabilização do docente quanto ao exercício da sua atividade 

profissional‖. 

 Assim ―a avaliação de desempenho docente assume-se como um processo dual, 

capaz de promover a melhoria das aprendizagens dos alunos e de proporcionar o 

desenvolvimento pessoal e profissional do docente‖ (Figueiredo, 2009, p. 41). 
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2.2.Finalidades da avaliação desempenho docente.  

 

 
Numa análise preliminar, pode entender-se a ADD como um instrumento capaz de 

promover o desenvolvimento profissional e organizacional, ao mesmo tempo que se assume 

como um instrumento de prestação de contas e de controlo burocrático por parte do Estado.  

Esta mesma perspetiva advoga Hadji (1995, p. 30) quando defende que a avaliação de 

professores só terá sentido se satisfizer três possíveis conveniências de caráter social: 

―gestão administrativa das carreiras dos agentes do sistema de ensino (lugar, progressão na 

carreira, salário); contribuição para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes 

(ajuda individual, formação em sentido lato); aperfeiçoamento do conjunto do sistema por 

uma melhor utilização dos recursos humanos‖.  

Igualmente podemos encontrar em Hadji (1995, p. 32) a questão do mérito quando 

afirma que a avaliação docente remete para a ―qualidade dos professores‖, levando à 

reflexão sobre as competências construídas por esses profissionais. Se ensinar é a função 

essencial que se exige ao professor, então espera-se que ele tenha competência para o 

fazer. Tendo a Escola como objetivo primordial promover a aprendizagem dos alunos, 

espera-se que o professor seja capaz de reunir condições essenciais ao desenvolvimento 

da sua aprendizagem.  

A este propósito Stronge (2010, pp. 24-25) afirma que  

sem professores de qualidade e competentes nas nossas salas de 
aula, nenhuma tentativa de reforma educativa conseguirá ser bem 
sucedida. E, de igual forma, sem sistemas de avaliação de grande 
qualidade, jamais conseguiremos saber se temos professores de 
qualidade. 

 

Também Nevo (1995, p. 135) considera que a avaliação dos professores é ―o processo 

de descrever e julgar o mérito e o valor dos professores, tendo por base o seu 

conhecimento, competências, comportamentos e os resultados do seu ensino‖. 

O atual modelo de avaliação de professores pressupõe a existência de um quadro de 

referência interno, dado que ―os normativos que regulam o modelo de avaliação de 

desempenho docente apenas estabelecem princípios e orientações gerais, concretizando-se 

a avaliação nas escolas, tendo em conta a especificidade do seu contexto‖, e de um quadro 

de referência externo, constituído por ―um conjunto de normas, objetivos e padrões de 

desempenho‖ (Coelho & Oliveira, 2010, p. 17). 

O Decreto lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro, estabelece assim os padrões de 

desenvolvimento que ―segundo critérios previamente definidos que permitam aferir os 

padrões de qualidade do desempenho profissional, tendo em consideração o contexto sócio 

-educativo em que se desenvolve a sua atividade.‖ (nº 1, artigo nº 42).  
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Uma vez que ainda não foi publicada nenhum despacho a definir em concreto como 

avaliar estes padrões de desempenho, com o atual modelo ADD, sofreram alterações as 

dimensões a avaliar e analisando o ultimo despacho nº 16034/2010, de 22 de outubro, 

estabelece os padrões de desempenho docente a aplicar no processo de ADD, afirmando 

que ―os padrões de desempenho docente (…) que constituem um elemento de referência da 

avaliação de desempenho, visam providenciar um contexto para o julgamento profissional 

levado a cabo pelos docentes no decurso da sua atividade‖. Apesar de acharmos 

interessante a utilização do termo ―julgamento‖ num contexto de avaliação de desempenho, 

mais interessante achamos a afirmação de que estes padrões de desempenho não 

pretendem ―substituir esse julgamento‖ ao mesmo tempo que se afirma que ―não existe 

nenhum elenco de padrões de desempenho que preveja todas as circunstâncias possíveis e 

que seja aplicável de forma universal‖ ( despacho nº 16034/2010 de 22 de outubro) . 

Claramente plasmada neste despacho está a afirmação de que ―os padrões de 

desempenho definem as caraterísticas fundamentais da profissão docente e as tarefas 

profissionais que dela decorrem‖ e que ―podem ser considerados como um modelo de 

referência‖. Cabe à Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho (CCAD), de 

forma a assegurar o rigor e transparência de todo o processo de ADD, a elaboração de um 

referencial ―não só sobre as intenções da avaliação, mas também sobre as formas de 

organização dessa avaliação‖ (…) ―que tenha em conta não só o quadro de referência 

interno, mas também o externo‖ (Coelho & Oliveira, 2010, p. 30). 

A elaboração dos instrumentos de registo deverá considerar elementos de referência 

do processo de ADD de acordo com o Decreto regulamentar nº 26/2012, ― os objetivos e as 

metas fixadas no projeto educativo do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada; 

os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo conselho 

pedagógico. (nº 1, do artigo nº 6), e ―os parâmetros estabelecidos a nível nacional para a 

avaliação externa serão fixados pelo Ministério da Educação e Ciência‖ (nº 2, do artigo nº 6). 

O que se encontra fixado no ECD, nomeadamente no que respeita aos deveres gerais e 

profissionais do pessoal docente; os elementos constantes do perfil geral de desempenho 

profissional dos ensinos básico e secundário (DL-240/2001, de 30 de agosto), bem como os 

perfis específicos de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 1º 

ciclo do ensino básico (DL-241/2001, de 30 de agosto) (nº 6/CCAP, 2010, p. 3) 

Importa então analisar a relevância do processo de referencialização no contexto da 

avaliação de desempenho. 

A referencialização é designada por Figari (1996, p. 52), como ―o processo de 

elaboração do referente‖ relativamente ao qual se poderá efetuar a avaliação. Assim, a 

avaliação é concebida ―como uma atividade de comparação entre a produção observada e o 

modelo de referência do avaliador‖ pelo que ― compreender assim, as decisões avaliativas 
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do professor é debruçar-se sobre a estrutura e o funcionamento do seu modelo de 

referência‖ (Alves 2004, p. 49). 

Temos então que, conforme Paquay (2004, pp. 14-15), num qualquer processo de 

referencialização existem obrigatoriamente dois tipos de elementos: o referente, que 

poderemos designar como o conjunto de ―caraterísticas atendíveis‖ de determinada 

realidade, e o referido, ou seja a ―realidade observada‖. 

 A avaliação consiste na comparação entre o referente e o referido, isto é, na relação 

entre o ideal e o real, entre o que se espera e o que existe, entre o desempenho desejado e 

o desempenho efetivo. Por isso Hadji (1994, p.31) considera a avaliação como uma ―leitura 

de uma realidade observável (…) por meio de um confronto entre duas séries de dados que 

são postas em relação‖, ou seja, entende que a avaliação é um processo em que se 

equaciona a adequação entre um conjunto de critérios definidos e um conjunto de dados 

observados. 

Para Hadji a avaliação é então:  

um ato pelo qual se formula um juízo de ―valor‖ incidindo num objeto 
determinado (indivíduo, situação, ação, projeto, etc.) por meio de um 
confronto entre duas séries de dados que são postos em relação: 
dados que são da ordem do facto em si e que dizem respeito ao objeto 
real a avaliar; dados que são da ordem do ideal e que dizem respeito a 
expectativas, intenções ou a projetos que se aplicam ao mesmo objeto 
(1994, p. 31). 

 

 

 

2.3. Modelos de avaliação desempenho docente. 

 

À semelhança do que explanamos quanto à supervisão, constatamos igualmente que 

diferentes conceções de avaliação correspondem a diferentes perspetivas e, 

consequentemente, a diferentes modelos de avaliação dos docentes. 

Ao falarmos de modelos de avaliação não podemos deixar de referir aquilo que Hadji 

(1994, p. 149) designa de ―intenções dominantes‖, ou seja, este autor entende que os 

diferentes modelos de avaliação se estruturam em função das respostas que se pretendem 

encontrar face aos propósitos que presidem à avaliação. No que se refere à avaliação 

docente, Simões (2000) também considera que lhe estão subjacentes razões de diversa 

ordem, as quais vão determinar tanto o objeto de avaliação como o modelo a utilizar. 

Segundo Natriello (1990, p. 65) citado por Simões (2000, p. 41) ―os propósitos são aquelas 

razões pelas quais se põe em marcha a avaliação. Os efeitos são os resultados do processo 

de avaliação‖. 
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De qualquer forma, e qualquer que seja o modelo específico de avaliação a 

implementar, a avaliação terá sempre como objetivos básicos, conforme Veloz (2000), a 

responsabilidade e o desenvolvimento profissional.  

Esta visão dicotómica da avaliação, que se comparte entre ―desenvolvimento‖ e 

―controlo‖, ou como diz Day (2001, p. 150), entre ―processo‖ e ―produto‖, é apresentada por 

Barbier da seguinte forma: 

tudo se passa como se, à volta da ideia de avaliação, se tivesse 
construído um espaço ideológico, estruturado por dois polos: um polo 
negativo organizado em torno das noções de repressão, seleção, 
sanção e controlo, e um polo positivo organizado em torno das noções 
de progresso, mudança, adaptação racionalização (1990, p. 8). 

 

Na leitura de Pacheco e Flores (1999, p. 167) a avaliação docente legitima-se por 

fatores de ordem ―pessoal, profissional, política, técnica e organizacional‖, constituindo 

simultaneamente um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional, um poderoso 

instrumento político e um fator de ordem organizacional.  

O mesmo entendimento têm Flores, Hilton e Niklasson (2010, p. 22), ao afirmarem 

que: 

A mudança no trabalho dos professores requer que estes sejam 
profissionais e proativos no sentido de responder adequadamente à 
ambiguidade, incerteza e complexidade crescente que caracterizam os 
contextos educativos em que têm de trabalhar. Ao mesmo tempo, são 
sujeitos a uma cada vez maior burocracia, escrutino público e 
prestação de contas que se encontram associadas a novas formas de 
gerencialismo numa lógica mercantilista da educação.  

 
Temos, então, por um lado, modelos estruturados tendo em vista o desenvolvimento 

profissional dos professores e, por outro, modelos centrados no objetivo da prestação de 

contas. 

Tendo como meta o desenvolvimento profissional, entendido por Pacheco e Flores 

(1999, p. 168) como ―um processo contínuo de aprendizagem que inclui, por um lado, a 

aquisição de novas competências, resultantes da práticas de inovação escolar e, por outro, 

a consolidação de competências adquiridas e mantidas ao longo da carreira‖, a avaliação 

terá como preocupação primeira reunir informações que ajudem ao crescimento dos 

professores.  

Nesse sentido, e concebendo o ensino como uma atividade contínua, Paquay (2004, p. 

23) entende que ―uma avaliação regular das competências dos professores, e sobretudo das 

suas necessidades (individuais ou coletivas) permite fixar as prioridades para a sua 

formação contínua‖.  
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CAPÍTULO III 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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          3. Conceito de desenvolvimento profissional.  

 
 
 Ao longo dos anos, o desenvolvimento profissional tem vindo a despertar maior 

interesse, a avaliação tem como principal preocupação reunir informações que permita 

ajudar a engrandecer os professores que são, pelo menos, minimamente competentes. 

 Alarcão & Roldão (2008) expõe uma abordagem à identidade profissional como uma 

construção que se desenvolve desde a formação inicial, com particular destaque para o 

período que corresponde à prática pedagógica. 

  Todavia, pensam que é com o início da atividade profissional que surge uma nova 

identidade, sendo que o papel do trabalho constitui uma condição de grande importância. 

Subjaz uma apropriação do sentido de pertença a uma classe profissional, bem como a 

constatação do papel social e da sua intervenção, que se constituem como elementos 

decisivos para a mudança. 

 O percurso docente forma-se como um sistema evolutivo que surge do 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, no qual é possível identificar ocasiões 

específicas, assinaladas por desigualdades de atitudes, de sentimentos e de dedicação na 

prática educativa, resultantes do modo como ele perceciona as relações com os seus pares, 

os alunos, a sua prática e o sistema educativo em geral (Gonçalves, 2009). Compreende-se 

que o desenvolvimento como uma transformação desejável do ponto de vista qualitativo, 

que, no sentido mais amplo, abarca toda e‖ qualquer atividade ou processo que tende a 

melhorar competências, atitudes, compreensão ou atuação no desempenho de papéis 

atuais ou futuros‖ (Fullan, 1990, p. 3).  

 Apoiada nesta conceção está a perceção de processos externos que intervêm no 

aperfeiçoamento de competências que o professor não se apodera convenientemente. 

Segundo Day (2001: 20-21),‖o desenvolvimento profissional envolve todas as experiências 

espontâneas de aprendizagem e as atividades conscientemente planificadas, realizadas 

para benefício, direto ou indireto, do indivíduo, do grupo ou da escola e que contribuem 

através destes, para a qualidade da educação na sala de aula‖.  

 Pois, para Pacheco e Flores, (1999, p. 168) o desenvolvimento profissional do 

professor é, ―um processo contínuo de aprendizagem que inclui, por um lado, a aquisição de 

novas competências, resultantes da práticas de inovação escolar e, por outro, a 

consolidação de competências adquiridas e mantidas ao longo da carreira‖, o que vem de 

encontro com a posição de Fullan (citado por Marcelo, 1999, p. 27) que pensa que é  ―um 

projeto ao longo da carreira‖ uma vez que é uma ―aprendizagem contínua, interativa, 

acumulativa, que combina uma variedade de formatos de aprendizagem‖.  
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 Entendimento um pouco diferente têm Duke e Stiggins (1997, p. 166) quando 

consideram que o desenvolvimento profissional é ―o processo, ou processos, através do(s) 

qual(is) professores minimamente competentes vão adquirindo níveis mais elevados de 

competência profissional‖. 

 Contudo, García (1999) cita algumas definições, que nós consideramos serem 

pertinentes para definir o conceito de desenvolvimento profissional dos professores:  

 

―O desenvolvimento profissional converteu-se numa atividade que inclui muito 
mais do que um só professor agindo como um indivíduo...O desenvolvimento 
profissional atual é um assunto de grupos de professores, frequentemente 
trabalhando com especialistas, supervisores, administradores, orientadores, 
pais e muitas outras pessoas que estão ligadas à escola moderna.‖ 
(Fenstermacher e Berliner, 1985, p. 282) 

 

―O desenvolvimento profissional foi definido com maior amplitude ao incluir 
qualquer atividade ou processo que procure melhorar competências, atitudes, 
compreensão ou ação em papéis atuais ou futuros.‖ (Fullan, 1990, p. 3) 

 

―Define-se como o processo que melhora o conhecimento, competências ou 
atitudes dos professores.‖ (Sparks e Loucks-Horsley, 1990, pp. 234-5) 

 

 As diferentes definições sintetizam o amplo âmbito de dimensões que foram 

destacadas por Howey (1985) estas dimensões abrangem em primeiro lugar o 

desenvolvimento pedagógico (competências de ensino no âmbito curricular e de gestão da 

turma), de seguida o conhecimento e compreensão de si mesmo (conhecimento de si 

mesmo). A terceira dimensão o desenvolvimento cognitivo (estratégias cognitivas de 

processamento de informação), a quarta dimensão o desenvolvimento teórico ou reflexivo 

(capacidade de reflexão sobre a prática). Por último apresenta as dimensões de 

desenvolvimento profissional (partilha de experiências e troca de opiniões) e 

desenvolvimento da carreira (desempenho de novas funções). 

 O desenvolvimento profissional está relacionado ao desenvolvimento pessoal, bem 

como ao desenvolvimento organizacional. Todas estas dimensões ajudam a uma melhoria 

da qualidade do ensino, tendo como intuito a melhoria das aprendizagens dos alunos.  

 O desenvolvimento profissional compreende, assim, um compromisso de formação 

contínua, procurando responder às necessidades dos professores em cada uma das etapas 

em que este se encontre. De salientar que é de extrema importância que ao nível 

organizacional a gestão seja sempre democrática e participativa, onde os professores 

possam decidir as suas próprias decisões organizacionais, profissionais ou sobre o ensino.  

 Assim sendo, o professor será em todo o processo a figura central, pelo que as 

características individuais surgem como condicionantes neste processo. A transformação só 
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é possível com a sua vontade intencional, movida por razões pessoais e tendo em vista os 

benefícios para os alunos (Day, 2001).  

 Quanto ao desenvolvimento pessoal, Day (2001) afirma que há seis princípios que 

lhe estão subjacentes: 

1. A aprendizagem do professor é uma aprendizagem ao longo da vida e ocorre de 

forma continuada, se não contínua.  

2.  Deve ser autogerido, mas da responsabilidade conjunta do professor e da escola. 

3.  Deve ser apoiado, devendo ser proporcionados todos os recursos necessários. Em 

alguns momentos, implicará outros indivíduos – os professores não são auto- 

suficientes. 

4. Será desenvolvido no interesse do professor e da escola, ainda que nem sempre em 

simultâneo. 

5.  Deve existir um processo de prestação de contas. 

6.  Embora todos os professores tenham o direito e a responsabilidade de se 

empenharem no seu desenvolvimento ao longo da sua carreira, este deve ser 

diferenciado de acordo com as necessidades de cada um. 

 

3.1. Caraterísticas do desenvolvimento profissional.   

  

 

 A noção de desenvolvimento profissional que analisamos, anteriormente encaminha-

nos para um campo que apresenta muitas facetas, para o qual competem diferentes 

condicionantes, originando, por isso, vários caminhos. Ao longo da vida há várias 

experiências que tem características próprias, quer em contextos de trabalho, quer em 

contexto de formação, que originam situações próprias e que fazem com que ocorra uma 

diferença no desenvolvimento dos percursos profissionais. A identidade profissional ―vai 

sendo desenhada não só a partir do enquadramento intraprofissional, mas também do 

contributo das interações que se vão estabelecendo entre o universo profissional e outros 

universos socioculturais‖ (Moita, 1992, p. 116). 

 Segundo Huberman (1989) procurou analisar o conceito de desenvolvimento 

profissional dos professores e conclui que existem diversas constantes ou ―itinerários-tipo‖ 

que caracterizam o percurso profissional. Define, pois , as suas vivencias e o seu percurso 

de forma idêntica. Cada um destes grupos é caracterizado por sequencias especificas de 

desenvolvimento profissional ao longo das cinco fases que distinguiu no percurso docente : 

a entrada na carreira, a estabilização, a diversificação/questionamento; a serenidade e 

distanciamento afetivo/conservadorismo e a retirada ou preparação para a reforma. 
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  Vejamos , em breve resumo, esses elementos  tal como são apresentados pelo autor 

que citamos. Muito esquematicamente, traça-se o percurso temático que se segue :  

 

  Figura 1 – Fases do desenvolvimento profissional, segundo Huberman (1989, 

p.23)   

 A primeira etapa, a entrada na carreira, prolonga-se pelos primeiros dois ou três anos 

de serviço e é constituída por duas fases:  

 a sobrevivência que decorre do choque com a realidade e a descoberta que se 

caracteriza com o entusiasmo do começo;  

 vontade de experimentar, sentimentos de orgulho pela profissão, pelos alunos e 

por fazer parte de uma classe profissional (Huberman, 1989). 

 Segundo Day (2001, p.102) descreve esta fase como um esforço em dois sentidos 

―em que os professores tentam criar a sua própria realidade social, ao procurar que o seu 

próprio trabalho corresponda à sua visão pessoal de como deveria ser, enquanto que, ao 

mesmo tempo, se encontram sujeitos às poderosas forças socializadoras da escola‖. 

 Já quanto ao quarto e o sexto ano de docência, o professor torna-se mais seguro, 

aparenta maior sentimento de facilidade no desenvolvimento: 

 o domínio de técnicas pedagógicas;  

  a seleção dos métodos e dos materiais adequados aos interesses dos alunos. 

 Adquire uma identidade profissional, reforçando a sua afirmação profissional, sendo 

reconhecidos no seio da comunidade como professores experientes. Este estatuto confere 

ao profissional segurança do conhecimento das práticas e conteúdos, bem como a nível da 

sua identidade no quadro da comunidade que integra (Day, 2001). 
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 Por volta do sétimo ano de serviço docente, inicia-se a etapa de diversificação, que 

se caracteriza por diversos padrões comportamentais. Se, até agora, o desenvolvimento 

ocorre num percurso retilinto, nesta etapa podem ocorrer vários percursos. Entre estes, 

surgem dois padrões comportamentais distintos:  

 um com professores a diversificar métodos de ensino e experimentarem novas 

práticas, com a necessidade de ligação a projetos de grande envergadura e 

reconhecimento na comunidade, canalizando todos esforços no sentido de melhorar 

as suas performances; 

  professores que se alheiam, refugiam-se no cansaço e caem nas rotinas põem-se 

em questão sem uma consciência clara dos fundamentos (Huberman, 1989). 

 A quarta etapa, serenidade e distanciamento afetivo/conservadorismo, representa a 

procura de estabilidade, ocorrendo entre os vinte e cinco e os trinta e cinco anos de serviço. 

 Nesta etapa, de questionamento, podem surgir comportamentos passíveis de 

enquadramento em dois grupos distintos: 

 Um caracteriza-se pela serenidade e distanciamento afetivo, com profissionais mais 

tranquilos e menos preocupados com os problemas correntes. Estes deixam as 

preocupações de progressão na carreira, valorizam mais o ensino e o trabalho com 

os alunos;  

 O outro grupo, com professores dados a crises existenciais, que se tornam 

amargurados e perdem o interesse pelo próprio desenvolvimento profissional, 

conhecidos como conservadores (Huberman, 1989). 

  ―É nesta fase que alguns professores podem procurar oportunidades para reanalisar 

os fundamentos das suas ideias e crenças sobre o ensino, para questionar os propósitos e 

contextos do seu trabalho, para rever e renovar os seus compromissos intelectuais‖ (Day, 

2001, p. 107). 

 A última etapa, ou seja, a preparação para a reforma, caracteriza-se por um menor 

investimento no trabalho, sendo suportado por rotinas. A postura é de desprendimento 

relativamente ao trabalho, passando a maior investimento na própria pessoa, nas relações 

exteriores à escola e na vida social. Huberman (1989) caracteriza-a de acordo com três 

padrões distintos de comportamento: 

 interesse em especializar-se ainda mais, procurando novas respostas para apoiar as 

aprendizagens dos alunos e socorrendo-se de trabalho colaborativo com colegas 

mais próximos, isto é, ainda integrado nas dinâmicas de trabalho da escola; 

   surge o padrão defensivo, menos otimista e com uma atitude menos generosa 

relativamente às experiências passadas;  
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 aqueles que traduzem o espírito duma carreira  carregada de frustrações e denotam 

grande saturação. 

 

3.2. Avaliação desempenho docente para a regulação do desenvolvimento 
profissional do professor.  

 
 
 A avaliação tem vindo a alcançar ao longo dos tempos, uma presença constante 

cada vez mais forte no campo da educação. Podemos verificar através da evolução histórica 

que é marcada por uma sucessiva procura de melhoramento com o intuito de uma 

representação rigorosa e significativa. ―A sua função estruturante deverá estar presente no 

quotidiano escolar-nomeadamente ao nível da regulação das práticas pedagógicas das 

aprendizagens dos alunos e das relações com a comunidade ― (Valadares & Graça, 1998, 

p.34). Este é um tema de que assume grande importância no processo educativo, implica 

todos os intervenientes nas mais diversas partes do processo, extravasando a tradicional 

avaliação de aprendizagens dos alunos ou sujeitos em formação. ―A crescente afirmação 

científica da avaliação tem contribuído para que as iniciativa destinadas a melhorar a 

educação tivessem começado a incorporar sistemas de avaliação de professores, com 

finalidades tão diversas como a seleção para efeitos de ingresso na profissão ou a formação 

e desenvolvimento profissional‖ (Fernandes, 2008, p. 11).  

 Conforme descrito no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, a 

avaliação de desempenho docente pretende ―incentivar o desenvolvimento profissional, 

reconhecer e premiar o mérito e as boas práticas, como condições essenciais da 

dignificação da profissão docente e da promoção da motivação dos professores.‖ uma vez 

que o presente decerto lei supra citado, artigo 41º alínea d  refere que  uma das dimensões 

a avaliar será ―a formação contínua e o desenvolvimento profissional‖.   

 Assim sendo, a formação contínua, será um requisito integrante do processo de 

avaliação docente, representa um elemento de suporte ao desenvolvimento pessoal e 

profissional, que vai emergir de acordo com as necessidades referenciadas, no âmbito de 

uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. Contudo, esta conceção é muito diferente 

das politicas seguidas pelos vários governos, uma vez que esta formação está condicionada 

por questões financeiras, surgindo assim como prescrição ditada, em vez de resultar das 

necessidades dos sujeitos. 

 Avaliar não é uma tarefa fácil, pois pressupõe a emissão de um juízo de valor, a 

partir da interpretação de informações recolhidas relativamente ao estado atual daquilo que 

pretendemos avaliar (escola, programa, professor, alunos, etc). A formulação desse juízo de 

valor implica por isso, o confronto entre um referido (o que é constatado ou apreendido) e 
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um referente (norma ou modelo), tendo por base uma recolha sistemática de elementos de 

informação (Ferreira, 2007). 

  A avaliação docente, no quadro legislativo vigente, incide sobre três grandes 

dimensões:  

 a científico-pedagógica, que se destaca pela sua centralidade no exercício 

profissional; 

  a participação na vida da escola e na relação com a comunidade educativa;  

 a formação contínua e o desenvolvimento profissional. (Artigo 4º decreto 

regulamentar nº 26 /2012) 

 Os referentes para a avaliação situam-se em cada um destes domínios, de acordo 

com perfis de competências previstos no Decreto – Lei 241/2001, de 30 de Agosto, que 

Alves et al. (2009) descrevem como sendo uma atuação dentro duma prática social e 

eticamente situada, sendo que o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem 

assenta numa relação pedagógica de qualidade, com a sua atividade profissional exercida 

de forma integrada nas diversas dimensões da escola e incorporando a sua formação como 

elemento constitutivo da prática profissional. 

  Aguiar & Alves (2009, p.3560) referem que a avaliação desempenho docente ―entre 

dois modelos: o da regulação, com ênfase no desenvolvimento profissional e o do controlo, 

com ênfase na prestação de contas‖. Encontram-se subjacentes duas lógicas: uma mais 

ligada ao desenvolvimento profissional e outra centrada nos resultados que produz. 

  A primeira apoia-se na dimensão formativa da avaliação, apelando a uma ligação 

sistemática entre partes, sendo o processo focalizado na ação do professor e no seu 

trabalho.  

 A segunda, na linha da avaliação sumativa, caracteriza-se pela preocupação a nível 

da quantificação de resultados, tendo em vista a progressão na carreira (Fernandes, 2008). 

É de salientar que a articulação destes dois propósitos, são fundamentais para que a 

avaliação se torne efetivamente ―um poderoso processo ao serviço da melhoria da 

qualidade pedagógica e da qualidade do ensino dos professores, gerando ambientes 

propícios à inovação, ao desenvolvimento profissional e, consequentemente, à melhoria das 

aprendizagens dos alunos‖ (Fernandes, 2008, p.13).  

 O desenvolvimento profissional, enquanto percurso procura valorizar as dimensões 

do sujeito, cria por sua vez na escola um clima de apoio e interajuda que possibilita dar 

sentido à colaboração e ao diálogo profissional e criar verdadeiras comunidades 

profissionais de aprendizagens. Assim sendo, neste conceito de desenvolvimento 

profissional, a avaliação é uma condição essencial. Day (2001) pondera que deverá existir 

um acerto entre: o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e o 

desenvolvimento organizacional para caminhar no sentido da eficácia do sistema, sendo que 
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a avaliação é por definição um elemento privilegiado nesta matéria. ―A avaliação não deve 

ser vista como uma realidade separada do plano de desenvolvimento individual e do plano 

de desenvolvimento da escola se quer desenvolver tanto os processos de trabalho dos 

indivíduos, como a arquitetura social da escola‖ (Day, 2001, p.150). 

 A avaliação deverá ser assim, encarada com realidade é necessário considerar que 

o ―valor‖ da avaliação realizada no sentido do desenvolvimento profissional ―reside no seu 

processo de desenvolvimento‖ (Winter, 1989, citado por Day, 2001, p. 151): 

É o próprio processo que irá conduzir ao desenvolvimento 
profissional. Todos os resultados são relevantes para o prático 
considerado individualmente e para um determinado conteúdo. (…) 
Não irá produzir ―informação‖ sobre o trabalho dos professores, mas a 
sua compreensão, que será utilizada pelos próprios professores no 
processo de aperfeiçoamento do seu trabalho. 

 
 

3.3. A avaliação desempenho e a responsabilização do docente.  

 

 
Ligada ao conceito de responsabilidade, a avaliação centrada na prestação de contas 

―é geralmente definida em termos de competências mínimas e vista como o controlo da 

qualidade, feito a partir de cima‖ (Simões 2000, p. 15). Entendida como um emprego, a 

profissão docente terá de ser submetida a mecanismos de supervisão e controlo por parte 

dos órgãos de gestão, que acabam por desembocar em decisões de despedimento ou 

promoção.  

Os modelos de avaliação voltados para a prestação de contas, apelidados por Day 

(2001) de modelos de ―produto‖, procuram, segundo Winter (1989, p.50) ―criar uma 

avaliação representativa (―exata‖) do desempenho do professor‖, e a sua importância reside 

―no valor do produto que daí irá resultar. Este produto [será]  uma ―base de informação (…) 

utilizada para alcançar os objetivos da avaliação, nomeadamente, para melhorar os padrões 

profissionais através de recomendações, tais como a promoção, as atividades de 

remediação ou o treino/formação‖ (Winter, 1989, p. 49, citado por Day 2001, pp. 150-151). 

Esta forma de avaliação, centrada na prestação de contas, dá prioridade a técnicas de 

avaliação sumativas centradas na medição de resultados, enquanto a avaliação voltada 

para o desenvolvimento profissional privilegia técnicas de avaliação formativas. 

Em suma, são genericamente dois os propósitos da avaliação: formativos e sumativos, 

ou seja, orientados para o desenvolvimento profissional ou para a prestação de contas.  

Refere-nos Simões (2000, p. 25) que ―a prática tem demonstrado algumas dificuldades 

de conciliação entre estes dois propósitos, e os primeiros podem ser seriamente 

comprometidos pelos segundos‖. Flores (2010, p. 8) refere que se tem ―identificado a tensão 
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entre propósitos formativos – orientados para o desenvolvimento profissional – e sumativos 

– baseados na prestação de contas e orientados para decisões de carreira‖, acrescentado 

que há ainda quem ―advogue a incompatibilidade destes dois objetivos, enquanto outros 

defendem a possibilidade de incorporar propósitos formativos e sumativos num mesmo 

sistema de avaliação‖.  

Também Stronge (2010, p. 27) refere que ―estes dois propósitos – desenvolvimento 

profissional e prestação de contas – são frequentemente descritos como sendo mutuamente 

exclusivos‖. No entanto, na sua perspetiva, seria positivo para a avaliação de professores 

―haver um esforço concertado para estabelecer uma ligação lógica entre estes dois 

propósitos‖. Explicita ainda que estes ―propósitos não são antagónicos, mas constituem 

interesses que se apoiam mutuamente – duplos interesses que são essenciais para a 

melhoria e desenvolvimento da educação‖. 

Esta dicotomia não deverá no entanto ser absoluta porque ―se a avaliação não resultar 

num produto‖ será pouco importante para os gestores (Day 2001, p. 151), e ―se ela não 

promover a aprendizagem, se o seu resultado não for o desenvolvimento do professor‖, 

então não terá sentido e será vista como uma ―perda de tempo e energia valiosos‖. É, por 

isso, de importância fundamental encontrar uma forma de avaliar que se centre no processo 

e no produto, ou, pelas palavras de Day (2001, p. 151), ―embora o produto seja necessário, 

é essencial realizar o processo de forma correta e, mais importante ainda, adotar o processo 

certo‖.   

Numa nota final Sanches (2008, p. 178), relativamente à consequência entre a 

avaliação desempenho e o desenvolvimento profissional dos professores, refere que 

―embora este constitua um dos objetivos de avaliação de desempenho enunciados (…), a 

preocupação excessiva em quantificar o mérito profissional (…), rapidamente desbaratou 

aquela pia intenção‖. Assim, relativamente ao atual sistema de avaliação de desempenho, 

podemos constatar que os docentes o consideram essencialmente com propósitos 

sumativos de cariz criterial, verificando-se simultaneamente uma dimensão normativa que 

determina a progressão na carreira. De forma genérica verifica-se um pendor acentuado na 

função sumativa, visto ter como fim último a classificação e consequentemente a 

hierarquização e ainda uma função reguladora, ao ter como pretensão o desenvolvimento 

profissional do professor. 
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CAPÍTULO IV 

 

METEDOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  
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4. Metodologia da Investigação 

 

Neste capítulo, desejamos definir a metodologia de investigação adotada, explicando 

as nossas opções em função da natureza e âmbito do estudo. 

Compreendendo que uma metodologia de investigação abrange um ―conjunto de 

procedimentos que compõe um projeto de investigação‖ (Azevedo & Azevedo, 2001, p. 19), 

nesse caso, o trabalho de investigação é um processo que se desenvolve em variadas fases 

ou etapas que podem variar de acordo com a natureza do estudo.  

A metodologia de investigação é, segundo Lima (1981,p.10), a ―análise sistemática e 

crítica de pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que moldam a investigação de 

determinado problema‖. Compreende a estratégia de pesquisa e as técnicas a adotar. Do 

ponto de vista da estratégia metodológica, existem dois paradigmas: os de natureza 

qualitativa e os de natureza quantitativa. A investigação qualitativa, de acordo com Bogdan 

& Biklen (1994), apresenta cinco características: o ambiente como fonte direta de dados e o 

investigador como instrumento principal de recolha e análise de dados; o carácter descritivo 

dos dados recolhidos; o interesse maior pelo processo do que pelos resultados; o enfoque 

indutivo e a atribuição de importância vital aos significados. Os dados de pesquisa são 

alcançados através de contacto direto com os contextos do estudo e os resultados contêm 

citações assentes nos dados. A escrita assume particular afinco na análise qualitativa, 

sendo que a descrição detalhada da realidade tomada como objeto de estudo tem um papel 

fundamental. O investigador qualitativo atribui grande importância ao significado que os 

fenómenos têm para as pessoas, tendo em vista uma descrição fiel da realidade.  

O presente trabalho de investigação baseia-se no estudo de caso exploratório, de 

natureza qualitativa, que Bogdan & Biklen (1994) caracterizam como sendo uma observação 

detalhada de um contexto, ou indivíduo.   

Segundo Fortin, Côté e Filion, na investigação qualitativa ―as etapas do processo não 

são lineares (…) a ordem dos diferentes elementos pode variar, salvo no que concerne à 

ideia de partida (2009, pp. 291-292). 

Porém, é fundamental que o investigador descreva claramente a linha metodológica 

orientadora ―de forma que o seu trabalho possa iniciar-se sem demora e estruturar-se com 

coerência‖ (Quivy & Champenhoudt, 1998, p. 32).  

Enunciaremos as diversas fases do nosso processo investigativo, que, num primeiro 

momento, foi dirigido à revisão da literatura, abrangendo as temáticas da supervisão 

pedagógica, da avaliação de desempenho docente e do desenvolvimento profissional, tendo 

como propósito conhecer o manancial teórico que serviria de referência à investigação. 

Reportar-nos-emos, em seguida, à problemática da investigação, estruturando a 

questão orientadora da investigação e enunciando os objetivos da mesma. 
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Procederemos à tipificação da natureza do estudo e à indicação das opções 

metodológicas efetuadas no decurso do processo investigativo. 

 Definiremos ainda a caraterização do contexto de desenvolvimento do trabalho, 

reportando-nos aos participantes na investigação 

Por fim, descreveremos os procedimentos utilizados para a recolha e para a análise 

dos dados. 

 

4.1. O Problema de investigação. 

 
 
 

Qualquer investigação parte de um problema que, segundo Pacheco, 

corresponde, assim, a uma expressão de um enunciado observacional, 
necessariamente associado a uma problemática teórica, que, como ponto 
de partida da investigação, define e acolhe problemas de investigação para 
os quais se buscam respostas (2006, p. 14). 

 

Movidos pelos novos desafios que a escola exige nos dias de hoje, as funções de 

supervisão tendem a acompanhar este processo adquirindo novas dimensões e 

responsabilidades, de forma a responder, com qualidade, nos domínios do ensino e 

aprendizagem, no desenvolvimento profissional do professor e naturalmente na cultura 

organizacional da escola.  

A sua ação estende-se ao funcionamento global da organização educativa, 

enquadrando-se ―no pensamento atual sobre o ensino, a aprendizagem, a formação e o 

desenvolvimento profissional, mas também sobre a profissionalidade docente e a cultura 

das organizações‖ (Alarcão & Roldão 2008, p. 15-16).  

A publicação do decreto-regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, vem 

regulamentar o novo regime de avaliação desempenho docente. Esse decreto regulamentar, 

no seu preâmbulo, refere que,  

―a experiência colhida com modelos de avaliação do desempenho docente anteriores 

demonstrou a necessidade de garantir um modelo de avaliação que vise simplificar o 

processo e promova um regime exigente, rigoroso, onde se valorize a atividade letiva e 

se criem condições para que as escolas e os docentes recentrem o essencial da sua 

atividade: o ensino e a aprendizagem. Tem-se em vista uma avaliação do desempenho 

com procedimentos simples, com um mínimo de componentes e de indicadores e com 

processos de trabalho centrados na sua utilidade e no desenvolvimento profissional‖.  
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Pelo texto legislativo supracitado, poderemos concluir que a ADD tem um objetivo 

muito claro, contribuir para a melhoria das práticas como forma de promover o 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

 A avaliação tem-se tornado cada vez mais evidente no campo da educação. Ao 

longo do progresso histórico, é marcada por uma constante procura de melhoria com vista a 

uma representação rigorosa e significativa, ―a sua função estruturante deverá estar presente 

no quotidiano escolar nomeadamente ao nível da regulação das práticas pedagógicas das 

aprendizagens a dos alunos e das relações com a comunidade ― (Valadares & Graça, 1998, 

p.30).  

 Por sua vez, e atendendo ao nosso problema de estudo, ―a investigação envolve 

sempre um problema que pode ser equacionado sob a forma de um objetivo geral‖ 

(Coutinho, 2011, p. 45), devendo indicar de forma clara e límpida qual é o fim que o 

investigador persegue (Fortin, Côté & Filion, 2009). 

 

 Deste modo, o problema de investigação estrutura-se na seguinte pergunta de 

partida: 

  

- Qual a opinião dos Professores Avaliadores do 1º Ciclo do Ensino Básico Sobre o 

Atual Modelo de Avaliação de Desempenho Docente? 

 

4.2. Objetivos do Estudo.   

 
 

Começar um trabalho de investigação sob a forma de uma pergunta de partida 

―constitui normalmente um primeiro meio para pôr em prática uma das dimensões 

essenciais do processo científico (…)‖ (Quivy & Champenhoudt, 1998, p. 34). 

 

Para responder à questão mobilizadora mencionada, definimos os objetivos que 

passamos a descrever: 

 Auscultar as opiniões dos professores avaliadores sobre o atual modelo de 

avaliação de desempenho.  

 Verificar as opiniões dos professores avaliadores sobre os aspetos positivos e 

menos positivos do novo modelo de avaliação de desempenho docente, comparativamente 

ao anterior; 

  Identificar os aspetos críticos do processo de avaliação de desempenho 

docente apontados pelos professores avaliadores.  
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4.3. Natureza do estudo. 

 

 Encarando o problema e os objetivos do nosso estudo, privilegiamos a metodologia 

qualitativa, como referimos anteriormente, pois esta ―exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo‖ 

(Bodgan & Biklen, 1994, p. 49). Também na opinião de Bell (1997, p. 20), os métodos 

qualitativos ―recolhem discursos destinados a ser analisados tal como são‖ em que os 

investigadores buscam sobretudo a compreensão dos factos.  

 ―Todas as investigações qualitativas tendem a fazer ressaltar o sentido ou a 

significação que o fenómeno estudado reveste para os indivíduos. Os fenómenos são úteis 

e não previsíveis e o pensamento está orientado para a compreensão total do fenómeno‖ 

(Fortin, Côté & Filion, 2009, p. 31). 

 Atendendo à problemática e aos objetivos definidos, relativamente à tipologia 

metodológica de investigação consideramos adequada a realização de uma investigação 

qualitativa, com o estudo exploratório de caso. Segundo Yin (2005, p. 20), o estudo de caso 

é uma estratégia que tem como exigência ―compreender fenómenos sociais complexos‖, 

possibilitando ―preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos‖. 

  Para Merriam (1988, citado por Bogdan & Biklen, 1994, p. 89) baseia-se na 

―observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou 

de um acontecimento específico‖.  

  Pesamos que o estudo exploratório de caso, apesar da sua singularidade, é um 

método apropriado a esta investigação, pois ―o interesse incide naquilo que ele tem de 

único, de particular mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas 

semelhanças com outros casos ou situações‖ (Lüdke & André 1986, p. 17).  

 Efetivamente, no estudo exploratório de caso não se coloca a situação de possíveis 

generalizações, sendo que para Yin (2005, p. 55), ―o método de generalização é a 

generalização analítica, na qual se utiliza uma teoria previamente desenvolvida como 

modelo com o qual se devem comparar os resultados empíricos do estudo de caso‖. 

 O estudo de caso, como método de investigação, é abordado por vários autores, 

como Yin (1993 e 2005), Stake (1999), Rodríguez et al. (1999), entre outros, para os quais, 

um caso pode ser algo bem definido ou concreto, como um indivíduo, um grupo ou uma 

organização, mas também pode ser algo menos definido ou definido num plano mais 

abstrato como, decisões, programas, processos de implementação ou mudanças 

organizacionais. À metodologia do estudo de caso relacionam-na precisamente a 

investigação qualitativa, ainda que reportando-se a um ou poucos casos. Mas ―o estudo de 

caso pode ser quantitativo ou qualitativo‖, dependendo do ―objetivo do estudo e do desenho 
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escolhido pelo investigador‖ (Fortin, Côté & Filion, 2009, p. 242). E acrescenta que ―o 

objetivo das investigações qualitativas é descobrir, explorar, descrever fenómenos e 

compreender a sua essência‖ (idem, ibidem, p. 32). 

  

4.4. Participantes no Estudo.  

 

Para que fosse possível realizar o nosso trabalho de investigação, selecionamos um 

agrupamento de escolas do norte de Portugal.   

Este Agrupamento de Escolas abrange todos os níveis de ensino: uma Escola EB 2.3 

e uma Escola Secundária, sendo constituído por dois Jardins de Infância, quatro Centros 

Escolares (pré-escolar e 1º ciclo do E.B). Todos os edifícios estão localizados na periferia da 

cidade e os dois Jardins de Infância não estão integrados nos centros escolares.  

De modo a melhor responder aos nossos objetivos de estudo, optamos por centrá-lo 

num só nível de ensino. Assim sendo, a nossa investigação desencadeou-se ao nível dos 

professores do 1º ciclo do ensino básico, que tinham a função de avaliadores, tendo 

participado seis professores. As suas idades variavam entre os 47 e os 57 anos.  

 Considerando os dados recolhidos na primeira parte da entrevista, procederemos à 

caracterização dos participantes. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos entrevistados 

 

 
Variáveis  

 
  
 

       Sujeitos  

 

 

Género 

 

 

Tempo de 

serviço 

 

 

Categoria 

profissional 

 

 

Número de anos 

como avaliador(a) 

 

 

Habilitações 

académicas 

 

 

Formação na Área de 3 

Desempenho Docente.    

 
E1 

 

F 

 

31 anos 

 

QA 

 

4 

 

 

Licenciatura 

Supervisão Pedagógica 

e Formação de 

Formador.  

E2 F 31 anos QA 2 Licenciatura Orientação Educativa  

E3 F  34 anos QA 4 Licenciatura Orientação Educativa  

E4 F   24 anos QA 1 Licenciatura Não  

E5 F   34  anos QA 1 Bacharelato  Não  

E6 M  27 anos QA 2  

Doutoramento  

Formação Proposta 

Centro de Formação.  

 

Legenda: EX – Código de identificação do sujeito entrevistado; QA – Quadro de Agrupamento.  

 

 Da leitura do quadro constatamos que, relativamente à situação profissional, todos os 

avaliadores pertenciam ao Quadro de Agrupamento, o que reflete uma grande estabilidade 

do corpo docente e, consequentemente, um conhecimento, ainda que talvez de forma 
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genérica, do trabalho, postura e atitudes face ao trabalho docente, à escola e 

relacionamento interpessoal.  

 Relativamente às habilitações académicas, apenas um dos sujeitos possui 

bacharelato, sendo, portanto, a maioria constituída por licenciados, um dos quais tinha o 

doutoramento.  

Quanto ao exercício das funções como avaliador, temos dois avaliadores com quatro 

anos de experiência, dois avaliadores com dois anos de experiência e dois avaliadores 

apenas só com um ano de experiência.  

Há um desequilíbrio total, quanto ao fator sexo, pois 99% eram do sexo feminino e 

apenas 1% do sexo masculino.  

Quanto ao grupo de recrutamento, todos os sujeitos eram do grupo 110. 

 Pela caracterização do grupo de participantes no estudo, somos levados a concordar 

com Quivy e Campennhuoudt (2007, p. 71) de que ―pela sua posição, ação ou 

responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema‖ o que nos garante fiabilidade 

quanto aos resultados deste estudo. 

Apesar de Bodgan & Biklen (1994, p. 86) entenderem inconveniente escolher como 

local de pesquisa uma escola onde o investigador ―esteja pessoalmente envolvido‖, referem 

também a opinião de ser possível na própria escola estabelecerem-se ―relações excelentes 

e acesso garantido‖.  

Optamos por este Agrupamento de escolas, dada a proximidade geográfica e, por 

outro lado, pela convicção de que o presente estudo poderia ser uma mais valia para esse 

Agrupamento de Escolas. 

Em primeiro lugar, foi dar a conhecer à Direção do Agrupamento o projeto de 

investigação e solicitar autorização para o desenvolvimento do mesmo, no qual obtivemos 

de imediato uma resposta favorável e uma abertura total por parte da direção do 

Agrupamento. 

Uma vez que o nosso estudo incidia sobre o 1º ciclo do ensino básico, o mesmo foi 

limitado só ao departamento do 1º ciclo. Deste departamento, fazem parte 37 docentes do 

1º ciclo. 

Tendo esta investigação como temática a ADD, efetuamos um primeiro contato com a 

coordenadora do departamento, solicitando informações relativamente aos docentes 

envolvidos no processo da avaliação.  

Em função do atual sistema de avaliação, encontramos duas situações distintas 

relativamente à prática da ADD: docentes que só tinham como função ser avaliadores e 

docentes que acumulam ambas as funções, serem avaliadores e avaliados.  

Na investigação qualitativa, a escolha dos participantes não é feita de forma aleatória 

―respondendo a características precisas‖. Também, para determinarmos a dimensão dos 
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participantes no nosso estudo, baseamo-nos nas ―ações que permitem atingir o objetivo do 

estudo‖ (…) ―que geralmente é pequeno‖ (Fortin, Côté & Filion, 2009, p. 299). Ou seja, não 

faz sentido ―constituir uma amostra ―representativa‖ da população estudada‖, pois não se 

pretende fazer ―inferências globais e o número de pessoas inquiridas será reduzido. O que é 

importante é assegurarmo-nos da variedade de pessoas inquiridas‖ (Ghiglione & Malaton, 

2001, p. 55). Face a estes pressupostos entendemos que os participantes no estudo 

constituem um grupo de informadores diversificado. 

 
 

4.5. Procedimentos de recolha de dados.  

 
 

 O presente trabalho de investigação baseia-se no estudo exploratório de caso, que 

Bogdan & Biklen (1994) caracterizam como sendo uma primeira observação detalhada de 

um contexto, ou indivíduo. 

Segundo Cervo & Bervian (1973, p. 56), os estudos exploratórios ―não elaboram 

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores 

informações sobre determinado assunto de estudo‖. São variadas as técnicas de recolha de 

dados, associadas aos métodos de inspiração qualitativa: observação, entrevista, 

questionário, etc. Como tal, optámos pela entrevista, visto esta constituir uma técnica 

metodológica de grande importância na investigação qualitativa.  

 

4.6. A recolha de dados através da entrevista. 

 

De acordo com o objetivo da nossa investigação, optámos pela entrevista 

semiestruturada como técnica de recolha de dados, porque é diretiva relativamente aos 

temas que se pretende recolher informação, permitindo que os mesmos sejam abordados 

de forma livre. Ou seja, ―tanto quanto possível, ―deixará andar‖ o entrevistado para que ele 

possa falar abertamente, com as palavras que desejar pela forma que lhe convier‖ (Quivy & 

Campenhoudt 1998, pp. 192-193).  

Neste tipo de entrevistas, ―o entrevistado conhece todos os temas sobre os quais tem 

que obter reações por parte do inquirido mas a ordem e a forma como irá introduzir são 

deixados ao seu critério, sendo apenas fixadas uma orientação para o inicio da entrevista‖     

( Ghiglione  & Matalon, 1997, p. 64) . Este é dotado de uma certa liberdade na exploração 

das questões, o que proporciona uma atualização do guião de acordo com o fluir da 

conversa. 
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  A escolha do método e das técnicas de recolha de dados deve ser ajustada ao tipo 

de dados que se pretende adquirir e, segundo Ruquoy (1997, p. 86), ―utilizar a entrevista 

pressupõe que o investigador não disponha de dados e informações já existentes‖.  

 Pois, é uma etapa do processo metodológico que ―consiste na construção do 

instrumento capaz de recolher ou de produzir a informação prescrita pelos indicadores‖ 

(Quivy & Champenhoudt, 1998, p. 163). De Ketele & Rogiers (1993, p. 17) definem a recolha 

de dados como:  

um processo organizado posto em prática para obter informações junto de 

múltiplas fontes, com o fim de passar de um nível de conhecimento para 

outro nível de conhecimento ou de representação de uma dada situação, 

no quadro de uma ação deliberada, cujos objetivos foram claramente 

definidos e que dá garantias de validade suficientes. 

 

 

Os dados são recolhidos ―em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, 

nos seus contextos ecológicos naturais‖ sendo ―designados por qualitativos, o que significa 

ricos em dados pormenores descritivos (…)‖ (Bogdan & Biklen, 1994, p. 16).  

Por outro lado, a investigação qualitativa privilegia, fundamentalmente, ―a compreensão 

dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação‖ (idem, ibidem).  

Na opinião de Tuckman, ―um dos processos mais diretos para encontrar informação 

sobre um determinado fenómeno, consiste em formular questões às pessoas que, de algum 

modo, nele estão envolvidas‖ (Tuckman, 2000, p.517). 

Ao efetuar as entrevistas, pretendemos ter em conta as indicações dadas por Foddy 

(1996, p. 56), que sustenta que ―os princípios condutores da formulação de perguntas 

devem ser a brevidade, a simplicidade e o privilégio de referenciais concretos‖. 

Conforme referem Pardal & Correia (1995), a entrevista semiestruturada nem é 

inteiramente livre e aberta – comunicação, entrevistador e entrevistado, com carácter informal 

- nem orientada por um leque inflexível de perguntas estabelecidas a priori. 

As entrevistas foram então conduzidas através de um guião onde se encontravam 

algumas questões gerais que foram sendo exploradas mediante as respostas dadas pelos 

professores avaliadores do 1º ciclo do ensino básico e que considerámos necessárias para o 

cumprimento dos objetivos da investigação. 

De forma a averiguar a compreensão das questões, a adequação das respostas, o 

tempo médio de duração da entrevista, o funcionamento da gravação em áudio, bem como o 

comportamento dos intervenientes (entrevistador e entrevistado), procedemos a uma 

validação do guião da entrevista.  

Tivemos como participantes na validação do guião da entrevista, dois professores 

avaliadores do 1º ciclo do ensino básico. Em conformidade com as respostas obtidas e as 
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sugestões dadas neste procedimento, fizemos as alterações que entendemos necessárias, 

principalmente no sentido de contornar ambiguidades nas respostas, de forma a que estas 

fossem objetivas, para assim garantir que através das questões obtínhamos as informações 

pretendidas, que as questões eram claras e não conduziam a diferentes interpretações, etc. 

Esta validação de conteúdo do guião da entrevista foi realizada através de opiniões dos 

professores sobre as questões formuladas no guião da nossa entrevista. .  

Consideramos este procedimento fundamental, pois ―indica-nos como as questões e as 

respostas são compreendidas, permite-nos evitar erros de vocabulário e de formulação e 

salientar recusas, incompreensões e equívocos‖ (Ghiglione & Matalon, 2001 p. 157). 

Nesta estudo piloto tivemos o cuidado de assegurar que os professores tivessem 

características próximas àquelas em que iríamos desenvolver o nosso estudo.  

A testagem do guião inicial permitiu-nos avaliar as dimensões que questionámos, 

proceder às alterações necessárias e elaborar uma nova versão do guião da entrevista. Por 

exemplo, verificou-se que a entrevista era demasiado extensa, foram retiradas algumas 

questões, uma vez que estas estavam, de certa forma, a repetir os assuntos abordados em 

questões anterior. Também houve a necessidade de reformular algumas questões, de forma 

a tornarem-se mais claras.  

Elaborada nova versão do guião da entrevista, foi validada pelo Orientador da 

Investigação ( anexo nº 1), após o que se tornou definitiva. 

 

O guião da entrevista utilizado, na recolha de dados junto dos professores avaliadores 

do 1º ciclo do ensino básico, (anexo nº 1) foi estruturado em cinco blocos temáticos, o 

primeiro visa a legitimação da entrevista e os outro quatro os eixos da análise investigação .  

 

 O primeiro bloco - Legitimação da entrevista e motivação dos entrevistados, é 

composto pelo enquadramento da investigação, objetivos gerais da entrevista, garantia de 

anonimato das informações obtidas  e a respetiva autorização para proceder à gravação 

áudio da entrevista. 

 

 No segundo bloco – ―Sistema de avaliação desempenho docente‖, com 

questões direcionadas para compreender as opiniões dos avaliadores sobre o atual modelo 

de avaliação de desempenho docente. 

 

 No terceiro bloco – ―Instrumentos de avaliação‖, com questões direcionadas 

para descrever as opiniões dos avaliadores relativamente ao contributo dos instrumentos de 

avaliação prescritos para uma avaliação desempenho docente que abranja as diversas 

dimensões da atividade docente. 
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 No quarto bloco – ―O processo de avaliação desempenho docente‖, com 

questões direcionadas para caraterizar o papel de cada interveniente no processo de 

avaliação. 

 
No quinto bloco –  ―Expectativas em relação à avaliação de desempenho‖, com 

questões direcionadas para verificar as vantagens e as desvantagens do novo modelo de 

avaliação de desempenho docente apontadas pelos professores avaliadores. 

 

Do início do guião da entrevista faz parte um texto introdutório onde constam 

informações relativas à investigação. Na primeira parte faz-se um levantamento informativo 

relativo a dados pessoais e profissionais. A segunda parte reporta-se às questões relativas 

às conceções dos entrevistados relativamente à temática em estudo. 

 Conforme já referimos, deparamo-nos com duas situações distintas relativamente à 

prática da avaliação: docentes que só tinham como função ser avaliadores e docentes que 

acumulam ambas as funções, serem avaliadores e avaliados. 

As entrevistas ocorreram durante o mês de julho de 2012. 

Procedemos a um contacto prévio com os docentes, solicitando o seu contributo para o 

preenchimento do perfil pessoal, académico e profissional do entrevistado, que fazia parte do 

guião da entrevista e simultaneamente agradecendo a sua disponibilidade e disponibilizando-

nos para qualquer esclarecimento adicional, de forma a acautelar que ―o sujeito obteve toda a 

informação essencial, que conhece bem o conteúdo e que compreendeu bem aquilo em que 

se envolve‖ (Fortin, Côté e Filion: 2009, p.186).  

Quanto ao local da entrevista, privilegiou-se o contexto educativo, sendo, em algumas 

situações, a própria sala de aula. Estas tiveram a duração de 15 a 30 minutos.  

Sempre que a investigação implica ou incide sobre sujeitos humanos, Bogdan e Biklen, 

(1994) dizem ser necessário garantir os princípios éticos da prática investigativa. Lima (2006) 

refere que o primeiro documento sobre a conduta ética na investigação, produzido no 

Canadá em 1998, atribui especial destaque ―às questões do anonimato e da 

confidencialidade‖. Ainda segundo o autor, ―o princípio fundamental para a aceitabilidade 

ética de um estudo é o consentimento informado: o de os participantes serem informados da 

natureza e do propósito da pesquisa, dos seus riscos e benefícios, e de consentirem 

participar sem coerção‖. (Lima, 2006, p.142). 

Salvaguardando esses princípios, foi entregue a cada sujeito entrevistado um protocolo 

de investigação, contendo a descrição do estudo, objetivos da investigação e outras 

informações, nomeadamente a garantia de confidencialidade dos dados e proteção da 
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identidade dos participantes, tendo os mesmos dado o seu consentimento através da 

assinatura do referido protocolo (anexo nº 2).  

Ao longo das entrevistas tivemos o cuidado de não contestar ou tomar posições, 

respeitar o tempo de resposta ou não interromper. Para Bogdan e Biklen, (1994, p. 83) em 

investigação qualitativa é suposto não se ter conhecimentos precisos sobre o meio e as 

pessoas que constituem o objeto do estudo, devendo os investigadores não construir ideias 

preconcebidas. Da mesma forma, ―o entrevistador deve evitar alimentar as respostas aos 

sujeitos e fazê-los sentirem-se desconfortáveis relativamente aos seus pensamentos‖ 

(Bogdan & Bilklen, 1994, p. 139). 

Recolher os dados passa por uma boa relação entre o entrevistador/ entrevistado com 

o desempenho de papéis diferenciados, sendo que ao entrevistador compete a distinção de 

tais papeis.  

Na condução da entrevista, o entrevistador assume o papel de um ouvinte atento que 

procura compreender todas as expressões proferidas pelo entrevistado.  

O entrevistador procura fluência nos relatos, levando o entrevistado a falar 

abertamente sobre o assunto e reduz a sua participação aos momentos em que o assunto 

se está a desviar dos objetivos da entrevista. O entrevistado deve falar abertamente, com as 

palavras que desejar e pela ordem que entender ( Quivy & Campenhoudt, 1992).  

Como referem Bogdan e Biklen (1994), as boas entrevistas caraterizam-se pelo facto 

de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de vista. 

Para que a comunicação entre o entrevistado e o entrevistador seja clara e completa, 

há que ter em conta os seguintes aspetos essenciais: 

 ―a linguagem utilizada deve ser acessível para o entrevistado (…) ; 

 o tema deve constituir um estimulo para o entrevistado(…); 

 os papeis de entrevistador e entrevistado devem ser claramente definidos pelo 

entrevistador; 

 o entrevistado deve ser motivado a responder; 

 a informação recolhida deve ser o mais alargada possível‖ (Ghiglione & 

Matalon, 1997, p.90)  

Tendo em conta os fins que persegue a entrevista, estabeleceram-se os seguintes 

objetivos gerais :  

 

• Auscultar as opiniões dos professores avaliadores sobre o atual modelo de avaliação 

de desempenho; 

• Verificar as opiniões dos professores avaliadores sobre os aspetos positivos e menos 

positivos do novo modelo de avaliação de desempenho docente, comparativamente ao 

anterior; 
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•  Identificar os aspetos críticos do processo de avaliação de desempenho docente 

apontados pelos professores avaliadores. 

 
 

4.7. Procedimentos de análise de dados. 

 
 

 Optando pela entrevista com perguntas abertas como instrumento de recolha de 

dados, pareceu-nos congruente recorrer à análise de conteúdo como técnica de análise 

desses dados, firmando a nossa opção na opinião de Vala (1986, p. 107) de que esta técnica 

―pode incidir sobre material não-estruturado‖.  

  Da mesma forma, Bardin (2007, p. 27) entende que ―a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações‖, referindo que ―qualquer comunicação, 

isto é, qualquer transporte de significações de um emissor para um recetor controlado ou 

não, por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo‖. 

Numa perspetiva qualitativa, (1991, p. 98) define análise de conteúdo como um 

procedimento para ―compreender criticamente o sentido das comunicações, o seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas‖. 

 O primeiro passo foi a transcrição das entrevistas gravadas em áudio, sendo 

posteriormente codificadas. Nesta fase, procuramos atuar com toda a isenção, de modo a 

traduzir exatamente as respostas dadas, foi devolvida a cada entrevistado, de forma a que 

estes se pudessem inteirar do conteúdo registado, dando-lhes a possibilidade de clarificar, 

explicitar, ou desenvolver alguns assuntos ou ideias se assim o entendessem. As 

entrevistas apenas foram submetidas aos procedimentos de análise, após a sua devolução. 

Segundo Bogdan e Bilklen (1994, p. 51) este procedimento traduz ―uma preocupação com o 

registo tão rigoroso quanto possível do modo com as pessoas interpretam os significados‖. 

 Em seguida procede-se à constituição de um corpus, elaborado pelo conjunto de 

documentos que forneçam informações relevantes, a serem submetidos aos procedimentos 

analíticos. 

 O desenvolvimento do processo analítico consiste, essencialmente, num trabalho de 

sistematização dos conteúdos dos discursos que, segundo Bardin (2007, p. 89), se processa 

em três momentos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados (a 

inferência e a interpretação). 

 A pré-análise é a fase de organização pela qual se pretende operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais. A primeira atividade consiste em estabelecer um contacto 

prévio com os documentos a analisar e em conhecer o texto, retirando daí uma impressão 

genérica para orientação do trabalho – ―leitura flutuante‖.  
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A segunda fase diz respeito à exploração do material, através da qual se procede à 

categorização. ―A categorização é a operação através da qual os dados (…) são 

classificados e reduzidos (…) de forma a reconfigurar o material ao serviço de determinados 

objetivos da investigação‖ (Esteves, 2006, p. 107). 

 No que respeita à escolha de categorias, Berleson (1952), citado por Ghiglione & 

Matalon (2001, p. 188), refere que ―os estudos (…) serão produtivos na medida em que as 

categorias sejam claramente formuladas e bem adaptadas ao problema e ao conteúdo a 

analisar‖. ―Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um tem 

em comum com os outros‖ (Bardin, 2007, p. 112). 

 Relativamente ao percurso conducente à definição de categorias, entende Pacheco 

(2006, p. 24) não ser essencial a ―estandardização de procedimentos‖, dado que ―o mais 

usual é que o investigador seja o artífice de um sistema de categorias, que surge da própria 

análise ou então que é construído e/ou reconstruído a partir de uma leitura flutuante (…)‖. 

 Embora admitindo que o processo de categorização possa ser indutivo, Esteves 

(2006, p. 110) refere, no entanto, que ―uma primeira formulação das categorias pode ser 

inspirada, no caso das entrevistas, pelos objetivos ou pelos tópicos de questionamento que 

foram estabelecidos no guião de preparação das mesmas‖.  

 O processo de categorização consiste na ―ordenação de dados de uma forma lógica, 

coerente e sucinta‖ (Pacheco, 1995, citado por Pacheco, 2006, p. 24) regendo-se pelas 

regras da homogeneidade, exclusividade mútua, exaustividade, objetividade, pertinência 

(Bardin 2007, p. 31). Considera a autora que a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos. As 

categorias são rubricas ou classes que reúnem num grupo de elementos (unidades de 

registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado 

em razão dos carateres comuns destes elementos (Bardin 2007). 

 Na última fase procede-se ao tratamento dos dados, obtidos através das entrevistas, 

de forma a que se tornem significativos e válidos: ―a intenção de qualquer investigação é de 

produzir inferências válidas‖ (Holsti, citado por Bardin 2007, p. 130).  

 ―Se a descrição (enumeração das características do texto resumida após tratamento) 

é a primeira etapa e se a interpretação (a significação concedida a estas características) é a 

última fase, inferência é o procedimento intermediário, que vem permitir a passagem, 

explícita e controlada, de uma à outra‖ (Bardin 2008, pp.40-41). Assim, ―o interesse não 

reside na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem 

tratados (…) pondo em evidência a finalidade (implícita ou explícita)‖ (Bardin, 2007, pp. 33-

34), ou seja, a inferência.  Esta permite a passagem da descrição à interpretação, 

atribuindo sentido às características do material. Partilhando do mesmo parecer, Vala (1986, 
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p. 104) refere que ―a finalidade da análise de conteúdo será, pois, efetuar inferências, com 

base numa lógica explicitada sobre as mensagens, cujas características foram inventariadas 

e sistematizadas‖. 

4.8. Protocolos das entrevistas  

 

 Da análise dos protocolos das entrevistas, realizadas conforme os procedimentos 

metodológicos descritos, emergiram as seguintes categorias e subcategorias:  

 
Tabela 2 – Categorias e subcategorias dos protocolos das entrevistas 

 
 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

 

Conceção da avaliação desempenho 

docente.  

 

 

 

Efeitos da avaliação desempenho.  

Inexistência da melhoria da prática de ensino.   

Ausência da melhoria da prática de ensino.  

 

 

Caraterísticas do atual modelo de 

avaliação desempenho docente. 

Discriminatória/seletiva.  

Burocrática. 

Sistema de avaliação melhor. 

Modelo de avaliação menos burocrático. 

Semelhante ao modelo anterior. 

Modelo complexo. 

 

Diferenças do atual modelo de 

avaliação relativamente ao anterior. 

Observação de aulas. 

Existência de avaliador externo.  

Consequências da avaliação na progressão da 

carreira . 

Existência de avaliador externo.  

Consequências da avaliação na progressão na 

carreira.  

 

Objeto da avaliação de desempenho 

docente. 

Dimensões da avaliação. 

Dimensões da avaliação sobrevalorizadas. 

Mudança de objeto de avaliação. 
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Técnicas e instrumentos de avaliação  

desempenho docente. 

Observação de aulas.  

Prática da avaliação.  Melhoria dos instrumentos de avaliação.  

Limitações /desvantagens das 

técnicas e instrumentos de avaliação.  

Instrumentos restritivos naquilo que avaliam.  

Intervenção pontual que pode não ser 

representativa.   

Procedimentos iguais em contextos diferentes.  

Complexidade do processo. 

 

Vantagens dos instrumentos de 

avaliação.  

Cumprimento dos instrumentos estabelecidos na 

lei.  

Igualdade de critérios de avaliação.  

Parâmetros bem definidos . 

Variedade de informações.  

 

Importância atribuída à observação de 

aulas. 

 

 

Desvalorizada no processo de avaliação 

Interferência no desempenho do avaliador. 

Planos dirigidos para o processo de avaliação.  

Incremento de um elemento externo. 

Dirigidos para a avaliação. 

Desvalorizado no contexto de avaliação.  

Reduz a conflitualidade. 

 

Papel do professor avaliado no 

processo de avaliação.  

Interação com o avaliador.   

Procura de feedback sobre a aula.  

 O mesmo papel que no anterior modelo de 

avaliação. 

 

Papel do avaliador.  

  Classificar.  

 Características do avaliador.   

Professional com competências para avaliar.  

Formador . 

Impacto da avaliação de desempenho 

docente na escola.  

Interferência no ambiente da escola.   

 Requere rigor e transparência.  

Atribuição de classificação.  

Acréscimo de trabalho.  

Trabalho colaborativo dos professores. 

Constrangimentos na avaliação Sobrecarga dos coordenadores.  
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 Elevado número de professores a avaliar.  

Imparcialidade do avaliador.   

Falta de formação.  

Definição e execução de metas.  

Não produz efeito na progressão 

Efeitos da avaliação na ótica do 

avaliado 

Integra  experiência e formação  especifica.  

Incrementa rigor e justiça. 

Vantagens  do novo modelo de 

avaliação desempenho docente. 

Reduz o número de processos de avaliação 

anual.  

Requisitos  para obter a menção  de muito bom.  

Desvantagens do novo modelo de 

avaliação desempenho docente.  

Tensões decorrentes da avaliação de pares.  

Trabalho burocrático.  

Atribuição de notas. 

 

Alterações a incrementar no processo 

de avaliação desempenho docente.  

Suspensão do modelo. 

Suspensão das cotas.  

Redução da dimensão burocrática.  

Centrar o processo na dimensão científica e 

pedagógica.  

Incremento da reflexão e introspeção.  

Quantificar indicadores . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados. 

 

 Neste capítulo vamos apresentar os resultados do estudo empírico realizado, por 

categorias e subcategorias emergentes da análise de conteúdo dos protocolos das 

entrevistas aos professores avaliadores do 1º ciclo do ensino básico. 

  As interpretações produzidas a partir dos dados entrelaçam-se com citações dos 

sujeitos, que, para Bogdan & Biklen (1994), servem de prova e aproximam o leitor das 

pessoas entrevistadas. 

 

5.1. Conceção da avaliação desempenho docente.  

 

 Nos últimos tempos, têm ocorrido várias reformas no sistema educativo português 

que levaram a mudanças sucessivas das práticas das escolas, dos professores e dos 

alunos (Freitas, 2009).  

 Com a publicação do decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 

procedeu-se à regulamentação e ao desenvolvimento dos princípios que presidiram ao 

estabelecimento de um novo regime de avaliação do desempenho docente instituído na 11.ª 

alteração ao estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário. No preâmbulo daquele normativo é referido que se tem ―em vista uma 

avaliação do desempenho com procedimentos simples, com um mínimo de componentes e 

de indicadores e com processos de trabalho centrados na sua utilidade e no 

desenvolvimento profissional.‖  

 Procurando aceder às conceções de avaliação de desempenho dos docentes 

entrevistados, o entrevistado (E4), foi o único que valorizou com convicção, que: 

 

 ―A avaliação de desempenho é condição necessária para aperfeiçoarmos a nossa 

prática profissional, e a qualidade do ensino e avaliarmos a nossa escola. Pois, penso 

que só podemos ter a real noção do nosso trabalho quando este é devidamente 

avaliado, por quem tem capacidades para o fazer o mais justo possível‖.  

―Sem uma cultura de avaliação constante que confronte todas as suas obrigações e 

responsabilidades, nenhuma estrutura pode melhorar; nem nenhum país pode evoluir 

penso eu‖.(E4). 
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5.2. Efeitos da avaliação desempenho.  

 

 

 No que concerne aos efeitos da avaliação desempenho, encontramos opiniões 

convergentes quanto ao seu efeito, pois o entrevistado (E1) refere mesmo que não existe 

nenhuma melhoria na prática de ensino: 

 

 ―(…)A avaliação em nada contribuiu para a melhoria da qualidade de ensino, pois não foi 

feita uma avaliação formativa, pela grande maioria dos relatores, mas sim, uma 

avaliação punitiva‖.  

 

 Esta opinião também é partilhada no relatório da CCAP (2011, p. 25), já que nele é 

mencionado que ―existem referências aos factos de este modelo de ADD não contribuir para a 

melhoria das práticas docentes, de o mérito ser regulado administrativamente ―. 

 

          Tal como referem alguns entrevistados, nesta avaliação há uma ausência da 

melhoria da prática do ensino uma vez que esta : 

   

― É praticamente inexistente na melhoria do ensino uma vez que os professores, esforçam-se 

diariamente para dar o seu melhor, levando os alunos ao sucesso educativo, e não é a 

avaliação que vai trazer melhoria alguma‖.(E2). 

 

 Reforçando esta mesma ideia, o entrevistado (E3) considerou que :   

 

― Não vejo melhorias na qualidade do ensino. Isto porque a avaliação deveria ser continua e 

não em determinado momento da carreira como está definido na legislação‖. (E3) 

 

 Perante estes depoimentos dos professores avaliadores entrevistados, poderemos 

constatar que esta:  

 

― avaliação em nada contribui para a melhoria da qualidade de ensino‖.(E5). 
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5.3.Caraterísticas do atual modelo de avaliação desempenho docente . 

 

 

 Considerámos relevante saber a opinião dos entrevistados sobre as caraterísticas do 

atual modelo de avaliação desempenho docente. Das opiniões recolhidas, podemos verificar 

que existe uma variedade de opiniões muito grande.  

  Nas palavras do entrevistado (E1), o atual modelo apresenta caraterísticas 

discriminatórias/ seletivas: 

  

―A única mudança, foi o facto de se ter tornado menos ―pesada‖, pois exige menos 

burocracia, mas não deixa de continuar a ser um modelo punitivo para os docentes‖.(E1) 

 

           Um outro entrevistado (E2), na mesma linha de pensamento, diz que este 

modelo apresenta ainda características discriminatórias/seletivas, comparando-o com 

o antigo modelo de avaliação desempenho docente: 

 

(…) é idêntico ao anterior. Aponta para ser formativa mas é avaliativa e discriminatória 

em muito dos casos, no final há um valor a atribuir que por vezes não é muito justo em 

comparação com outros colegas‖. (E2) 

 

 O XIX Governo constitucional procedeu à alteração do Estatuto da Carreira Docente, 

com a publicação do decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro, pretendendo que o 

processo fosse simples e sem burocracias. Neste sentido, é referido no preâmbulo do 

normativo que irá promover ―uma avaliação do desempenho docente assente na 

simplicidade, na desburocratização dos processos e na sua utilidade, tendo em vista a 

revitalização cultural das escolas e uma maior responsabilidade profissional.‖ 

Da opinião recolhida dos entrevistados, podemos verificar que estes têm uma opinião 

contrária à da intenção que tem o novo estatuto da carreira docente.  

O entrevistado (E3) refere que esta avaliação apresenta ainda caraterísticas 

burocráticas, é complexa e que em nada beneficia o papel do professor:  

 

 (…) continua a ser burocrática quer para os professores avaliados quer para os 

professores avaliadores‖.  

―Continua ainda muito complexa e que deveria ser ainda mais simplificada. Pois ao 

professor cabe o papel de ensinar e não o papel de técnico administrativo em 

preenchimento de papeis e grelhas e reflexões e muita coisas mais etc‖.(E3) 
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         O entrevistado (E4), tendo a mesma opinião, refere que este novo modelo de 

avaliação apresenta ainda características burocráticas. No entanto, é da opinião que o 

ministério da educação fez algumas alterações com o presente modelo de avaliação  

desempenho docente: 

 

(…)o atual modelo de avaliação  sabemos que é suscetível de críticas e de melhorias. O 

modelo que está em vigor não escapa à regra. A sua aplicação, ainda acarreta com 

alguma parte burocrática, mas reconheço que o Ministério da Educação foi sensível aos 

problemas que lhe foram comunicados e tomou deliberações que simplificaram de 

alguma forma o processo comparando com o antigo modelo de avaliação. (E4) 

 

 O entrevistado (E5) faz referência ao antigo modelo, comparando-o mesmo com o 

atual modelo de avaliação desempenho docente:  

    

―Acho que é em tudo semelhante ao modelo anterior‖.(E5) 

 

 Como referimos anteriormente, alguns dos entrevistados mencionaram como 

caraterística do atual modelo de avaliação de desempenho docente ser burocrático. 

Contudo, o entrevistado (E1) tem uma ideia diferente, referindo que este modelo é menos 

burocrático, mas ainda complexo: 

 

―Considero que é menos burocrática, mas com muitas omissões e ainda bastante 

complexa‖.(E1) 

 

Para um dos entrevistados (E6), este novo modelo sofreu alterações e tende a ser um 

sistema de avaliação melhor: 

 

 ―Olhe, não há nenhum modelo de avaliação, atrevo-me mesmo a dizer que não há 

nenhum modelo de avaliação que seja completamente justo ou completamente perfeito.‖ 

― (…) tem vindo a ser melhorada, tem vindo a sofrer algumas alterações, alguns recuos, 

alguns avanços.‖ 

―(…) os recuos e os avanços certamente que servirão para melhorar o sistema da 

avaliação .(E6) 

 

Uma outra característica apontada pelo entrevistado (E 2), é que este novo modelo de 

avaliação desempenho docente é semelhante ao anterior, uma vez que :    
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 ―É de aplicação menos concentrada (em termos de anos). As limitações existentes 

quanto à aplicação da avaliação pouco diferem da anterior. Porque não é um avaliador 

externo que lhe vai dar credibilidade. Daí que este modelo de avaliação seja mais 

exequível.‖ (E2). 

 

 

Já quanto à exequibilidade do atual modelo ADD, alguns participantes disseram que 

este modelo é, ainda, um modelo complexo, comparativamente com o modelo anterior, quer 

nas dimensões a avaliar, quer nos itens a avaliar dentro de cada dimensão, como se pode 

constatar nas seguintes palavras dos professores:  

    

―Deveria ser mais simplificado, pois deveria ser só a dimensão cientifica e 

pedagógica a ser avaliada. Mesmo esta dimensão deveria ser o mais simplificado 

possível‖.(E3) 

 

―A parte burocrática diminui, mas em termos de aplicabilidade é idêntico ao 

anterior. O facto de existir um avaliador externo apenas ilude o rigor e a isenção 

nos resultados da avaliação‖.(E5) 

 

―Eu penso que sim, porque comparando com o antigo modelo de avaliação é mais 

exequível em termo das dimensões a avaliar‖. 

―Contudo, deveriam ser ainda mais simplificados os itens a avaliar dentro de cada 

dimensão‖.(E4) 

 

―Eu penso que sim(…). Há passos que se vão dando lentamente, há etapas que se vão 

queimando, há hábitos que se vão incutindo, há elementos que vamos progredindo, que 

vamos melhorando esses elementos, vão procurando consensos vai-se procurando que 

seja o mais exequível possível‖. (…) o passo seguinte certamente será algo que refez o 

capitulo anterior  com tendência ou com ideias para ser melhor‖.(E6) 
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5.4.Diferenças do atual modelo de avaliação relativamente ao anterior. 

 

 

 Uma das alterações introduzidas pelo decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro, no artigo 18º, diz respeito à observação de aulas. No ponto 1 do artigo 

anteriormente referido, é mencionado que ―a observação de aulas é facultativa‖, contudo, no 

mesmo artigo 18º- ponto 2, é estipulada a obrigatoriedade da mesma ―nos seguintes casos:  

a) Docentes em período probatório; 

b) Docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente; 

c) Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão; 

  d) Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente.” 

 

 Estas alterações introduzidas na carreira e na avaliação dos docentes vieram, de 

certa forma, acalmar as contestações por parte dos professores, referindo mesmo o 

entrevistado (E1) que :  

 

 ―A alteração mais premente é a observação de aulas, que somente será feita no ano de 

transição de escalão‖.(E1) 

 

 Como podemos verificar, outra diferença no atual modelo ADD, relativamente ao 

anterior, foi a existência de um avaliador externo.  

 Segundo o decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, no artigo 18º, ponto 

3, ―a observação de aulas compete aos avaliadores externos que procedem ao registo das suas 

observações‖ e que as mesmas terão ―um período de 180 minutos, distribuído por, no mínimo, dois 

momentos distintos, num dos dois últimos anos escolares anteriores ao fim de cada ciclo de avaliação 

do docente integrado na carreira (ponto 4 ) .  

 

 Para o entrevistado (E2), a alteração mais significativa que está vigente neste novo 

modelo de avaliação, comparativamente ao anterior, foi mesmo a existência de um avaliador 

externo e de um período de avaliação não coincidente: 

 

―A existência de um avaliador externo mais específico e um período de avaliação não 

coincidente.(E2) 

 

 No que respeita às mudanças nas consequências da avaliação de desempenho 

docente na progressão dos professores na carreira, dois entrevistados (E2,E4) referem que 

a mesma não tem implicações nos concursos de colocação dos professores e que apenas 
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contará um ponto para os professores contratados com a classificação de bom e muito bom, 

como se pode ver a seguir:   

 

 ― A avaliação deixa de ter implicações nos concursos de colocação para os professores 

de carreira e, no caso dos professores contratados, conta apenas para a bonificação de 

um ponto em caso de classificação Bom e Muito Bom‖.(E2) 

 

―Os ciclos de avaliação coincidirem com o período correspondente aos escalões da 

carreira, pois são estas duas alterações mais importantes que eu vejo neste novo 

modelo de avaliação‖. (E4) 

 

 A observação de aulas, de acordo com o decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, 

é realizada por avaliadores externos e internos (artigo 43º, ponto 1, alínea e), pelo que 

consideramos pertinente questionar os entrevistados sobre a importância das aulas 

observadas por um avaliador externo, sendo os professores da opinião que é importante um 

avaliador externo para avaliar as dimensões científica e pedagógica da atividade docente, 

apesar de um deles referir que o facto de o avaliador externo não conhecer a escola e o 

meio onde está inserida poder não permitir uma avaliação justa:  

 

―A avaliação externa é aquela alteração que se sobressai mais, com a introdução de um 

avaliador externo para avaliar a dimensão que eu penso ser fulcral que é a cientifica e 

pedagógica. E os ciclos de avaliação‖. (E3) 

 

―As alterações que mais se salientam no atual modelo de avaliação foi a introdução da 

avaliação externa em que o avaliador externo vai ter como função observar as aulas e 

centrar-se unicamente na dimensão científica e pedagógica. ― (E4) 

 

―A existência de um avaliador externo e um período de avaliação não coincidente‖.(E5) 

 

―Eu creio que foi um fator de dois bicos, principalmente por causa da introdução da 

avaliação externa‖.(…) um avaliador externo irá ter sempre problemas, porque quando  

chega a uma escola, não conhece o meio. O meio, o professor e os alunos terão que ter 

sempre em consideração, tenho medo a esta segunda fase‖.(E6) 
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5.5. Objeto da avaliação desempenho docente. 

 

 

 As informações sobre as várias dimensões da avaliação docente, segundo o artigo 

4.º, do decreto regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, são instrumentos que 

proporcionam informações sobre as várias dimensões a avaliar. No entanto, o entrevistado 

(E1) refere, que existe uma exceção quando não forem pedidas aulas assistidas:   

 

―Continuam a concentrar-se sobre 3 pontos: dimensão científica pedagógica, 

participação na relação escola e relação com a comunidade, formação contínua e 

desenvolvimento profissional e a observação de aulas, se forem pedidas ou quando são 

obrigatórias.‖ 

―Se não forem pedidas aulas continua a ser difícil ao avaliador verificar o que é afirmado 

pelas colegas no relatório de auto avaliação‖.(E1) 

 

Entretanto dois entrevistados, desvalorizam algumas dimensões, uma vez que: 

 

―Há variáveis que continuam a ter mais pontuação do que o que deveriam ter. Isto está 

ligado ao conceito que tentam dar da missão do professor. Ensinar é a mais importante e 

preponderante mas minimizada‖.(E2) 

 

―De modo algum. Continuam a ter mais importância questões que pouco têm a ver com a 

verdadeira essência do que é ensinar e do papel do professor‖. (E5) 

 

Como mudança de objeto de avaliação, o entrevistado (E6), é da opinião que:  

 

―Neste momento parece que não estará muito mal no entanto não me custa muito 

acredita que no futuro possa haver necessidade de fazer alguma alteração em alguns 

dos fatores, principalmente se um dia deixarmos de ter uma avaliação a nível nacional, 

em que os fatores são únicos e vier uma ponderação em função do meio e da cada 

escola‖.(E6) 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

5.6. Técnicas e instrumentos de avaliação desempenho docente. 

 

 

 As técnicas e os instrumentos são fundamentais para que a avaliação desempenho 

se realize, nomeadamente para a observação de aulas que faz parte desse processo, uma 

vez que ―é na sala de aula que o ato pedagógico se desenvolve no seu aspeto essencial ―    

( Hadji, 2010, p.126).  

Verificou-se, segundo o CCAP (2011), que o pedido de observação de aulas e a 

fixação de objetivos individuais e de outros procedimentos formais tiveram um aumento 

significativo, comparativamente com o antigo modelo de ADD, pois, ‖os pedidos de 

observação de aulas aumentaram, passando de 16,5% no antigo modelo para cerca de 41% 

no atual modelo, de acordo com as informações da DGRHE‖ (CCAP, 2011, p. 27)..  

 

 A observação de aulas tornou-se obrigatória com a introdução, do decreto 

regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, segundo os entrevistados (E3,E4), esta 

observação de aulas obrigatória, irá ocorrer em determinados momentos da carreira dos 

professores, como podemos verificar através das suas palavras:  

 

 

 ―A observação de aulas, obrigatórias para os docentes em período probatório, para os  

docentes integrados nos 2.º e 4.º escalões da carreira docente, para atribuição da 

menção de Excelente, em qualquer escalão, para os docentes que obtenham a menção 

de Insuficiente, e não há lugar à observação de aulas dos docentes em regime de 

contrato a termo, esta ultima medida foi muito positiva, pois tirou-nos muito trabalho‖ . 

(E3). 

 

―Penso que sim, pois os instrumentos previstos na lei focalizam as três dimensões. 

A observação de aulas, obrigatória, para os docentes em período probatório; docentes 

integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira docente; para atribuição da menção de 

Excelente, em qualquer escalão, docentes que obtenham a menção de Insuficiente; e 

não há lugar à observação de aulas dos docentes em regime de contrato a termo. 

 Pois por todos estes instrumentos penso que são suficientes para o avaliador obter as 

informações necessárias‖.(E4) 
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5.7.Prática da avaliação da avaliação desempenho docente. 

 

 

O professor avaliador necessita de realizar uma constante reflexão sobre a sua prática 

de avaliação, no sentido de diversificar e utilizar instrumentos de avaliação adequados a 

cada contexto e ao objeto de avaliação.  

Pela resposta dada pelo entrevistado (E6), podemos verificar que, segundo ele, os 

instrumentos de avaliação poderão ser melhorados, mesmo depois de terem sido alterados 

recentemente:   

 

 ―Também os instrumentos poderão ser melhorados, fazendo parte do processo de 

avaliação. Se tivemos evolução no processo avaliativo, também os instrumentos podem 

vir a ser alterados, configurados e adequado àquilo que cada professor e cada realidade 

pode ter‖. (E6) 

 

 

5.8.Limitações /desvantagens das técnicas e instrumentos de avaliação.   

 

 

Quanto às limitações/desvantagens das técnicas e instrumentos de avaliação, três 

entrevistados referiram que os instrumentos são restritos naquilo que avaliam, ou seja, 

poderão não contemplar todo o objeto avaliativo que com eles se pretende avaliar: 

 

 ―Os instrumentos de avaliação, por vezes, são muito apertados e obtusos, apontando 

num só sentido, não dando hipóteses ao avaliador de ser flexível.‖ (E1) 

 

―Quanto às desvantagens, os instrumentos elaborados podem ou não corresponder à 

realidade. Dependem do conceito que cada docente tem da sua prática educativa‖ (E2). 

 

― As desvantagens estas são muito reduzidas, uma vez que os instrumentos serão para 

ser cumpridos na integra. (E4)    

  

O entrevistado (E1) considera que, sendo a avaliação desempenho docente um 

processo complexo, a informação obtida pelos instrumentos de avaliação é redutora, o que 

pode levar a injustiças na avaliação realizada: 
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―Como sabe, avaliar é sempre uma tarefa difícil. No entender do avaliado, o avaliador 

nunca é justo. Apesar de achar que a informação é redutora, é com isto que temos que 

avaliar e teremos que fazer o nosso melhor‖. (E1) 

 

 Lembramos que quando se pretende implementar a ADD, é fundamental a utilização 

de instrumentos que proporcionem a formulação de juízos de valor válidos e credíveis. Com 

a publicação do decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, foram definidos, a 

nível nacional, os instrumentos a utilizar na prática avaliativa. Uma vez que esses 

instrumentos são instituídos formalmente, o entrevistado (E6) refere que, embora os 

procedimentos sejam iguais a nível nacional, os contextos em que se realiza a avaliação são 

diferentes. Daí que afirme a necessidade de uma reunião prévia entre os elementos 

envolvidos no processo para a tomada de decisões para a prática avaliativa:   

 

―Os instrumentos de avaliação deveriam ser previamente definidos com o avaliador e o 

avaliado‖. (…) As realidades das escolas são diferentes de escola para escola, de 

agrupamento para agrupamento, de cidade para cidade, são totalmente diferentes e se o 

avaliador não tiver essa sensibilidade para esse trabalho, certamente que vai fazer um 

mau trabalho . (E6)    

 

 Como em qualquer processo, a avaliação desempenho docente envolve trabalho 

burocrático e é algo complexo, dadas as múltiplas variáveis a considerar. Neste sentido, um 

entrevistado considerou que o atual modelo de ADD ainda apresenta alguma complexidade, 

sendo este aspeto a maior desvantagem ou limitação da avaliação desempenho docente: 

 

 ―O processo deveria ser o mais simplificado possível, uma vez que os avaliadores têm 

muito trabalhar burocrático ―. (E2) 

 

 

5.9.Vantagens dos instrumentos de avaliação. 

   

Uma vez questionados sobre as vantagens dos instrumentos de avaliação, a grande 

maioria dos professores considerou que, sendo lei, terá que ser cumprida na íntegra. Daí a 

igualdade de critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

Esta definição de critérios, segundo os nossos entrevistados, apresenta poucas/ 

reduzidas desvantagens, pois o cumprimento dos instrumentos estabelecidos é obrigatório, 

pelo que a maior desvantagem apontada sejam os registos a efetuar. 
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Ao avaliador não basta apropriar-se de uma panóplia de instrumentos de avaliação 

suficientemente diversificados e adequados. Tem, também, que possuir o saber-fazer que 

permita a utilização do instrumento certo, no momento certo, para obter informações úteis e 

conhecer, interpretar, julgar a prática pedagógica, bem como para regular a acção do 

professor, tomando decisões. Neste sentido, os professores mencionaram que: 

 

 ―Considero que a maior vantagem é utilizar os mesmos instrumentos de avaliação, os 

que foram definidos em diário da republica, e como considero uma lei universal para 

todos os colegas e também são para serem cumpridos na integra por todos‖.(E2) 

 

―A universalidade da lei considera uma vantagem em serem universais, penso que são 

mais que suficientes para avaliar os docentes‖. Quanto às desvantagens, para te ser 

franca, não considero nenhuma, porque o que está definido na lei é para ser cumprido 

escrupulosamente. Daí que são reduzidas as desvantagens, a não ser o trabalho 

burocrático de preenchimento de papéis quer para os avaliadores, quer para o avaliado‖. 

(E3)  

 

 ― As desvantagens, estas são muito reduzidas, uma vez que os instrumentos serão para 

ser cumpridos na integra.  (E4)    

 

―É uma lei que, como todas as leis, é para se cumprir mesmo, não indo de encontro à 

forma como concebo que a avaliação deva ser feita.‖(E5)  

 

 Tendo em atenção estes aspetos, os entrevistados também referiram como 

vantagem dos instrumentos de avaliação a igualdade de critérios de avaliação: 

  

―As vantagens que vejo nos instrumentos de avaliação são que são instrumentos 

universais, pois estão prescritos na lei e terão que ser rigorosamente aplicados em todas 

as escolas. Esta será a maior vantagem: a igualdade de critérios‖. (E3) 

 

―Enquanto universais, é positivo, porque são equitativos, ninguém tem que reclamar, são 

iguais para todos, no entanto, em função dos alunos, estes não são iguais em todas as 

localidades‖.  

(E6)      

 

 

Outra vantagem mencionada pelos nossos entrevistados foi a dos parâmetros bem 

definidos no decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, como podemos verificar 

nos relatos seguintes: 
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―Os instrumentos a utilizarmos estão bem definidos e são mais que suficientes para 

avaliar os docentes. (E3)    

 

―Reconheço que os parâmetros a avaliar, de certa forma, são suficientes e claros para 

avaliar os professores e nós, enquanto professoras avaliadoras, teremos que estar muito 

atentas e verificar se recolhemos ou não todas as informações prevista na lei‖.(E4)    

 

Por último, registamos, ainda, a opinião do entrevistado (E5), que refere como sendo 

uma vantagem dos instrumentos de avaliação a variedade de informações recolhidas:  

  

―Torna-se mais complicado para os avaliadores, mas, por outro lado, há muitas mais 

informações que podem ser úteis durante o processo‖. (E5)    

 

5.10. Importância atribuída à observação de aulas. 

 

 

Em relação à observação de aulas, de acordo com o decreto regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro, no artigo 18.º, ―observação de aulas é obrigatória‖, como 

anteriormente já referimos.  

A observação de aulas é inevitável ao processo de avaliação, já que ―a avaliação do 

desempenho do professor, tanto para o desenvolvimento como para a progressão na 

carreira, deveria ser rigorosamente fundamentada pela observação de aulas, visto que é na 

sala de aula que são aplicadas e exercidas as dimensões chave do desempenho docente‖ 

(Amelsvoort et al, 2009, p. 6).  

Ficou patente, nas opiniões dadas, uma variedade de ideias quanto à importância 

atribuída à observação de aulas. Porém, o entrevistado (E1), desvaloriza a observação de 

aulas no processo de avaliação de desempenho docente: 

 

―Não reconheço qualquer importância à observação de aulas‖. (E1) 

 

Também o entrevistado (E2) atribui pouca importância à observação de aulas, uma 

vez que existe uma interferência no desempenho do avaliador, mas que, através dela, 

aprende novas estratégias:  

 

―Na minha opinião, atribuo pouca importância à observação das aulas. Aprendi que 

posso, eu avaliadora, aprender novas estratégias‖(E2). 
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O professor (E2) é da opinião que os planos de aulas observadas elaborados pelos 

professores que são avaliados são elaborados com a única finalidade da avaliação  

desempenho docente e não a preparação de uma aula para os alunos aprenderem. Para 

isso, recorrem, por vezes, a planos de aulas de outros colegas, fazendo uma ou outra 

alteração, como se pode constatar a seguir: 

 

―Os professores podem pesquisar, inventar ou pedir emprestado a outro que lecione as 

mesmas aulas, fazendo ligeiras adaptações dos conteúdos a abordar no dia da aula 

assistida. As aulas são dadas para o avaliador atribuir uma nota e não para os alunos 

aprenderem, pois estas são planificadas tendo em conta a presença do avaliador na sala 

de aula‖. (E2)  

 

Amelsvoort et al (2009, p. 8), recomendam ―que o processo de avaliação do 

desempenho para a progressão na carreira inclua um avaliador externo à escola, como 

elemento integrante de um painel, do qual também fará parte o diretor. A inclusão de um 

avaliador externo na avaliação para a progressão na carreira reforçará a credibilidade do 

processo e a comparabilidade das classificações atribuídas‖.  

 Os discursos seguintes ilustram a importância atribuída pelos entrevistados à 

existência de um elemento externo no processo da ADD, no sentido de atribuir rigor, 

qualidade e credibilidade à mesma e de levar os professores a preocuparem-se com a 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, pelo menos em relação à aula que vai 

ser observada pelo avaliador externo:   

  

―Atribuo alguma importância, uma vez que esta observação de aulas terá que ser feita 

por um avaliador externo e terá que ser feita uma avaliação muito rigorosa e imparcial‖. 

 ―O professor avaliado terá que ter mais trabalho para agradar ao avaliador, porque 

naquele dia é especial a aula, uma vez que está a ser avaliado irá ter que fazer um 

brilharete para ter uma boa nota no final de todo o processo‖. (E3)    

 

―Quando nós temos uma avaliação de aulas em que o professor está avisado que ao 

outro dia tem um avaliador externo na sala, eu acredito que poucos professores terão a 

coragem de não ter feito um ensaio prévio, de não avisar as crianças, de não virem 

melhor preparados. Mas isso também é bom, porque, pelo menos para aquela matéria, 

pelo menos naquela fase, houve uma melhor preparação e uma consciencialização do 

professor para aquele trabalho. Temos que olhar pra isso também pelo lado positivo, ou 

seja, o facto de naquela fase, naquela época, naquela matéria ter havido um outro 

empenho uma outra vivência uma outra forma de trabalhar também é positivo‖. (E6) 
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A existência de um avaliador externo é aceite de forma positiva pelo entrevistado (E2), 

porque ao ser feita por ele, reduz a conflitualidade entre os colegas e cria melhor ambiente 

na escola, apesar do problema das quotas se manter com ou sem avaliador externo: 

  

―Talvez concorde. É capaz de evitar alguns conflitos entre colegas do mesmo 

agrupamento de escolas e estragar menos o clima da escola. No entanto, como existem 

quotas para o muito bom e o excelente, acho que o problema vai-se manter 

independentemente do avaliador ser da própria escola ou externo à escola‖. (E2)  

    

 

Para o entrevistado (E4), a observação de aulas não evidencia a realidade da prática 

pedagógica, uma vez que os professores preparam de forma especial a aula e até mesmo 

os alunos, pelo que não atribui especial importância à observação de aulas como técnica de 

recolha de dados sobre a prática pedagógica docente:  

  

―Quanto à observação das aulas, penso que poderia ser substituída por outro tipo de 

instrumento a avaliar, uma vez que as aulas observadas são como uma peça de teatro, 

estas são programadas e ensaiadas dias antes, para no dia a definir pelo avaliador e 

este assistir a uma peça bem ensaiada. Dai que penso que não tem grande importância‖ 

(E4)    

 

Também para outro entrevistado é da mesma opinião, ao afirmar que a observação de 

aulas tem pouca importância por não evidenciar a realidade da sala de aula, sendo, por isso, 

um elemento no processo de avaliação desvalorizado:  

  

―Não atribuo grande importância, dado que as aulas que são observadas podem não 

corresponder àquilo que na realidade um professor desenvolve no seu dia a dia‖. (E5). 

 

 

5.11.Papel do professor avaliado no processo de avaliação.  

 

 

 Consideramos importante conhecer o papel do professor avaliado no processo de 

avaliação. Pudemos constatar que, para os entrevistados, o professor avaliado assume 

funções elementares em todo este processo. Assim, na opinião de um entrevistado, o papel 

do professor avaliado é simplesmente o de interagir com o avaliador no sentido de obter 

feedback sobre a aula observada e de questionar aspetos pouco claros desse feedback 

dado pelo avaliador:    
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―Nunca é fácil ser avaliado, mas penso que o papel do professor avaliado deverá ser um 

papel de interação com o avaliador, deve questionar quando não entende algo que lhe é 

apontado pelo avaliador‖ (E1) 

 

―Deverá no final da cada aula observada reunir com o avaliador e debater de uma forma 

formativa a aula dada e em conjunto tentar resolver as dificuldades detetadas pelos 

dois‖. (E1) 

 

  Por sua vez, cinco entrevistados referem que o papel do professor avaliado no 

processo de avaliação é o mesmo que assumia no anterior modelo de avaliação, já que as 

condições se mantêm, sendo, por isso, o de ser avaliado na sua prática pedagógica: 

  

―Bem o papel do avaliado é idêntico ao anterior modelo penso que se mantem as 

mesmas condições‖. (E2) 

 

―É como no antigo modelo. Tem que se assujeitar às regras para não ser penalizado e 

não tenho muito mais para dizer nesta questão‖. (E3)    

 

―Penso que ser professor avaliado passa por ser uma situação normal, uma vez que está 

definido na lei e a qual tem que ser cumprida. E por outro lado os professores sabem 

muito bem que o seu trabalho terá que ser avaliado, até para saber se as metodologias 

ou práticas pedagógicas estão a ser implementadas da melhor forma, ou se haverá a 

necessidade de melhorar ou reformular as mesmas‖. (E4)    

 

―Muito semelhante ao anterior‖. (E5)    

 

 No entanto, o entrevistado (E6) refere que o papel do professor avaliado deveria ser 

mais ativo, no sentido de discutir previamente com o avaliador aquilo que seria objeto de 

avaliação: 

 

―O professor avaliado deveria de ter um papel mais ativo para definir a discrepância da 

condições existente em cada escola. Era a tal reunião previa em que o avaliado e o 

avaliador iriam ter que definir os fatores a serem avaliados para que o professor 

avaliado, quando na realidade lá chegasse o avaliador, estivesse em condições de 

transmitir aquilo que o avaliador já conhecia‖. (E6)   
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5.12. Papel do avaliador.  

 

Um bom avaliador é ―um auxiliar ao serviço do bom desenvolvimento do processo‖, 

pelo que, além de ter competências, é essencial que possua as seguintes virtudes: 

―sobriedade, para se proteger contra a embriaguez do poder e das palavras; humildade, e 

respeito pelos outros; modéstia, para se precaver contra todas as pretensões: de saber, de 

compreender, de modelar à sua imagem.‖ (Hadji, 1994, p.183). 

Anteriormente considerámos importante conhecer o papel do professor avaliado no 

processo de avaliação, agora, pretendemos também conhecer as opiniões dos nossos 

entrevistados sobre o papel do avaliador.   

Na opinião de três entrevistados, o papel do professor avaliador é o de professor que 

tem como função acompanhar com atenção o avaliado, recolher informações sobre a sua 

prática pedagógica e classificá-lo:   

  

―Segundo este modelo, a avaliação é contínua, não assentando somente nos registos 

normalizados, na autoavaliação ou na observação de aulas. Cabe ao avaliador seguir 

com atenção o desempenho dos seus avaliados para assim concluir e melhor os 

classificar‖. (E1) 

 

―Pode contribuir para a melhoria da prática educativa, uma vez que avaliação não vai 

fazer com que um professor seja melhor ou pior‖. (E2) 

 

―Na realidade vai observar, registar e atribuir uma nota com as condicionantes da 

anterior‖. (E5)    

 

Já outro entrevistado aponta as caraterísticas que são necessárias para exercer o 

papel de professor avaliador: ser de um escalão igual ou superior ao do avaliado, pertencer 

ao mesmo grupo de recrutamento e ter formação em avaliação desempenho docente ou em 

Didática específica:  

  

―Contudo existe uma diferença muito grande, que é o professor avaliador estar integrado 

em escalão igual ou superior ao do avaliado, pertencer ao mesmo grupo de recrutamento 

do avaliado, ser detentor de formação em avaliação do desempenho ou supervisão 

pedagógica ou experiência profissional em supervisão pedagógica no âmbito da 

formação de docentes ou ser detentor de um certificado de formador de professores em 

didática específica atribuído pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua‖. (E2) 
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Três entrevistados definem o papel do avaliador como um profissional com 

competências para avaliar: ser cumpridor da lei, avaliar todo o trabalho realizado pelo 

avaliado e ser rigoroso e justo na avaliação que faz:  

  

―Penso que terá que ser um profissional exemplar e cumpridor na íntegra do estipulado 

na lei. Só assim se vê a importância que tem o avaliador em todo este processo. Ser o 

mais justo e rigoroso possível, mesmo sabendo que não há quotas para todos deverá 

atribuir a nota que o avaliado merecer independentemente de tudo‖. (E3)    

 

―O papel do avaliador terá que ser muito rigoroso, para além das aulas assistidas (para 

quem as pedir), terá que avaliar muito de perto todo o trabalho realizado pelo avaliado, 

pois este no final terá que fazer um relatório de auto avaliação com o máximo de três 

páginas e  no qual terá algum peso na nota a atribuir‖ . (E4)    

 

―O papel do avaliador é sempre um papel ingrato. O avaliador é sempre avaliador. Ao sê-

lo vai cair sempre em injustiça, se conhece bem o local e está a observar os pequenos 

pormenores que vai andando, certamente que vai tomando conhecimento, certamente 

que esse risco irá ser minorado se não conhece poderá ser um problema grave para não 

cair em injustiças‖. (E6)    

 

Um bom avaliador deve dominar competências precisas: ―determinar os alvos 

(objetivos); construir sistemas de referência e de interpretação (modelos de competência 

cognitiva); reunir e utilizar os instrumentos adequados (situações-problema, instrumentos de 

observação, instrumentos de comunicação).‖ (Hadji, 1994, p.183).  

Ao avaliador não basta apropriar-se de uma panóplia de instrumentos de avaliação 

suficientemente diversificados e adequados. Tem, também, de possuir o saber-fazer que 

permita a utilização do instrumento certo, no momento certo, para obter informações úteis, 

para conhecer, julgar ou interpretar; para regular a ação, tomando decisões. 

 

Para um entrevistado, o papel do avaliador passa também por ser o de formador:  

  

―O avaliador deverá ser um formador, a pessoa que ajuda a pesquisar, a meditar. (E5) 
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5.13. Impacto da avaliação desempenho docente na escola.  

 

Todo este processo da avaliação desempenho docente tem um impacto muito 

significativo na comunidade escolar. Como se pode comprovar através da publicação do 

decreto-lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro, no seu preâmbulo menciona que refere que a 

intenção é criar‖ um ambiente de estabilidade e de confiança nas escolas", isto porque 

houve um impacto, de mau estar com o anterior modelo de avaliação desempenho docente, 

e o Ministério da Educação atendendo a toda agitação social definiu recentemente novas 

regras, através do decreto-lei supra citado.   

 

No entanto, o relatório da CCAP (2011, p. 25) refere que quanto: 

 

―à melhoria do clima de escola, a maioria das respostas aponta para a aceitação da 

necessidade de avaliação do desempenho, pese embora os docentes continuem a não 

concordar com o atual modelo de avaliação; o fim da divisão da carreira entre professor 

e professor titular foi também visto como relevante para este aspeto‖. 

 

  Segundo o entrevistado (E1), este processo de avaliação desempenho 

docente deve decorrer num ambiente escolar propício, com harmonia e confiança: 

 

―A escola tem que se preparar para que a avaliação decorra num ambiente de harmonia 

e confiança. (E1) 

 

Uma vez que dessa avaliação tem de resultar uma classificação do professor avaliado, 

este é o impacto maior para o entrevistado (E2):  

 

―O desafio que coloca para a escola é pura e simplesmente atribuir uma nota ao 

professor avaliado‖.(E2) 

 

 Uma outra caraterística que tem impacto na ADD na escola, referida por dois 

entrevistados, é que esta deverá requerer rigor e transparência e justiça por parte dos atores 

envolvidos e de proximidade entre avaliador e avaliado: 

 

 ―É necessário que haja transparência em tudo o que é feito pelos elementos da seção, 

do pedagógico e de todos os envolvidos neste processo. 

 Terá que haver uma postura de aproximação por parte dos avaliadores e avaliados e 

todos os documentos que são elaborados têm que ser do conhecimento geral e se 

houver dúvidas terão que ser explicadas‖. (E1) 
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―Penso que ambas as partes são muito importantes e estão associadas entre si, e os 

desafios podem ser variados, desde que haja profissionalismo, transparência e justiça 

em todo o processo.‖. (E4)    

 

 A realização da avaliação de desempenho pressupõe, segundo três entrevistados, 

um acréscimo de trabalho, pelo que este fator é o que tem mais impacto na comunidade 

escolar: 

   

―(…) e já para os professores é trazer mais trabalho‖ (E2) 

 

―Continua a haver uma sobrecarga de trabalho para os avaliados e para os avaliadores‖. 

(E1) 

 

―Mais trabalho, mais burocracia, mais preocupações desnecessárias para os 

professores, que os privam de se dedicarem mais à sua verdadeira missão que é 

ensinar‖. (E5)    

 

 Como avaliação tem impacto no desempenho docente na escola, não poderá 

isolar-se dos restantes elementos da comunidade, sendo para isso necessário um 

trabalho colaborativo entre os professores:  

  

― O grande desafio será a procura de consensos de equilíbrio, sobretudo o trabalho em 

equipa. A avaliação vem solicitar desafios. Aquele género de professor isolado, aquele 

professor que trabalhava sozinho só para si, neste momento, com o tipo de avaliação 

que temos não se coaduna muito‖. (E6)    

 

5.14. Constrangimentos na avaliação. 

 

 Questionados os entrevistados sobre as maiores dificuldades com que se deparam 

os avaliadores na realização da avaliação desempenho docente, verificámos que as 

opiniões são diversas. O atual modelo de avaliação desempenho, de acordo com o que está 

legislado no Decreto-Lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro, que procede à décima primeira 

alteração do estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário, e o Decreto Regulamentar nº26/2012, de 23 de junho, que regulamenta 

o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, vieram trazer uma sobrecarga de trabalho para os 

coordenadores de departamento curricular, segundo o entrevistado (E1):  
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―No atual sistema, a grande dificuldade é não se poder delegar a avaliação em colegas 

pelo facto de não terem os requisitos exigidos pela lei, o que sobrecarrega os 

Coordenadores‖. (E1) 

 

 Um outro constrangimento na realização da avaliação desempenho docente 

está associado ao elevado número de professores a avaliar, não podendo delegar a 

tarefa num professor que não tenha formação em ADD e que não possua os requisitos 

exigidos por lei, o que é referido por dois entrevistados: 

:  

―Elevado número de professores a avaliar‖. ―Penso que será o elevado número de 

professores a avaliar. Uma vez que com o atual modelo de avaliação nem qualquer um 

poderá ser professor avaliador, terá que ter formação na área da avaliação, e 

corresponder aos requisitos exigidos na lei‖. (E3)     

 

―As maiores dificuldades que se podem deparar nos avaliadores será o elevado número 

de professores a serem avaliados no mesmo período de avaliação, uma vez que o 

avaliador não pode delegar a outros colegas estas funções devido ao reduzido número 

de colegas habilitados para exercer estas funções‖.(E4)    

 

Outro constrangimento sentido e mencionado por um entrevistado está relacionado 

com a imparcialidade do avaliador em todo o processo de avaliação, que terá que ser fiel e 

justo no desempenho das suas funções:   

 

―Fazer uma avaliação o mais fiel possível, ser justo e desempenhar o papel atribuído da 

melhor forma que sabe‖. (E2) 

 

 O artigo 13.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, no ponto 1, 

define as condições exigidas para ser professor avaliador externo:  

― O avaliador externo deve reunir os seguintes requisitos cumulativos: 

a) Estar integrado em escalão igual ou superior ao do avaliado; 

b) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado; 

c) Ser titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou 

deter experiência profissional em supervisão pedagógica‖.  

Ainda no Decreto Regulamentar acima referido, no artigo 14º, estabelece-se, também, 

as condições para se desempenhar as funções de avaliador interno: ―o avaliador interno é o 

coordenador de departamento curricular ou quem este designar, considerando-se, para este 
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efeito, preferencialmente os requisitos constantes do artigo anterior para a seleção do 

avaliador externo‖. 

Contrariamente ao que se encontra legislado, um entrevistado menciona a falta de 

formação do avaliador em ADD como sendo uma das limitações ou constrangimento 

daquela, pois leva-o a sentir inseguro e a não fazer uma avaliação justa:   

 

―Devido à falta de formação, os avaliadores sentem insegurança no desempenho do seu 

papel e receiam estarem a ser injustos quando avaliam os seus colegas de 

trabalho‖.(E5)    

 

Ainda para o entrevistado (E6), a definição e execução de metas na avaliação constitui 

o principal constrangimento:  

  

―Creio que é o definir das metas e a respetiva transposição e execução das mesmas‖. 

(E6)    

 

 

5.15.Efeitos da avaliação na ótica do avaliado.  

  

 Também em relação aos efeitos da avaliação na ótica dos avaliados, surgem 

referências diversas. Alguns entrevistados emitem opiniões quanto: ao progresso na 

carreira, à formação necessária para ser avaliador e a atribuição de uma classificação por 

um avaliador que seja justo e rigoroso.  

 

 Para o entrevistado (E1), esta avaliação desempenho docente não produz efeito na 

progressão:    

  

―Penso que haja alguma diferença em relação ao anterior. Os docentes partem do 

princípio que a avaliação continua a ser punitiva e sem fundamento, uma vez que 

estamos parados na carreira‖. (E1) 

 

Dois entrevistados referem que um efeito da avaliação, com a atual legislação, reside 

na integração de um avaliador com experiencia e formação específica para desempenhar o 

cargo:  

  

 ―Os avaliadores irão ser colegas do mesmo grupo de recrutamento, mais experientes e 

com formação especializada‖. (E3)   
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―Com o atual modelo de avaliação há critérios mais exigentes para os professores 

avaliadores, isto é não há avaliadores sem estarem preparados para o ser. Daí que, 

nesse ponto de vista, os avaliados sentem mais competências nos professores 

avaliadores‖ (E4) 

 

Por sua vez, o atual modelo de avaliação desempenho docente satisfaz mais os 

docentes avaliados, porque consideram que há mais rigor, justiça e equidade na ADD, 

comparativamente com o anterior modelo, e, consequentemente, a classificação do 

professor será também mais justa:  

  

(…) como consequência sentem que a nota que vão ter vai ser mais justa do que no 

anterior modelo de avaliação‖. (E4)    

 

―Certamente que haverá sempre quem concorde e quem não concorde, no entanto, não 

é diferente e creio que tende a gerar consenso a ser cada vez mais justo e 

principalmente ser cada vez mais equitativo‖.(E6)    

 

 

5.16.Vantagens do novo modelo avaliação desempenho docente.   

 

 Um dos objetivos do nosso trabalho relaciona-se com a verificação das opiniões dos 

professores avaliadores sobre os aspetos positivos e menos positivos do novo modelo de 

avaliação desempenho docente, comparativamente ao anterior. 

 Assim, uma das questões colocadas aos participantes estava relacionada com as 

vantagens que o entrevistado atribuía ao novo modelo desempenho docente 

comparativamente com o anterior modelo de avaliação.  

 Da análise efetuada às respostas dadas pelos entrevistados, constatámos que os 

participantes manifestaram que os aspetos positivos do atual modelo de avaliação foram a 

redução do número de processos de avaliação anual, resultante de ela ocorrer na transição 

de escalões, e a nota não interferir nos concursos dos professores: 

  

―A única vantagem que atribuo a este novo processo é que ele ocorre de acordo com a 

transição de escalão evitando o aglomerado de professores a avaliar‖. (E2) 

 

―A maior vantagem está na nota não contar para os concursos, independentemente de 

ser muito alta ou muito baixa‖(E3)  

 

―O processo de avaliação ser apenas de acordo com a transição de escalão‖. (E5)  
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―Creio que foi uma diminuição da carga burocrática, o facto de ter que ser avaliado, de 

não ser avaliado anualmente mas sim em função do ciclo que se permanece em cada 

escalão, dá uma maior tranquilidade, uma maior manutenção, uma maior ponderação 

para o trabalho do avaliador e do avaliado‖.(E6)    

 

 O entrevistado (E4) faz ainda referência a uma vantagem que está relacionada 

com o requisito da atribuição da classificação de muito bom. 

 No Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, no artigo 42.º, ponto 10, é dito 

que ―a avaliação externa centra -se na dimensão científica e pedagógica e realiza -se 

através da observação de aulas por avaliadores externos, sendo obrigatória nas 

seguintes situações: 

a) Docentes em período probatório; 

b) Docentes integrados no 2.º e  4.º escalões da carreira docente; 

c) Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão; 

  d) Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente.‖ 

  

 Daí que seja considerada por um entrevistado como um aspeto positivo do 

atual modelo de avaliação desempenho docente a não obrigatoriedade da observação 

de aulas para ter a classificação do muito bom:   

 

―Não ser necessário ter aulas assistidas para obter a menção de muito bom e de só num 

dos dois anos escolares anteriores ao fim de cada ciclo de avaliação ter a observação 

das aulas num período de cento e oitenta minutos e  pelo menos em dois momentos, e 

não contar a nota da avaliação para os concursos‖.(E4) 

 

 

5.17.Desvantagens do novo modelo de avaliação desempenho docente. 

 

 
 No decurso das entrevistas foram surgindo nos depoimentos dos professores 

avaliadores do 1º ciclo do ensino básico algum descontentamento com o atual sistema de 

avaliação desempenho docente. Foram mencionadas diversas desvantagens ou aspetos 

menos positivos do novo modelo de avaliação desempenho docente, comparativamente ao 

anterior.  

 Assim, o entrevistado (E2) deixou bem clara uma referência às tensões decorrentes 

da avaliação de pares, pelas influências positivas ou negativas na avaliação:  
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―As relações pessoais que podem influenciar de forma positiva ou de forma negativa as 

avaliações. A avaliação pelos pares pode gerar tensões quando os avaliados não 

reconhecem competência aos avaliadores e como resultado de não ouvirem ou não 

aceitarem as suas opiniões‖. (E2) 

 

Outro entrevistado também faz a alusão ao trabalho burocrático para avaliador e 

avaliado que este novo modelo de ADD ainda acarreta, considerando isso como um dos 

aspetos menos positivos do novo modelo de avaliação desempenho docente, 

comparativamente ao anterior:  

  

―E como desvantagem será o trabalho burocrático de parte a parte, quer para o avaliador 

quer para o avaliado. (E3)    

 

 Ainda a propósito das desvantagens do novo modelo ADD, dois entrevistados 

referem a complexidade da atribuição das notas e o trabalho burocrático como aspetos 

menos positivos: 

 

―E enquanto avaliadora ter que atribuir uma nota, que não é tarefa fácil, é o que mais me 

custa‖. (E3)    

 

―A maior desvantagem será ter que no final atribuir uma nota, que é sempre muito 

complicada atribuir, independentemente de existir rigor, justiça e transparência em todo o 

processo de avaliação. E por outro lado, ainda algum trabalho burocrático, quer para o 

avaliado, quer para o avaliador‖. (E4)   

 

5.18. Alterações a incrementar no processo de avaliação desempenho docente 
  

Tendo sido apontadas várias desvantagens ao modelo de ADD atual, bem como 

constrangimentos na realização da avaliação de desempenho dos professores, 

considerámos pertinente auscultar as opiniões dos participantes sobre alterações a fazer no 

processo de avaliação desempenho docente, no seu ponto de vista. 

O entrevistado (E1) é da opinião de que, se pudesse, suspenderia o modelo de 

avaliação desempenho docente porque não permite a melhoria da qualidade de ensino:    

  

―Terminaria com a avaliação do pessoal docente nestes termos, uma vez que a mesma 

não traz melhor qualidade ao ensino. (E1) 
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O entrevistado (E2), refere que suspenderia as cotas para a atribuição das 

classificações de muito bom e de excelente: 

 

―Se eu pudesse, alterava o atual modelo de avaliação logo, e em primeiro lugar, acabava 

com este modelo de avaliação e arranjava outro que incidisse sobre a formação docente, 

reflexivo e não punitivo, que, por vezes, pode ser para muitos professores, por causa das 

quotas para o muito bom e para o excelente‖. (E2)  

 

Outro entrevistado (E3) sustenta que faria tudo para reduzir a dimensão burocrática 

que ainda existe no atual modelo de avaliação desempenho docente e não atribuiria tanto 

peso à dimensão científica e pedagógica, apesar de considerar que a função do professor é 

transmitir conhecimento que prepare os alunos para a inserção na sociedade:    

 

 ―Atribuía maior percentagem à dimensão científica e pedagógica e reduzia todo o 

processo burocrático o mais simples possível. Isto tudo porque, enquanto professora, 

penso que a avaliação é importante, mas não nos podemos esquecer que a principal 

função de um docente é transmitir o conhecimento, preparar os alunos para um mundo 

mais justo e equilibrado possível‖. (E3)    

 

Outro entrevistado menciona alterações relacionadas com as dimensões que são 

objeto de avaliação. Segundo ele, a avaliação desempenho docente deveria centrar-se 

unicamente numa dimensão, que seria a cientifica e pedagógica:  

  

―Alterava as dimensões a avaliar, penso que só colocaria a dimensão cientifica e 

pedagógica, reduzindo deste modo o muito o trabalho burocrático, porque penso que a 

dimensão mais importante é a cientifica e pedagógica e as outras estão associadas por 

inerência‖. (E4)  

 

 Uma outra opinião é revelada pelo entrevistado (E5), que considera que a avaliação 

deveria servir como o incremento da reflexão e introspeção sobre a atividade profissional, 

com vista à sua melhoria: 

 

 ―A avaliação deveria apenas servir como reflexão e introspeção da atividade profissional 

desenvolvida, tendo sempre como objetivo primordial a melhoria‖. (E5) 

 

 Por fim, o entrevistado (E6), se pudesse, quantificava os indicadores da ADD:    

  

―(…)Tentaria que fosse o mais concretizável possível, que os indicadores fossem 

quantificadores. Eu sei que não é fácil procurar encontrar e chegar ao acordo sobre 
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esses indicadores, no entanto, quanto mais concretizados fossem, quanto mais 

quantificado, mais a matemática pudesse imperar nesta avaliação, certamente que 

melhor seria‖. (E6) 

 

5.19. Discussão dos resultados da investigação em função dos objetivos da 
mesma.  

 

 
Procederemos agora à discussão dos resultados obtidos, em articulação com os 

objetivos definidos para este estudo, de forma a concluir sobre o seu grau de consecução.  

 Segundo Esteves (2006, p. 120), ―a interpretação dos resultados da análise de 

conteúdo subordina-se necessariamente, em primeiro lugar, à procura de respostas para as 

questões de investigação que tiverem sido colocadas.‖ 

Daí que essa interpretação deva ter em conta o enquadramento que serviu de 

referência à investigação, colocando-o em ―primeiro plano para se tentar compreender, de 

modo mais abrangente, o que os resultados alcançados significam, seja por se conformarem 

com teorias e conceitos existentes, seja por de umas e/ou de outras se afastarem‖ (Esteves, 

2006, p. 120).  

 

Quanto ao primeiro dos objetivos formulados, auscultar as opiniões dos professores 

avaliadores sobre o atual modelo de avaliação de desempenho. 

 Tal como referimos ao longo da revisão da literatura, o Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro refere, no seu preâmbulo, que o modelo de avaliação de desempenho 

docente visa: 

 ―a melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem dos alunos e para a diminuição 

do abandono escolar, valorizando a atividade letiva e criando condições para que as 

escolas e os docentes se centrem no essencial da sua atividade: o ensino. Pretende -se, 

igualmente, incentivar o desenvolvimento profissional, reconhecer e premiar o mérito e 

as boas práticas, como condições essenciais da dignificação da profissão docente e da 

promoção da motivação dos professores.‖.  

Ideia que não é partilhada pela generalidade dos participantes neste estudo, pois, na 

opinião dos mesmos, a avaliação de desempenho do docente não contribui para a melhoria 

da qualidade do ensino.  

É fortemente maioritária a utilização do termo ―não‖ na resposta ao que respeita ao 

contributo da ADD na melhoria da qualidade do ensino.  

Quanto ao atual modelo de avaliação, existem referências aos factos de este não 

contribuir para a melhoria das práticas docentes, de o mérito ser regulado 

administrativamente e de a avaliação por pares pôr em causa a legitimidade do avaliador. 
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Quanto a este assunto, apenas um único entrevistado defende que a ADD é essencial 

na melhoria da qualidade do ensino, justificando, claramente, ―que sem avaliação, sem uma 

cultura de avaliação constante que confronte todas as suas obrigações e responsabilidades, 

nenhuma estrutura pode melhorar, nem nenhum país pode evoluir‖(E4). 

Também para os docentes participantes no nosso estudo, este são da opinião que a 

avaliação de desempenho importa avaliar a articulação de todas as atividades 

desenvolvidas pelo docente. Ou seja, não importa apenas avaliar o trabalho do docente 

baseado nos resultados dos alunos, ou o desempenho numa ou noutra atividade pontual. 

Os docentes devem ser avaliados por um todo, tendo em conta todas as funções que lhe 

compete. 

Pelas respostas dadas, também verificámos a importância do atual modelo de 

avaliação e averiguamos que nenhum modelo é o ideal, que vá de encontro às perspetivas 

de todos os professores avaliadores e avaliados. Por um lado, este novo modelo ADD ainda 

apresenta muitas características do antigo modelo, já que para os entrevistados continua a 

ser ainda discriminatório/seletivo, burocrático, complexo e punitivo, o que consideraram 

semelhante ao anterior modelo. 

 Claramente um entrevistado justificou a sua opinião dizendo que ―a avaliação dos 

professores já sofreu várias modificações, começou agressiva, mas com o atual modelo, 

tem vindo a ser aperfeiçoada, os recuos e os avanços irão servir para melhorar o sistema da 

avaliação‖ (E6). 

Já quanto à exequibilidade do novo modelo de avaliação desempenho docente, é 

evidente nas opiniões dos professores avaliadores do 1º ciclo do ensino básico que este 

novo modelo é mais exequível, comparando com o anterior, pois as dimensões a avaliar 

estão mais simplificadas.   

Outra opinião unânime foi a introdução de um avaliador externo com características 

definidas na lei com formação em ADD e da área de recrutamento do avaliado- que vem 

tornar a avaliação mais exequível, mais justa e rigorosa, tornando-o, segundo os 

entrevistado, num profissional com competências para avaliar e classificar.   

Ao nível das alterações mais significativas do atual modelo de avaliação  desempenho 

docente comparativamente ao anterior, os professores avaliadores são da opinião que o 

atual modelo de avaliação veio trazer à escola: 

 mais tranquilidade;  

 mais rigor. 

 mais justiça na avaliação. 

  Pois, a introdução do avaliador externo, os ciclos avaliativos dos docentes do quadro, 

em que o processo de avaliação deve estar concluído no final do ano escolar anterior ao do 

fim do ciclo avaliativo, sendo para os professores contratados o máximo de 1 ano letivo, ou 
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180 dias, mesmo que resulte da soma de mais do que um contrato ou outro ano letivo, 

foram alterações consideradas muito significativas para os entrevistados. Outra alteração 

considerada muito significativa foi a avaliação deixar de ter implicações nos concursos de 

colocação para os professores de carreira e para os professores contratados. 

O ato de avaliar deve, segundo os entrevistados, permitir a reflexão sobre a prática 

pedagógica, criando as condições para a sua melhoria. Tal pressupõe ter em conta que a 

avaliação corresponde não a um fim, mas a um processo que é contínuo, devidamente 

planeado, contextualizado e sistemático e que a própria avaliação deve ser melhorada 

dentro de um conjunto de práticas educativas da qual faz parte. 

Não há como ignorar a questão da avaliação no processo educativo, porque esta é 

considerada parte integrante (Ferreira, 2007), possibilitando diagnosticar questões 

relevantes, aferir os resultados alcançados, considerar os objetivos propostos e identificar 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

 

Com o segundo objetivo definido pretendemos verificar as opiniões dos professores 

avaliadores sobre os aspetos positivos e menos positivos do novo modelo de 

avaliação de desempenho docente, comparativamente ao anterior.  

Verificamos que os professores manifestaram diferentes opiniões quanto aos seus 

aspetos positivos e negativos. No que respeita aos positivos, a maioria dos entrevistados foi 

da opinião que este novo modelo de ADD veio reduzir o número de processos de 

professores a avaliar anualmente, não ser necessária a observação de aulas dos docentes 

em regime de contrato a termo e para a obtenção da menção de muito bom.  

Um outro aspeto positivo no atual modelo ADD apontado pelos professores 

entrevistados está relacionado com os instrumentos necessários para realizar a avaliação. 

Segundo eles os instrumentos estão definidos em diário da república, pelo que há mais 

igualdade de critérios a nível nacional e dos parâmetros definidos e terão que ser cumpridos 

escrupulosamente por todos.  

Quanto às informações sobre as várias dimensões da atividade docente, na opinião 

dos nossos entrevistados são suficientes para avaliar os professores, sendo este um aspeto 

positivo, uma vez que no antigo modelo eram mais itens a ter em consideração. 

O decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro descreve no seu preâmbulo 

que ―a avaliação externa é centrada na observação de aulas e no acompanhamento da 

prática pedagógica e científica do docente‖. 

A existência de um avaliador externo foi outro aspeto positivo mencionado 

consensualmente pelos professores, pois consideram que assim há mais justiça na 

classificação a atribuir, evitando alguns conflitos entre colegas do mesmo agrupamento de 

escolas. 
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A quantidade de informação recolhida no âmbito da ADD foi visto como um aspeto 

positivo por parte dos entrevistados, uma vez que os instrumentos a utilizar estão bem 

definidos e são suficientes para avaliar os docentes. 

Outro aspeto positivo do atual modelo de ADD referido pelos docentes foi o facto de os 

docentes da carreira só necessitarem de serem avaliados no ano anterior à transição de 

escalão, evitando o amontoado de professores a avaliar, ter a observação das aulas num 

período de cento e oitenta minutos e pelo menos em dois momentos e não contar a nota da 

avaliação para os concursos, independentemente de ser muito alta ou muito baixa. 

É transversal a ideia de que este modelo de avaliação desempenho docente tem ainda 

alguns aspetos menos positivos, comparativamente com o anterior, sendo diversos e 

pertinentes.  

Um dos aspetos negativos está relacionado com o pedido de aulas assistidas, porque 

se não forem pedidas, continua a ser difícil ao avaliador verificar o que é afirmado no 

relatório de auto- avaliação. Também o peso que é atribuído às várias dimensões a avaliar é 

excessivo nalgumas dimensões, segundo alguns entrevistados.  

No que diz respeito aos instrumentos utilizados na avaliação um dos aspetos menos 

positivo que foi apontado foi o facto de os instrumentos elaborados poderem, ou não, 

retratar a realidade do processo de ensino dos docentes, dependendo do conceito que cada 

docente tem da sua prática educativa. Outro aspeto menos positivo que foi referido foi que 

os instrumentos deveriam ser previamente definidos com o avaliador e o avaliado, de modo 

a possibilitarem avaliar a realidade em causa. 

A observação de aulas foi considerada um aspeto pouco positivo pelos professores, 

uma vez que, para eles, em nada contribui para o desenvolvimento profissional do 

professor, porque pode não permitir conhecer a realidade quotidiana do ensino do professor 

avaliado. Segundo a opinião dos entrevistados, as aulas são dadas para o avaliador atribuir 

uma nota. É apenas uma fase do processo ADD que deve decorrer da recolha de elementos 

orientadores a par de outros, como, por exemplo, aqueles decorrentes da auto avaliação.

 Outro aspeto negativo apontado está relacionado com o facto de o avaliador externo 

não conhecer a realidade que está a observar.  

Em relação à quantidade de informação recolhida, comparativamente com o anterior 

modelo, o atual ainda reflete fatores a ter em consideração. Sendo mais difícil de aplicar 

pelos avaliadores devido a conter muitos parâmetros, há, segundo os professores, muitas 

mais informações que podem ser úteis para a avaliação do desempenho dos avaliados. 

Conclui-se, por isso, que os professores avaliadores do 1º ciclo do ensino básico 

participantes no estudo consideram que ainda existem aspetos menos positivos no novo 

modelo de avaliação desempenho docente, mas a intenção do Ministério da Educação era 
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de tornar este novo modelo mais completo e que permitisse uma avaliação menos complexa 

mas de qualidade.     

 

 

Outro objetivo definido foi identificar os aspetos críticos do processo de avaliação 

de desempenho docente apontados pelos professores avaliadores.  

Um aspeto crítico do processo ADD mencionado pelos professores avaliadores 

relaciona-se com o ambiente social e com as relações desenvolvidas em todo o processo 

avaliativo, pois terá que haver uma postura de aproximação por parte dos avaliadores e 

avaliados. No entanto, a nossa perceção é que há um ambiente no meio escolar de alguma 

desmotivação e de indiferença perante o processo de avaliação do desempenho docente 

resultante de ―o congelamento de salários, de progressões e promoções nas carreiras, a 

aplicar no decurso deste ciclo avaliativo e anunciado para anos seguintes‖. (CCAP, 2011, p. 

28). 

Pelos dados obtidos a partir das entrevistas realizadas, pudemos constatar que 

avaliadores e avaliados são muito importantes e estão associados entre si, sendo os 

desafios variados, desde que haja profissionalismo, transparência e justiça em todo o 

processo avaliativo.  

 O desafio que a ADD coloca à escola é apontado por alguns entrevistados como um 

aspeto crítico devido à necessidade de atribuição de uma nota ao professor avaliado. 

Também é crítico porque para os professores avaliadores significa mais trabalho, burocracia 

e mais preocupações, que em nada contribui para a melhoria da prática educativa e ficam 

privados de se dedicarem mais à sua verdadeira missão, que é ensinar.  

O Conselho Científico para a Avaliação de Professores (2011, p. 22) refere que os 

maiores constrangimentos para realizar a ADD são ―a falta de formação dos avaliadores na 

área da avaliação do desempenho.‖ Esta dificuldade foi consensual nos entrevistados, uma 

vez que estes se deparam com dificuldades em delegar as funções de avaliadores a outros 

professores, porque estes não têm formação especializada e os requisitos exigidos pela lei, 

o que sobrecarrega os coordenadores de departamentos curriculares. Outro aspeto crítico 

do processo de avaliação desempenho docente apontado pelos professores avaliadores do 

1º ciclo está relacionado com a satisfação dos docentes avaliados, pois, segundo alguns 

entrevistados, o atual sistema de avaliação em nada mudou no que diz respeito ao professor 

avaliado, comparativamente ao modelo anterior de avaliação.  

 Contudo também há entrevistados, que tem opinião diferente, quanto à satisfação 

dos docentes, referem que estes têm aspetos positivos, pois há critérios mais exigentes, os 

avaliadores irão ser colegas do mesmo grupo de recrutamento, mais experientes e com 

formação especializada. 
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Deste modo, não é de estranhar que a generalidade dos entrevistados referissem que 

alteravam o atual modelo de avaliação. Segundo eles, era preciso um modelo que incidisse 

sobre a formação docente, que permitisse a reflexão sobre a prática pedagógica e que não 

fosse punitivo. A avaliação deveria auxiliar a reflexão e a introspeção da atividade 

profissional desenvolvida, tendo sempre como objetivo primordial a sua melhoria.  

No que respeita às dimensões a avaliar, também os professores as mudavam, 

atribuindo maior percentagem à dimensão científica e pedagógica e reduzindo todo o 

processo burocrático da avaliação.  
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6. Conclusões 

 

 A supervisão pedagógica é um campo que, no nosso entender, enquanto 

ligado ao ensino, parece estar ainda pouco explorado.  

Conforme já anteriormente mencionámos, o conceito de supervisão permanece 

fortemente vinculado à certificação para entrada na profissão e, logo, com cariz 

marcadamente avaliativo. ―Se é certo que a figura do supervisor pode desaparecer (após a 

formação inicial), e geralmente desaparece, a realidade supervisiva não deve desaparecer, 

embora assuma novas formas‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 113). 

Estas ―novas formas‖ de supervisão que se encontram no texto legal, perspetivam-na 

como uma função potenciadora do desenvolvimento profissional dos docentes, da melhoria 

das aprendizagens e de toda a organização escolar. 

Segundo Harris (2002b, p. 151), ―a supervisão profissionalmente responsável é um 

tema em aberto‖, enquanto que Oliveira (2001, p. 47) a descreve como ―um processo de 

coordenação, apoio e decisão nas áreas pedagógicas, curriculares e de desenvolvimento 

profissional dos atores sociais da escola‖. 

Pois, a supervisão e a avaliação desempenho docente são dois processos dificilmente 

dissociáveis. A ―inextricável ligação entre assistência e avaliação‖, de que falámos no 

primeiro capítulo, é também defendida por Hazi (1994), que pensa que ―desfazer este nó 

pode ser uma tarefa impossível e impraticável‖ e por Hunter (1988) que entende que ―a 

avaliação é o resultado lógico da assistência‖ (citados por Tracy, 2002, p. 33). 

Há quem diga que a supervisão deve estar separada da avaliação, pois 
é impossível para os professores iniciarem e terem um diálogo 
produtivo e orientado para o desenvolvimento com quem os avalia. Por 
outras palavras, a avaliação de professores é incompatível com a 
promoção do pensamento e do desenvolvimento dos docentes. Nós 
rejeitamos esta noção. O problema não está no facto de os avaliadores 
não poderem supervisionar, mas antes no facto de eles não poderem 
supervisionar com frequência (Saphier (s.d., citado por Stronge, 2010, 
p. 28) 

 
Os dispositivos legais que atualmente referem a vertente supervisiva na área educativa 

parecem querer encontrar uma solução para este problema. 

Claramente supracitada no título da Secção I do Capítulo IV (Organização pedagógica) 

do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, a ―supervisão‖ aparece umbilicalmente ligada às 

estruturas de coordenação educativa, sendo designada de ―supervisão pedagógica‖. 

São competência destas estruturas ―a articulação e gestão curricular na aplicação do 

currículo nacional (…)‖, ―a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de 

turma ou grupo de alunos‖, ―a coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso‖ e ― a 

avaliação de desempenho do pessoal docente‖ (nº 2 do artigo 42º). 
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Já no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, afirma-se que ―é 

atribuída aos avaliadores externos (..) ; com experiência em supervisão pedagógica, 

posicionados na carreira num escalão preferencialmente superior ou, quando impossível, 

igual ao do avaliado‖.   

De certa forma, entendemos que é o próprio texto legal a fazer a junção entre 

avaliação e supervisão, não definindo, desta forma, em que consiste as diferenças entre 

elas.  

Concordamos com Alarcão e Roldão quando dizem que ―a noção de supervisão 

remete para a criação e sustentação de ambientes promotores da construção e do 

desenvolvimento profissional num percurso sustentado, de progressivo desenvolvimento da 

autonomia profissional‖ (2008, p. 54), permitimo-nos perguntar se a atual estrutura orgânica 

das escolas potenciará esses ambientes. Tanto mais que ―as funções, papéis e propósitos 

aos quais as práticas de supervisão se dirigem necessitam tanto de competências técnicas 

como de liderança‖ (Leithwood & Steinbach, 1993, citados por Harris, 2002b, p. 151). 

Posto isto, no nosso entender a avaliação e a supervisão terão que estar 

obrigatoriamente ligadas, tendo a avaliação desempenho docente como primeiro propósito 

fornecer dados para que a supervisão cumpra o seu objetivo de potenciar a qualidade do 

serviço educativo. 

Não é essa, no entanto, a conclusão que podemos inferir dos resultados do estudo de 

caso que levamos a cabo.  

A avaliação desempenho docente não é vista como uma mais-valia que poderá 

contribuir para o desenvolvimento dos profissionais, ou constituir-se ―o centro das práticas 

supervisivas‖ (Vieira, 2006, p. 34), mas sim como uma etapa a ultrapassar no 

desenvolvimento da carreira. Porém, ―a avaliação só contribuirá para o desenvolvimento 

profissional se o professor nela se envolver ativamente, se a mudança resultante desse 

desenvolvimento for interiorizada e se houver participação (…) do professor‖ (Alves & 

Figueiredo, 2010, p. 265, citando, Day, 2001). 

Na opinião de Curado (2002, p. 19), ―as práticas de avaliação dos professores 

deveriam promover o seu desenvolvimento profissional e basear-se num sistema de 

apreciação pelos pares, envolvendo os professores diretamente na preparação, 

implementação e seguimento do processo de avaliação‖.  

Verificou-se, assim, no nosso estudo que os professores avaliadores do 1º ciclo do 

ensino básico consideraram que ainda existem muitos aspetos negativos no novo modelo de 

avaliação desempenho docente, como referimos anteriormente aquando da apresentação e 

discussão dos resultados, comparativamente ao anterior modelo de avaliação. Pois, 

segundo o Decreto-lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, no seu preâmbulo, a intenção do 

Ministério da Educação era ―a criação de condições para a estabilidade e dignificação da 
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profissão docente implica a necessidade de uma reforma do modelo de avaliação do 

desempenho dos docentes, visando simplificar o processo e promovendo, ainda assim, um 

regime exigente, rigoroso, autónomo e de responsabilidade tornar este novo modelo o mais 

completo possível, que fosse de encontro com a maioria dos professores‖.   

Em conclusão, a avaliação desempenho docente, com o atual modelo, não é 

entendida pelos docentes como um meio de melhoria da prática do ensino, pelo contrário, é 

mesmo ausente.  

Consequentemente, a umbilical ligação que tanto a lei como os investigadores 

encontram entre avaliação e supervisão, não parece ser percetível nos resultados do 

estudo. 

Avaliação e supervisão têm finalidades ―obviamente distintas, na medida em que a 

supervisão visa promover o desenvolvimento profissional do professor, enquanto a 

avaliação procura formular juízos sobre a sua competência‖ (Moreira, 2009, p. 252).  

O que também está definido no nº 2 do artigo 40º do ECD (com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro), ―a avaliação de desempenho do pessoal 

docente visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos alunos 

e proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional‖.  

Por isso, supervisão e avaliação deveriam contribuir, ambas, para o desenvolvimento 

profissional dos docentes. No entanto, ―todos os que desempenharam funções de 

supervisão ou de orientação da prática pedagógica são unânimes em afirmar, seja qual for o 

estilo, pelas atitudes, pelo método seguido, que o fantasma da avaliação acaba por 

condicionar todo o processo‖ (Alarcão & Tavares, 2003, p. 113). 

Compreendendo a supervisão como um processo potenciador do desenvolvimento 

profissional dos docentes, ela será inoperacional se a avaliação de desempenho não for 

perspetivada e assumida numa ótica de desenvolvimento e aprendizagem, mas antes, 

como se depreende pelos resultados obtidos, numa perspetiva de produto e de controlo, ou 

seja, voltada para a prestação de contas e para a progressão na carreira.  

 Pois, ―o sucesso da avaliação não depende apenas do próprio processo avaliativo, 

embora seja importante, mas para ele podem concorrer, positiva ou negativamente, as 

culturas da escola e da sala de aula, as posturas individuais e/ou coletivas quanto à 

aprendizagem e à influência dos colegas‖ (Alves & Figueiredo, 2010, p. 265). Torna-se, 

assim, ―imperativo fazer da avaliação uma oportunidade de melhoria, de afirmação e de 

desenvolvimento profissional‖ (Fernandes, 2009, p. 23). 
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6.1 Limitações do estudo 

 
As limitações do estudo prendem-se com a diferença entre o tempo estipulado para a 

realização do mesmo e o tempo despendido na sua elaboração. 

  Não obstante a complexidade do tema, que exigiu uma compreensão em 

profundidade da substância e dos fundamentos da avaliação do desempenho docente, pois 

trata-se de um domínio científico que, conforme refere Fernandes (2008, p. 30), ― parece 

estar longe de nos proporcionar um conjunto estável de características do ensino, mais ou 

menos mensuráveis, que seja transferível para todos os contextos‖.   

Sendo o sistema vigente de avaliação de professores, como prática social, não isenta 

de tensões e de diferentes visões acerca dos seus propósitos, os participantes no estudo 

revelaram alguma dificuldade em falar sobre o tema. 

Depois, porque, tendo sido escolhida a entrevista como instrumento de recolha de 

dados, é necessário ―ter sempre em conta que, mesmo nas questões ditas mais objetivas, 

tudo o que se obtém é uma declaração do sujeito sobre a observação que ele faz do seu 

próprio pensamento, comportamento ou situação‖ (Costa, 2001, p. 142). 

No entanto, a disponibilidade, a cooperação e o empenho dos participantes foi total. 

Decorrente também da limitação do tempo, o facto de se ter utilizado a metodologia de 

investigação qualitativa, em que se ―reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores 

e os respetivos sujeitos, dado estes não serem abordados de uma forma neutra‖ (Bogdan & 

Biklen, 1994, p. 51), não impediu que se tenha tentado imprimir nela o necessário rigor 

científico. Contudo, cautelosamente, colocamos aqui a posição de Abric (1989, p. 189) de 

que o indivíduo não reage à realidade observada, mas a uma realidade ―representada‖ pelo 

próprio sujeito.  

Um outro aspeto que verificamos foram as respostas dadas de uma forma 

―politicamente corretas‖ que não possibilitaram ajuizar da sua correspondência com a real 

posição do entrevistado. A isto acresce o facto de termos detetado algumas incoerências 

internas em alguns discursos dos professores participantes.  

Finalmente, como síntese, referimos que a maior limitação foi mesmo a escassez de 

tempo destinado a esta investigação, que não permitiu irmos mais longe nas análises 

efetuadas. 
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6.3.Sugestões para trabalhos de investigação. 

 

Apesar de pensarmos que este estudo exploratório possa ter contribuído para um 

aprofundar de conhecimentos e de práticas na área da supervisão e perspetivando futuras 

investigações, tendo em conta o estatuto da carreira docente (Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro) e o diploma da avaliação  desempenho docente (Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro), pensamos que seria interessante investigar as alterações 

produzidas a nível da avaliação desempenho docente, com a introdução no processo dos 

‖avaliadores externos‖.  

Este cargo, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 

artigo 13º, passará a ser desempenhado por docentes que reúnam os seguintes requisitos:  

―a) Estar integrado em escalão igual ou superior ao do avaliado; 

b) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado; 

c) Ser titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou deter 

experiência profissional em supervisão pedagógica.‖, o que poderá alterar substancialmente 

o tipo de ação supervisiva.  

Parece-nos, pois, pertinente encetar uma investigação depois da regulamentação da 

bolsa de avaliadores, com o novo perfil do ―avaliador externo‖, no processo da avaliação  

desempenho docente.   

Uma outra sugestão seria a aplicação deste tipo de estudo noutros contextos, de forma 

a permitir uma abordagem comparativa.   
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 Universidade de Trás–os–Montes e Alto Douro 

 
 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 
 

I PARTE 
 

O Tema  
 
Opiniões dos professores avaliadores do 1º Ciclo do Ensino Básico sobre o atual modelo de 

avaliação de desempenho docente. 

 
Objetivos Gerais: 
 
- Auscultar as opiniões dos professores avaliadores sobre o atual modelo de avaliação de 

desempenho; 

-Verificar as opiniões dos professores avaliadores sobre os aspetos positivos e menos 

positivos do novo modelo de avaliação de desempenho docente, comparativamente ao 

anterior; 

- Identificar os aspetos críticos do processo de avaliação de desempenho docente 

apontados pelos professores avaliadores. 

 
 
Descrição do perfil pessoal, académico e profissional do entrevistado.   
 
 
 
Idade 
 
Sexo  
 
Habilitações  
 
Número de anos de serviço  
 
Número de anos como avaliador  
 
Formação na área de avaliação de desempenho docente. Se sim, qual? 
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II PARTE 
 

 
Blocos  

 
Objetivos Específicos 

 

 
Orientações / Questões 

 
I 

 
 
 Legitimação da  
entrevista  e 

motivação 

dos entrevistados.  

 

-Informar os entrevistados 

sobre o objetivo do estudo 

e procedimentos; 

 

1- -Valorizar o contributo dos 

entrevistados motivando-os 

para a participação na 

investigação; 

2-  

3- -Garantir a 

confidencialidade das 

respostas;  

 

 -Solicitar autorização para 

registo áudio. 

 

- Respeitar as regras éticas da 

investigação. 

 

- Estabelecer um clima informal e 

de confiança entre entrevistador e 

entrevistado. 

 

 -Agradecer previamente a 

colaboração no trabalho de 

investigação. 

 

 
 
 

II 
 
 

Sistema  de 
avaliação de 
desempenho 

docente. 
 
 
 

 

 

 

- Compreender as opiniões 

dos avaliadores sobre o 

atual modelo de avaliação 

de desempenho docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No seu entender, qual o contributo 

da avaliação de desempenho na 

melhoria da qualidade do ensino? 

 

- Qual a sua opinião em relação ao 

atual modelo de avaliação? 

 

- Considera que o novo modelo de 

avaliação de desempenho é mais 

exequível ? Porquê ?   

 

- Que alterações mais significativas 

estão vigentes neste modelo de 

avaliação, comparativamente ao 

anterior? 
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III 
 
 

Instrumentos de 
avaliação.  

 
 
-Descrever as opiniões dos 

avaliadores relativamente ao 

contributo dos instrumentos 

de avaliação prescritos para 

uma avaliação de 

desempenho docente que 

abranja as diversas 

dimensões da atividade 

docente. 

 
-Considera que os instrumentos 

previstos na lei para a avaliação de 

desempenho docente 

proporcionam informações sobre 

as várias dimensões da atividade 

docente? Porquê?   

 

-Quais as vantagens e 

desvantagens que vê na utilização 

dos instrumentos de avaliação 

prescritos na lei para a avaliação 

de desempenho docente? 

 

-Qual a importância que atribui à 

observação de aulas na avaliação 

de desempenho docente? 

 

-Concorda que a observação de 

aulas seja feita por um avaliador 

externo? Porquê?   

 

- A quantidade de informações 

recolhidas através dos vários 

instrumentos dificulta a avaliação 

dos professores? Porquê? 

 

 

 
 

IV 
 
O processo de 
avaliação 
desempenho 
docente  
 
 
 

 

 

-Caraterizar o papel de 

cada interveniente no 

processo de avaliação.  

 

-Segundo o novo modelo de 

avaliação de desempenho docente, 

como carateriza o papel do 

professor avaliado no processo de 

avaliação? 

 

-Que interpretação faz do papel do 

avaliador na avaliação de 
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desempenho docente de acordo 

com o estipulado no novo modelo 

de avaliação? 

 
 

V 
 
Expectativas em 
relação à avaliação 
de desempenho. 
 

 
 
 
- Verificar as vantagens e 
as desvantagens do novo 
modelo de avaliação de 
desempenho docente 
apontadas pelos 
professores avaliadores . 

 
-Que desafio pode a avaliação de 
desempeno docente colocar quer à 
escola quer aos professores? 
 
-No atual sistema quais são as  
maiores  dificuldades  que  se 
deparam aos avaliadores? 
 
-Considera que o atual modelo de 
avaliação de desempenho docente 
satisfaz mais os docentes 
avaliados? Porquê?  
-Quais as vantagens que atribui a 
este novo modelo de avaliação de 
desempenho docente 
comparativamente ao anterior? 
 
- E quais as desvantagens? 
 
-Se pudesse alterar alguma coisa 
na atual avaliação de desempenho 
docente, o que mudaria? 
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ANEXO 2 

 

 PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO  
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Universidade de Trás – os – Montes e Alto Douro 

 
 

Protocolo de Investigação 
 

  

 Esta investigação insere-se no âmbito de uma dissertação de Mestrado em 

Educação, Área de Especialização em Supervisão Pedagógica, a realizar na Universidade 

de Trás- Os Montes e Alto Douro, tendo como enfoque, compreender as diferenças entre o 

atual e o antigo modelo de avaliação de desempenho docente, num grupo de docentes do 

1º Ciclo do Ensino Básico , tendo como objetivos:  

 

- Auscultar as opiniões dos professores avaliadores sobre o atual modelo de 

avaliação de desempenho.  

 

-Verificar as opiniões dos professores avaliadores sobre os aspetos positivos e 

menos positivos do novo modelo de avaliação de desempenho docente, 

comparativamente ao anterior;  

 

- Identificar os aspetos críticos do processo de avaliação de desempenho docente 

apontados pelos professores avaliadores.  

 

 Considerando o carácter qualitativo desta investigação, optámos pela realização de 

entrevista semiestruturada como metodologia de recolha de dados, para a qual 

agradecemos a sua colaboração e disponibilidade.    

 O registo da entrevista será efetuado em áudio e posteriormente transcrito. Após 

transcrição, o texto ser-lhe-á disponibilizado, para verificação da sua precisão e/ou 

retificação o que considerar pertinente.  

 No final do estudo, ser-lhe-á fornecida toda a informação recolhida, bem como a sua 

análise. Os dados recolhidos serão exclusivamente utilizados para efeitos desta 

investigação, podendo ser publicados na íntegra ou em pequenos excertos. Será 

assegurada a confidencialidade das informações prestadas. 

 

 

 
O  Investigador,     O(A) docente participante, 

________________________                            ________________________ 
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ANEXO 3 

 

TABELA COM A CATAEGORIAS E SUBCATEGORIAS QUE 

EMERGIRAM DA ANÁLISE DE CONTEÚDO.  
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Categorias 

 

Subcategorias 

 

Unidades de registo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Conceção da avaliação 
desempenho docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―A avaliação de desempenho é 
condição necessária para 
aperfeiçoarmos a nossa prática 
profissional, e a qualidade do 
ensino e avaliarmos a nossa 
escola. Pois penso que só 
podemos ter a real noção do nosso 
trabalho quando este é 
devidamente avaliado, por quem 
tem capacidades para o fazer o 
mais justo possível‖ 
―Sem uma cultura de avaliação 
constante que confronte todas as 
suas obrigações e 
responsabilidades, nenhuma 
estrutura pode melhorar; nem 
nenhum país pode evoluir penso 
eu‖.(E4) 

 
 
Efeitos da avaliação 
desempenho .  

 

 

Inexistência da melhoria 

da prática de ensino.   

 
―(…)A avaliação em nada 
contribuiu para a melhoria da 
qualidade de ensino, pois não foi 
feita uma avaliação formativa, pela 
grande maioria dos relatores, mas 
sim, uma avaliação punitiva‖ (E1) 
 

  

 

 

 

 

Ausência da melhoria 

da prática de ensino.  

― É praticamente inexistente na 
melhoria do ensino uma vez que 
os professores, esforçam-se 
diariamente para dar o seu melhor, 
levando os alunos ao sucesso 
educativo, e não é a avaliação não 
vai trazer melhoria alguma‖.(E2) 
 
― Não vejo melhorias na qualidade 
do ensino. Isto porque a avaliação 
deveria ser continua e não em 
determinado momento da carreira 
como está definido na legislação‖. 
(E3) 
 
―A avaliação em nada contribui 
para a melhoria da qualidade de 
ensino‖.(E5) 
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Caraterísticas do atual 

modelo de avaliação de 

desempenho docente. 

 
 

 
 
 
 
Discriminatória/seletiva.  

 
―A única mudança, foi o facto de se 
ter tornado menos ―pesada‖, pois 
exige menos burocracia, mas não 
deixa de continuar a ser um 
modelo punitivo para os 
docentes‖.(E1) 
 
(…) é idêntico ao anterior. Aponta 
para ser formativa mas é avaliativa 
e discriminatória em muito dos 
casos, no final há um valor a 
atribuir que por vezes não é muito 
justo em comparação com outros 
colegas‖. (E2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burocrática . 

(…) continua a ser burocrática quer 
para os professores avaliados quer 
para os professores avaliadores‖.  
―Continua ainda muito complexa e 
que deveria ser ainda mais 
simplificada. Pois ao professor 
cabe o papel de ensinar e não o 
papel de técnico administrativo em 
preenchimento de papeis e grelhas 
e reflexões e muita coisas mais 
etc‖.(E3) 
 
(…)atual modelo de avaliação  
sabemos que é suscetível de 
críticas e de melhorias. O modelo 
que está em vigor não escapa à 
regra. A sua aplicação, ainda 
acarreta com alguma parte 
burocrática, mas reconheço que o 
Ministério da Educação foi sensível 
aos problemas que lhe foram 
comunicados e tomou deliberações 
que simplificaram de alguma forma 
o processo comparando com o 
antigo modelo de avaliação. (E4) 
 
―Acho que é em tudo semelhante 
ao modelo anterior‖.(E5) 
 

 
 
 
 
 
 
Sistema de avaliação 
melhor . 

―Olhe, não há nenhum modelo de 
avaliação atrevo-me mesmo a 
dizer que não há nenhum modelo 
de avaliação que seja 
completamente justo ou 
completamente perfeito.‖ 
― (…) tem vindo a ser melhorada 
tem vindo a sofrer algumas 
alterações alguns recuos alguns 
avanços.‖ 
―(…) os recuos e os avanços 
certamente que servirão para 
melhorar o sistema da avaliação 
.(E6) 
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Modelo de avaliação 
menos burocrático . 
 
  
 

 
―Considero que é menos 
burocrática, mas com muitas 
omissões e ainda bastante 
complexa‖.(E1) 

 

  
 
 
 
Semelhante ao modelo 
anterior . 

 
―É de aplicação menos 
concentrada (em termos de anos) ― 
―As limitações existentes quanto à 
aplicação da avaliação pouco 
diferem da anterior. Porque não é 
um avaliador externo que lhe vai 
dar credibilidade, dai que este 
modelo de avaliação seja mais 
exequível.‖ (E2) 
 

  
 
 
Modelo complexo . 

 
―Penso que não. Porque deveria 
ser mais simplificado pois deveria 
ser só a dimensão cientifica e 
pedagógica a ser avaliada .  
Mesmo esta dimensão deveria ser 
o mais simplificado possível‖.(E3) 
 
―Eu penso que sim, porque 
comparando com o antigo modelo 
de avaliação é mais exequível em 
termo das dimensões a avaliar‖. 
 ―Contudo deveria de ser ainda 
mais simplificados os itens a 
avaliar dentro de cada 
dimensão‖.(E4) 
 
―A parte burocrática diminui, mas 
em termos de aplicabilidade é 
idêntico ao anterior. O facto de 
existir um avaliador externo 
apenas ilude o rigor e a isenção 
nos resultados da avaliação‖.(E5) 
 
―Eu penso que sim(…)‖  
(…) há passos que se vão dando 
lentamente há etapas que se vão 
queimando há hábitos que se vão 
incutindo há elementos que vamos 
progredindo que vamos 
melhorando esses elementos vão 
procurando consensos vai-se 
procurando que seja o mais 
exequível possível‖. 
  (…) o passo seguinte certamente 
será algo que refez o capitulo 
anterior  com tendência ou com 
ideias para ser melhor‖.(E6) 

Diferenças do atual 
modelo de avaliação 
relativamente ao 
anterior. 

 
Observação de aulas. 

 
―A alteração mais premente é a 
observação de aulas, que somente 
será feita no ano de transição de 
escalão‖.(E1) 
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Existência de avaliador 
externo.  

 
―A existência de um avaliador 
externo mais específico e um 
período de avaliação não 
coincidente.(E2) 
 

  
 
 
Consequências da 
avaliação na progressão 
da carreira. 

 
 A avaliação deixa de ter 
implicações nos concursos de 
colocação para os professores de 
carreira e, no caso dos professores 
contratados, conta apenas para a 
bonificação de um ponto em caso 
de classificação Bom e Muito 
Bom‖.(E2) 
 

  
 

 

 

 

 

Existência de avaliador 

externo.  

 
―A avaliação externa é aquela 
alteração que se sobressai mais, 
com a introdução de um avaliador 
externo para avaliar a dimensão 
que eu penso ser fulcral que é a 
cientifica e pedagógica. E os ciclos 
de avaliação‖. (E3) 
 
―As alterações que mais se 
salientam no atual modelo de 
avaliação foi a introdução da 
avaliação externa em que o 
avaliador externo  vai ter como 
função  observar as aulas e 
centrar-se unicamente na  
dimensão cientifica e pedagógica. 
“(E4) 
 
―A existência de um avaliador 
externo e um período de avaliação 
não coincidente‖.(E5) 
 
―Eu creio que foi um fator de dois 
bicos, principalmente por causa da 
introdução da avaliação externa‖. 
 ―(…) um avaliador externo irá ter 
sempre problemas porque quando  
chega a uma escola não conhece 
o meio. O meio o professor e os 
alunos terão que ter sempre em 
consideração  tenho medo a esta 
segunda fase‖.(E6) 
 

  
 
Consequências da 
avaliação na progressão 
na carreira.  

 
―Os ciclos de avaliação coincidirem 
com o período correspondente aos 
escalões da carreira, pois são 
estas duas alterações mais 
importantes que eu vejo neste 
novo modelo de avaliação‖. (E4) 
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Objeto da avaliação de 

desempenho docente. 

 
 

 

 

 

 

Dimensões da 

avaliação. 

 

 
―Continuam a concentrar-se sobre 
3 pontos: dimensão científica 
pedagógica, participação na 
relação escola e relação com a 
comunidade, formação contínua e 
desenvolvimento profissional e a 
observação de aulas, se forem 
pedidas ou quando são 
obrigatórias.‖ 
―Se não forem pedidas aulas 
continua a ser difícil ao avaliador 
verificar o que é afirmado pelas 
colegas no relatório de auto 
avaliação‖.(E1) 
 
―Continuam a ter mais importância 
questões que pouco têm a ver com 
a verdadeira essência do que é 
ensinar e do papel do professor‖. 
(E5) 
 

  
 
 
 
 
 
Dimensões da avaliação 

sobrevalorizadas . 

 
―Ela aborda as diversas dimensões 
do desempenho de um professor. 
Há variáveis que continuam a ter 
mais pontuação do que o que 
deveriam ter. Isto está ligado ao 
conceito que tentam dar da missão 
do professor. Ensinar é a mais 
importante e preponderante mas 
minimizada‖.(E2) 
 
―De modo algum. Continuam a ter 
mais importância questões que 
pouco têm a ver com a verdadeira 
essência do que é ensinar e do 
papel do professor‖. (E5) 
 

  
 

 

Mudança de objeto de 

avaliação. 

 
―Neste momento parece que não 
estará muito mal no entanto não 
me custa muito acredita que no 
futuro possa haver necessidade de 
fazer alguma alteração em alguns 
dos fatores, principalmente se um 
dia deixarmos de ter uma 
avaliação a nível nacional, em que 
os fatores são únicos e vier uma 
ponderação em função do meio e 
da cada escola‖ .(E6) 
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Técnicas e instrumentos 

de avaliação de 

desempenho docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação de aulas.  

 
 ―A observação de aulas, 
obrigatórias para os docentes em 
período probatório para os  
docentes integrados no 2.º e 4.º 
escalão da carreira docente, para 
atribuição da menção de 
Excelente, em qualquer escalão, 
para os docentes que obtenham a 
menção de Insuficiente, e não há 
lugar à observação de aulas dos 
docentes em regime de contrato a 
termo, esta ultima medida foi muito 
positivo pois tirou-nos muito 
trabalho‖ . (E3) 
 
 ― A observação de aulas, 
obrigatória para os docentes em 
período probatório; docentes 
integrados no 2.º e 4.º escalão da 
carreira docente; para atribuição 
da menção de Excelente, em 
qualquer escalão, docentes que 
obtenham a menção de 
Insuficiente; e não há lugar à 
observação de aulas dos docentes 
em regime de contrato a termo. 
Pois por todos estes instrumentos 
penso que são suficientes para o 
avaliador obter as informações 
necessárias‖.(E4).  
 

 
 
 
 
Prática da avaliação.  

 
 
 
Melhoria dos 

instrumentos de 

avaliação.  

 
―Também os instrumentos poderão 
ser melhorados fazendo parte do 
processo de avaliação se tivemos 
evolução no processo avaliativo 
também os instrumentos podem vir 
a ser alterados configurados e 
 adequado aquilo que cada 
professor e cada realidade pode 
ter‖. (E6) 
 

 
 
 
 
Limitações 

/desvantagens das 

técnicas e instrumentos 

de avaliação.  

 
 
 
 
Instrumentos restritivos 

naquilo que avaliam.  

―Os instrumentos de avaliação  por 
vezes são muito apertados e 
obtusos, apontando num só 
sentido, não dando hipóteses ao 
Avaliador de ser flexível.‖(E1) 
 
―Quanto às desvantagens os 
instrumentos elaborados podem ou 
não corresponder à realidade. 
Dependem do conceito que cada 
docente tem da sua prática 
educativa‖(E2) 
 
― As desvantagens estas são muito 
reduzidas, uma vez que os 
instrumentos serão para ser 
cumpridos na integra.  (E4)    
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Intervenção pontual que 

pode não ser 

representativa.   

 
―Como sabe avaliar é sempre uma 
tarefa difícil. No entender do 
avaliado o avaliador nunca é justo. 
Apesar de achar que a informação 
é redutora, é com isto que temos 
que avaliar e teremos que fazer o 
nosso melhor‖. (E1) 
 

  

 

 

Procedimentos iguais 

em contextos 

diferentes.  

 
―Os instrumentos de avaliação 
deveriam ser previamente 
definidos com o avaliador e o 
avaliado‖.  
(…) as realidades das escolas são 
diferentes de escola para escola 
de agrupamento para agrupamento 
de cidade para cidade são 
totalmente diferentes e se o 
avaliador não tiver essa 
sensibilidade para esse trabalho 
certamente que vai fazer um mau 
trabalho . (E6)    
 

  

Complexidade do 

processo. 

 
―O processo deveria ser o mais 
simplificado possível, uma vez que 
os avaliadores tem muito trabalhar 
burocrático ―. (E2) 
 

 
 
Vantagens dos 

instrumentos de 

avaliação.  

 

Cumprimento dos 

instrumentos 

estabelecidos na lei.  

 
―Considero que a maior vantagem 
é utilizar os mesmos instrumentos 
de avaliação os que foram 
definidos em diário da republica e 
como considero uma lei é universal 
para todos os colegas e também 
são para serem  cumpridos na 
integra por todos‖.(E2) 
 

 
 

 

 

 
―A universalidade da lei considera 
uma vantagem em serem 
universais, penso que são mais 
que suficientes para avaliar os 
docentes‖. 
― Quanto ás desvantagens para te 
ser franca não considero nenhuma 
porque o que está definido na lei é 
para ser cumprido 
escrupulosamente, dai que são 
reduzidas as desvantagens, a não 
ser o trabalho burocrático de 
preenchimento de papeis quer 
para os avaliadores quer para o 
avaliado‖. (E3)  
 
― As desvantagens estas são muito 
reduzidas, uma vez que os 
instrumentos serão para ser 
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cumpridos na integra.  (E4)    
 
―É uma lei que, como todas as leis, 
é para se cumprir mesmo não indo 
de encontro à forma como concebo 
que a avaliação deva ser 
feita.‖(E5)  
 

  

 

 

 

 

Igualdade de critérios 

de avaliação.  

 
―As vantagens que vejo nos 
instrumentos de avaliação são que 
são instrumentos universais, pois 
estão prescritos na lei e terão que 
ser rigorosamente aplicados em 
todas as escolas esta será a maior 
vantagem a igualdade de critérios‖. 
(E3) 
 
―Enquanto universais é positivo 
porque são equitativos ninguém 
tem que reclamar são iguais para 
todos no entanto em função dos 
alunos estes não são iguais em 
todas as localidades‖.  
(E6)      
 

  
Parâmetros bem 
definidos  

 
―Os instrumentos a utilizar-mos 
estão bem definidos e são mais 
que suficientes para avaliar os 
docentes. (E3)    
 
―Reconheço que os parâmetros a 
avaliar de certa forma, são 
suficientes e claros  para avaliar os 
professores e nós enquanto 
professoras avaliadoras teremos 
que estar muito atentas e verificar 
se recolhemos ou não todas as 
informações prevista na lei‖.(E4)    
 

  
Variedade de 
informações.  

 
―Torna-se mais complicado para os 
avaliadores, mas por outro lado, há 
muitas mais informações que 
podem ser úteis durante o 
processo‖. (E5)    
 

 
Importância atribuída à 
observação de aulas. 

 

Desvalorizada no 

processo de avaliação. 

 
―Não reconheço qualquer 
importância à observação de 
aulas‖. (E1) 
 

  

Interferência no 

desempenho do 

avaliador . 

 
―Na minha opinião atribuo pouca 
importância à observação das 
aulas. Aprendi que posso, eu 
avaliadora, aprender novas 
estratégias‖.(E2) 
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Planos dirigidos para o 

processo de avaliação.  

 
― Os professores podem pesquisar, 
inventar ou pedir emprestado a 
outro que lecione as mesmas aulas 
fazendo ligeiras adaptações dos 
conteúdos a abordar no dia da aula 
assistida. As aulas são dadas para 
o avaliador atribuir uma nota e não 
para os alunos aprenderem, pois 
estas são planificadas tendo em 
conta a presença do avaliador na 
sala de aula‖. (E2)  
 

  
 
Incremento de um 
elemento externo . 

 
―Atribuo alguma importância, uma 
vez que esta observação de aulas 
terá que ser feita por um avaliador 
externo e terá que ser feita uma 
avaliação muito rigorosa e 
imparcial‖. 
 ―O professor avaliado terá que ter 
mais trabalho para agradar ao 
avaliador, porque naquele dia é 
especial a aula, uma vez que está 
a ser avaliado irá ter que fazer um 
brilharete para ter uma boa nota no 
final de todo o processo‖. (E3)    
 
―Quando nós temos uma avaliação 
de aulas em que o professor está 
avisado que ao outro dia tem um 
avaliador externo na sala eu 
acredito que poucos professores 
terão a coragem de não ter feito 
um ensaio prévio de não avisar as 
crianças de não virem melhor 
preparados mas isso também é 
bom porque pelo menos para 
aquela matéria pelo menos 
naquela fase houve uma melhor 
preparação e uma 
consciencialização do professor 
para aquele trabalho temos que 
olhar pra isso também pelo lado 
positivo ou seja o facto de naquela 
fase naquela época naquela 
matéria ter havido um outro 
empenho uma outra vivência uma 
outra forma de trabalhar também é 
positivo‖. (E6)    
 

  
 
 
Dirigidos para a 
avaliação. 

 
―Quanto à observação das aulas, 
penso que poderia ser substituído 
por outro tipo de instrumento a 
avaliar, uma vez que as aulas 
observadas são como uma peça 
de teatro, estas são programadas 
e ensaiadas dias antes, para no 
dia a definir pelo avaliador e este 
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assistir a uma peça bem ensaiada. 
Dai que penso que não tem grande 
importância‖ (E4)    
 

  
 
 
Desvalorizado no 
contexto de avaliação.  

 
―Não atribuo grande importância 
dado que as aulas que são 
observadas podem não 
corresponder áquilo que na 
realidade um professor desenvolve 
no seu dia a dia‖. (E5) 
 

  
 
 
 
 
Reduz a conflitualidade. 

 
―Talvez concorde. É capaz de 
evitar alguns conflitos entre 
colegas do mesmo agrupamento 
de escolas e estragar menos o 
clima da escola. No entanto, como 
existem quotas para o muito bom, 
e o excelente acho que o problema 
vai-se manter independentemente 
do avaliador ser da própria escola 
ou externo à escola‖. (E2)  
 

 

Papel do professor 

avaliado no processo de 

avaliação.  

 

Interação com o 

avaliador   

 

 
―Nunca é fácil ser avaliado, mas 
penso que o papel do professor 
avaliado deverá ser um papel de 
interação com o avaliador, deve 
questionar quando não entende 
algo que lhe é apontado pelo 
avaliador(…)(E1) 
 

  

Procura de feedback 

sobre a aula.  

 
―Deverá no final da cada aula 
observada reunir com o avaliador e 
debater de uma forma formativa a 
aula dada e em conjunto tentar 
resolver as dificuldades detetadas 
pelos dois‖. (E1) 
 

   

 

 

 

O mesmo papel que no 

anterior modelo de 

avaliação. 

 
―Bem o papel do avaliado é 
idêntico ao anterior modelo penso 
que se mantem as mesmas 
condições‖. (E2) 

 
―É como no antigo modelo. Tem 
que se assujeitar ás regras para 
não ser penalizado e não tenho 
muito mais para dizer nesta 
questão‖. (E3)    

 
―Penso que ser professor avaliado, 
passa por ser uma situação 
normal. Uma vez que está definido 
na lei e a qual tem que ser 
cumprida. E por outro lado os 
professores sabem muito bem que 
o seu trabalho terá que ser 
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avaliado, até para saber se as 
metodologias ou práticas 
pedagógicas estão a ser 
implementadas da melhor forma, 
ou se haverá a necessidade de 
melhorar ou reformular as 
mesmas‖. (E4)    
 
―Muito semelhante ao anterior‖. 
(E5)    
 
―O professor avaliado deveria de 
ter um papel mais ativo para definir 
a discrepância da condições 
existente em cada escola era tal 
reunião previa em que o avaliado e 
o avaliador iriam ter que definir os 
fatores a serem avaliados para que 
o professor avaliado quando na 
realidade lá chegasse o avaliador 
estivesse em condições de 
transmitir aquilo que o avaliador já 
conhecia‖.. (E6)    
 

 

 

 

 

 

 

Papel do avaliador.  

 

  

 

 

 

 

 

  Classificar 

 
―Segundo este modelo a avaliação 
é contínua, não assentando 
somente nos registos 
normalizados, na auto avaliação ou 
na observação de aulas. Cabe ao 
avaliador seguir com atenção o 
desempenho dos seus avaliados 
para assim concluir e melhor os 
classificar‖. (E1) 
 
―Pode contribuir para a melhoria da 
prática educativa, uma vez que 
avaliação não vai fazer com que 
um professor seja melhor ou pior‖. 
(E2) 
 
―Na realidade vai observar, registar 
e atribuir uma nota com as 
condicionantes da anterior‖. (E5)    
 

   

 

 

 Características do 

 avaliador.   

 

 
―Contudo existe uma diferença 
muito grande, que é o professor 
avaliador estar integrado em 
escalão igual ou superior ao do 
avaliado, pertencer ao mesmo 
grupo de recrutamento do 
avaliado, ser detentor de formação 
em avaliação do desempenho ou 
supervisão pedagógica ou 
experiência profissional em 
supervisão pedagógica no âmbito 
da formação de docentes ou ser 
detentor de um certificado de 
formador de professores em 
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didática específica atribuído pelo 
Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua‖. (E2) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional com 

competências para 

avaliar.  

 
―Penso que terá que ser um 
profissional exemplar e cumpridor 
na integra do estipulado na lei. Só 
assim se vê a importância que tem 
o avaliador em todo este processo. 
Ser o mais justo e rigoroso 
possível, mesmo sabendo que não 
há quotas para todos deverá 
atribuir a nota que o avaliado 
merecer independentemente de 
tudo‖. (E3)    
 
―O papel do avaliador terá que ser 
muito rigoroso, para além das 
aulas assistidas ( para quem as 
pedir), terá que avaliar muito de 
perto todo o trabalho realizado pelo 
avaliado, pois este no final terá que 
fazer um relatório de auto 
avaliação com o máximo de três 
páginas e  no qual terá algum peso 
na nota a atribuir‖ . (E4)    
 
―O papel do avaliador é sempre um 
papel ingrato. O avaliador é 
sempre avaliador . Ao sê-lo vai cair 
sempre em injustiça, se conhece 
bem o local e está a observar os 
pequenos pormenores, que vai 
andando certamente que vai 
tomando conhecimento certamente 
que esse risco irá ser minorado se 
não conhece poderá ser um 
problema grave para não cair em 
injustiças‖. (E6)    
 

  

Formador  

 
―O avaliador deverá ser um 
formador, a pessoa que ajuda a 
pesquisar, a meditar.(E5) 
 

 

Impacto da avaliação de 

desempenho docente na 

escola .  

 

Interferência no 

ambiente da escola.   

 
―A escola tem que se preparar para 
que a avaliação decorra num 
ambiente de harmonia e confiança. 
(E1) 
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Requere rigor e 

transparência .  

 

 
 ―É necessário que haja 
transparência em tudo o que é feito 
pelos elementos da seção, do 
pedagógico e de todos os 
envolvidos neste processo. 
 Terá que haver uma postura de 
aproximação por parte dos 
avaliadores e avaliados e todos os 
documentos que são elaborados 
têm que ser do conhecimento geral 
e se houver dúvidas terão que ser 
explicadas‖. (E1) 
 
―Penso que ambas as partes são 
muito importantes e estão 
associadas entre si, e os desafios 
podem ser variados, desde que 
haja profissionalismo, 
transparência e justiça em todo o 
processo.‖. (E4)    
 

  

Atribuição de 

classificação.  

 
―O desafio que coloca para a 
escola é pura e simplesmente 
atribuir uma nota ao professor 
avaliado‖.(E2) 
 

  

Acréscimo de trabalho.  

  
―(…) e já para os professores é 
trazer mais trabalho‖ (E2) 
 

  

 

 

 
―Continua a haver uma sobrecarga 
de trabalho para os avaliados e 
para os avaliadores‖. (E1) 
 
―Mais trabalho, mais burocracia, 
mais preocupações 
desnecessárias para os 
professores, que os privam de se 
dedicarem mais à sua verdadeira 
missão que é ensinar‖. (E5)    

  

 

 Trabalho colaborativo   

 dos professores. 

 
― O grande desafio será a procura 
de consensos de equilíbrio sobre 
tudo o trabalho em equipa. A 
avaliação bem solicitar desafios 
aquele género de professor isolado 
aquele professor que trabalhava 
sozinho só para si neste momento 
com o tipo de avaliação que temos 
não se coaduna muito‖. (E6)    
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Constrangimentos na 

avaliação. 

 

Sobrecarga dos 

coordenadores.  

 

 
―No atual sistema a grande 
dificuldade é não se poder delegar 
a avaliação em colegas pelo facto 
de não terem os requisitos exigidos 
pela lei, o que sobrecarrega os 
Coordenadores‖. (E1) 
 

  

 

 

 

 

Elevado número de 

professores a avaliar.  

―Penso que será o elevado número 
de professores a avaliar. Uma vez 
que com o atual modelo de 
avaliação nem qualquer um poderá 
ser professor avaliador, terá que 
ter formação na área da avaliação, 
e corresponder aos requisitos 
exigidos na lei‖. (E3)     
 
As maiores dificuldades que se 
podem deparar nos avaliadores, 
será o elevado número de 
professores a serem avaliados no 
mesmo período de avaliação, uma 
vez que o avaliador não pode 
delegar a outros colegas estas 
funções devido ao reduzido 
número de colegas habilitados 
para exercer estas funções‖.(E4)    
 

  

Imparcialidade do 

avaliador.   

 

 
―Fazer uma avaliação o mais fiel 
possível, ser justo e desempenhar 
o papel atribuído da melhor forma 
que sabe‖. (E2) 
 

  

 

Falta de formação.  

 
―Devido à falta de formação, os 
avaliadores sentem insegurança 
no desempenho do seu papel e 
receiam estarem a ser injustos 
quando avaliam os seus colegas 
de trabalho‖.(E5)    
 

  

Definição e execução de 

metas.  

 
―Creio que é o definir das metas e 
a respetiva transposição e 
execução das mesmas‖. (E6)    
 

 

Efeitos da avaliação na 

ótica do avaliado. 

 

Não produz efeito na 

progressão.  

 
― Penso que haja alguma diferença 
em relação ao anterior. Os 
docentes partem do princípio que a 
avaliação continua a ser punitiva e 
sem fundamento uma vez que 
estamos parados na carreira‖. (E1) 
 



 

 

125 

 

  

 

 

 

Integra experiência e 

formação específica.  

 
―Os avaliadores irão ser colegas do 
mesmo grupo de recrutamento, 
mais experientes e com formação 
especializada‖ . (E3)   
 
―Com o atual modelo de avaliação 
há critérios mais exigentes para os 
professores avaliadores, isto é não 
há avaliadores sem estarem 
preparados para o ser dai que no 
ponto de vista os avaliados sentem 
mais competências nos 
professores avaliadores‖ (E4) 
  

  

 

 

Incrementa rigor e 

justiça.  

 
(…) como consequência sentem 
que a nota que vão ter vai ser mais 
justa do que no anterior modelo de 
avaliação‖. (E4)    
 
―Certamente que haverá sempre 
quem concorde e quem não 
concorde, no entanto não é 
diferente o creio que tende a gerar 
consenso a ser cada vez mais 
justo e principalmente ser cada vez 
mais equitativo‖.(E6)    

 

 

 

 

 

 

Vantagens  do novo 

modelo de avaliação 

desempenho docente. 

 

 

 

 

 

Reduz o número de 

processos de avaliação 

anual.  

 

 
―A única vantagem que atribuo a 
este novo processo é que ele 
ocorre de acordo com a transição 
de escalão evitando o aglomerado 
de professores a avaliar‖. (E2) 
 
“A maior vantagem está na nota 
não contar para os concursos 
independentemente de ser muito 
alta ou muito baixa”(E3)  
 
―O processo de avaliação ser 
apenas de acordo com a transição 
de escalão‖. (E5)  
 
―Creio que foi uma diminuição da 
carga burocrática o facto de ter 
que ser avaliado de não ser 
avaliado anualmente mas sim em 
função do ciclo que se permanece 
em cada escalão dá uma maior 
tranquilidade uma maior 
manutenção uma maior 
ponderação para o trabalho do 
avaliador e do avaliado‖.(E6)    
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Requisitos  para obter a 

menção  de muito bom.  

 
―Não ser necessário ter aulas 
assistidas para obter a menção de 
muito bom, e de só num dos dois 
anos escolares anteriores ao fim 
de cada ciclo de avaliação, ter a 
observação das aulas num período 
de cento e oitenta minutos e  pelo 
menos em dois momentos, e não 
contar a nota da avaliação para os 
concursos‖.(E4) 

 

 

Desvantagens do novo 

modelo de avaliação 

desempenho docente.  

 

 

Tensões decorrentes da 

avaliação de pares.  

 
―As relações pessoais que podem 
influenciar de forma positivam ou 
de forma negativa as avaliações. A 
avaliação pelos pares pode gerar 
tensões quando os avaliados não 
reconhecem competência aos 
avaliadores e como resultado não 
ouvem ou não aceitam as suas 
opiniões‖. (E2) 

 

  

 

 Trabalho burocrático.  

 
―E como desvantagem, será o 
trabalho burocrático de parte a 
parte, quer para o avaliador quer 
para o avaliado. E enquanto 
avaliadora ter que atribuir uma 
nota, que não é tarefa fácil, é o que 
mais me custa‖. (E3)    
 

  

 

 

 

Atribuição de notas. 

 

 

 
 
―E enquanto avaliadora ter que 
atribuir uma nota, que não é tarefa 
fácil, é o que mais me custa‖. (E3)    
 
―A maior desvantagem será ter que 
no final atribuir uma nota, que é 
sempre muito complicada atribuir 
independentemente de existir rigor 
justiça e transparência em todo o 
processo de avaliação. E por outro 
lado ainda algum trabalho 
burocrático quer para o avaliado 
quer para o avaliador‖. (E4)   
 
 

 

Alterações a incrementar 

no processo de 

avaliação desempenho 

docente.  

 

 

Suspensão do modelo.  

 
―Terminaria com a avaliação do 
pessoal docente nestes termos, 
uma vez que a mesma não traz 
melhor qualidade ao ensino. (E1) 
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Suspensão das cotas.  

 
―Se eu pudesse alterava o atual 
modelo de avaliação logo e em 
primeiro lugar acabava com este 
modelo de avaliação e arranjar 
outro que incidisse sobre a 
formação docente, reflexivo e não 
punitivo, que por vezes pode ser 
para muitos professores por causa 
das quotas, para o muito bom e 
para o excelente‖. (E2)  
 

  

 

 

 

Redução da dimensão 

burocrática.  

 
―Atribuía maior percentagem à 
dimensão científica e pedagógica, 
e reduzia todo o processo 
burocrático o mais simples 
possível. Isto tudo porque 
enquanto professora penso que a 
avaliação é importante, mas não 
nos podemos esquecer que a 
principal função de um docente é 
transmitir o conhecimento, 
preparar os alunos para um mundo 
mais justo e equilibrado possível‖. 
(E3)    
 

  

 

Centrar o processo na 

dimensão cientifica e 

pedagógica.  

 
―Alterava as dimensões a avaliar, 
penso que só colocaria a dimensão 
cientifica e pedagógica, reduzindo 
 deste modo e muito o trabalho 
burocrático porque penso que a 
dimensão mais importante é a 
cientifica e pedagógica e as outras 
estão associadas por inerência‖. 
(E4)  
 

  

Incremento da reflexão 

e introspeção.  

 
―A avaliação deveria apenas servir 
como reflexão e introspeção da 
atividade profissional desenvolvida, 
tendo sempre como objetivo 
primordial a melhoria‖. (E5) 
 

  

 

 

Quantificar indicadores.  

 
(…)tentaria que fosse o mais 
concretizável possível que os 
indicadores fossem quantificadores 
eu sei que não é fácil procurar 
encontrar e chegar ao acordo 
sobre esses indicadores no 
entanto quanto mais concretizados 
fossem quanto mais quantificado 
mais a matemática pudesse 
imperar nesta avaliação 
certamente que melhor seria‖. (E6) 
 

 

 


