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ENTREVISTA – Professor Avaliador- E9 

A Professora X disponibilizou-se para conversar comigo sobre o processo de 

avaliação do desempenho docente que ocorreu no ano letivo transato.  

Depois de uma conversa informal com a professora avaliadora demos início à 

nossa entrevista. 

Eu: Como planeou e organizou os dispositivos de supervisão no 

acompanhamento das atividades letivas dos docentes avaliados? 

Entrevistada: Na minha escola, todos os coordenadores de departamento 

reuniram com os seus grupos e levamos propostas de grelhas, de parâmetros 

a serem avaliados, depois disso aprovamos uma grelha geral em Conselho 

Pedagógico, por uma questão de uniformização, a nível de todo o 

agrupamento.  

Eu: Os professores que avaliou tiveram previamente conhecimento dos 

parâmetros que iria avaliar? 

Entrevistada: Sim! Tiveram conhecimento dos parâmetros que eu ia avaliar. 

Como professora avaliadora tinha como responsabilidade a componente 

científico-pedagógica. Levei a grupo a grelha que tinha sido aprovada em 

Conselho Pedagógico, tiveram conhecimento dessa grelha os professores que 

iam ser avaliados e os outros também, por isso, sabiam quais os parâmetros 

em que iria incidir a avaliação. 

Eu: Os professores avaliados colaboram na elaboração desses 

instrumentos? 

Entrevistada: Colaboram! Antes de levar a grelha a Conselho Pedagógico, foi 

trabalhada em grupo.  

Eu: A partir do momento em que começou de facto o processo de 

avaliação, ou seja, a observação de aulas, reuniu com o professor 

avaliado antes da primeira aula observada? 

Entrevistada: Não reuni! Mas tive conhecimento porque assim tinha ficado 

determinado, o avaliado enviou-me via email a planificação da aula que iria ser 

observada, por isso tive conhecimento prévio do que iria ser dado nessa aula. 

Coloquei-lhes, antes da aula observada, algumas questões. A planificação 

parecia-me demasiado grande, mas os colegas não precisaram de fazer 

ajustes e seguiram essa mesma planificação. 
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Eu: Mas fez alguma sugestão mais específica ao nível da metodologia por 

exemplo sugerindo material, alteração de estratégias. 

Entrevistada: Não! Como a planificação era bastante grande, tive receio que 

não conseguisse cumprir e que se “perdesse”, mas isso não aconteceu e a 

aula foi muito enriquecedora e deu tempo para tudo. 

Eu: Depois da aula observada reuniu com o professor? 

Entrevistada: Logo após, não! O professor continuou a dar os outros 45 

minutos. Durante a aula fiz os meus registos, verificando o que tinha sido 

observado ou não. Mais tarde reuni com o professor avaliado, mas foi uma 

reunião informal, onde foi referido o que tinha corrido bem, mas também o que 

tinha corrido menos bem. 

Eu: Nessa reunião fizeram uma reflexão sobre a forma como decorreu a 

aula, registaram essa reflexão. 

Entrevistada: Eu fiz os meus registos! Não sei se aconteceu com outros 

professores ou não. Eu considero-me uma pessoa exigente, mas efetivamente 

as aulas correram muito bem e não havia nada a acrescentar. Claro que os 

professores já sabiam o que eu ia avaliar. Todos os professores que eu avaliei 

são profissionalizados, por isso eu questiono até que ponto isto deve ser feito 

ou não, nestes moldes. Quando uma pessoa vai assistir a uma aula e que não 

é surpresa, e que a aula é perfeitamente planificada, preparada, os professores 

dão o seu máximo. Essa reflexão que eu fiz foi muito positiva. 

Eu: A reflexão não tem que ser negativa! 

Entrevistada: Claro! Penso que o intuito desta avaliação é ponderar sobre as 

práticas para as melhorar. No que vi, não sei o que iria melhorar. 

Eu: Independentemente de haver ou não ajustes a fazer à aula, faz sentido 

que os dois intervenientes no processo, reúnam, para que numa 

perspetiva dialógica, reflitam sobre o processo? 

Entrevistada: Faz sentido, claro! Acho que as pessoas devem refletir sobre o 

que foi feito caso contrário não faz sentido avaliar. 

Eu: É importante que neste tipo de processo se implemente uma cultura 

de diálogo, entre os vários intervenientes. 

Entrevistada: Faz! Deve-se ter uma postura de imparcialidade, mas ter em 

conta também uma postura humana, uma coerência de discurso. Nunca uma 

perspetiva de prepotência (eu sou avaliador, eu é que mando, isso nem 

pensar). 
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Eu: Muito bem! Como se desenvolveu o trabalho de preparação das aulas, 

a recolha de materiais, construção de instrumentos? 

Entrevistada: Não? Não participei na recolha e organização do material, da 

aula, nem sugeri nada. Até porque acho que não era esse o meu papel. 

Eu: O professor teve autonomia total na preparação e organização de 

todo este processo? 

Entrevistada: Teve perfeitamente autonomia, liberdade. Teve apenas que se 

cingir ao programa, aos conteúdos e gerir o seu tempo. O professor sabia e 

todos nós sabemos que quanto mais diversificarmos os recursos melhor. Tudo 

correu dentro da normalidade. 

Eu: Tentou incutir no professor essa autonomia? 

Entrevistada: Acho que é importante! A avaliação é “custosa” e tem que se ter 

um certo grau de imparcialidade, muita imparcialidade. Se sugiro recursos, 

metodologias, estratégias, sou eu que estou a ser implicada e não sou eu que 

estou a ser avaliada. Se as coisas corressem mal na reflexão, já poderia 

sugerir, exemplificar. Agora numa aula planificada para ser avaliada, acho que 

não! O professor tem que ter toda a autonomia no processo de preparação da 

aula que vai ser observada. 

Eu: Acha que esta avaliação deve ter um caráter formativo? 

Entrevistada: Sempre! Esta e todas as avaliações. Só faz sentido se tiver um 

caráter formativo. 

Eu: O papel formativo não cabe ao professor avaliador? 

Entrevistada: O papel formativo cabe ao professor avaliador, assim como cabe 

ao professor que está a ser avaliado. O professor que está no processo tem 

que ter sempre em conta o lado formativo da avaliação. 

Eu: Claro! A avaliação de desempenho implicou mudanças nas práticas 

de trabalho e colaboração entre os professores? 

Entrevistada: Para falar muito sinceramente, eu acho que não mudou nada! 

Como já disse as pessoas estão muito revoltadas com este tipo de avaliação. 

As pessoas que quiseram ser avaliados foram essencialmente professores 

contratados, porque não sabem muito bem como será o próximo ano. Face a 

esta incerteza, os professores optaram por entrarem no processo. Em relação 

a outro colega que não era contratado e que decidiu ser avaliado, eu já 

conhecia as suas práticas, são as minhas práticas e acho que depois deste 

processo não mudou nada. O que houve foi uma planificação e uma grelha 

para avaliar as práticas desse professor. O resto não mudou nada, também sei 

que para as aulas observadas, foram utilizados vários recursos, como o uso 
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das novas tecnologias. Eu vi quase tudo! .Também sei que o professor não faz 

isso em todas as aulas e porque o professor tem muitas turmas, à volta de 10 

turmas. Por isso torna-se impossível fazer isto em todas as aulas. 

Eu: A observação dessas duas aulas não revela efetivamente a prática 

que o professor tem diariamente? 

Entrevistada: Também acredito, que esporadicamente e sempre que se 

proporciona, o professor vá utilizando esses recursos. Não o faz é sempre. e 

porque o professor está a ser avaliado, utiliza o que há de melhor. Isso é que 

me dói na alma. E isso não pode ser, porque não são as suas práticas diárias. 

Eu: No dia a dia essa prática não acontece? 

Entrevistada: não! Claro que não! Faz-se sem dúvida, mas não é sempre 

assim. Há dias em que corre melhor e outros pior. 

Eu: Claro! Teve oportunidade de partilhar e trocar experiências 

pedagógicas com o professor avaliado e com os seus colegas 

avaliadores? 

Entrevistada: Sem dúvida! 

Eu: Havia uma cultura de colaboração, de entreajuda, de troca de 

experiências pedagógicas? 

Entrevistada: A nível do meu departamento, houve sempre! Tentei implementar 

sempre essa cultura. Trabalhamos sempre muito na articulação, 

nomeadamente com os colegas de Moral. 

Eu: É importante implementar esse tipo de colaboração nas escolas? 

Entrevistada: Sem dúvida! Sou uma apologista ferrenha da colaboração. 

Quando se faz uma atividade deve-se mostrar a sua articulação. Todas as 

atividades são do todo, são de toda a escola. É um pouco a minha cultura, 

entendo que seja assim. Os documentos da avaliação de desempenho, foram 

muito trabalhados a nível dos departamentos. Reuníamos sempre que 

necessário. Como fazia parte da comissão coordenadora da avaliação de 

desempenho, tive o cuidado de fazer um manual. Fiz formação para a 

avaliação de desempenho, distribui a todos os professores, os objetivos, 

expliquei o que é que se pretendia, para que os professores ficassem mais 

elucidados e não tivessem dúvidas. 

Eu: Já que falou em formação, quem é que ministrou essa formação para 

os professores avaliadores? 

Entrevistada: A minha formação foi ministrada pelo Ministério da Educação. 

Eu: Qual foi a duração dessa formação? 
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Entrevistada: Não posso precisar! Eu fiz várias formações. Penso que dois ou 

três dias. 

Eu: Portanto, ao longo do processo fez várias formações. Sentiu-se 

preparada para este processo? 

Entrevistada: Nós nunca nos sentimos preparadas para estas coisas, 

sobretudo quando temos muitas dúvidas e quando não se está totalmente de 

acordo com o processo. Primeiro, a forma como foi desencadeado e depois o 

processo em si. Se calhar devíamos tentar outro tipo de avaliação, utilizar 

outros mecanismos para chegarmos ao que realmente queremos. Por mais 

íntegra que eu seja e por mais que eu considere a avaliação séria, por mais 

que eu parametrize e por mais que tenha tudo quantificado, o que me interessa 

é que isso interfira nas minhas práticas e as mude. Acho que a avaliação deve 

ir por aí. Agora da forma como as coisas estão a avançar, o que interessa é ter 

a classificação X para progredir na carreira. 

Eu: Uma avaliação que não interfira nas práticas, não faz sentido? 

Entrevistada: Não faz sentido! Claro que não! 

Eu: A avaliação faz sentido ao longo da carreira docente? 

Entrevistada: A avaliação faz sentido e os professores precisam de ser 

avaliados. Se recuarmos um pouco atrás, aquele sistema de créditos que as 

pessoas tinham de ter para progredir, os professores às vezes faziam ações só 

porque precisavam dos créditos. Às vezes essas ações não tinham nada a ver 

com a área disciplinar. Neste momento penso que essas ações já são mais 

pensadas e mais conscientes e acho bem! Ao nível da avaliação de 

professores precisamos de mecanismos de autorregulação da própria classe 

docente, mas se calhar mais pensados. Penso que devem ser trazidos à praça 

pública e por quem de direito. As pessoas devem participar no processo para 

encontrarmos a melhor forma de resolvermos a avaliação. 

Eu: Faz sentido que sejam os pares a avaliar os pares, que haja uma 

avaliação interna ou que a avaliação interna e externa trabalhem em 

conjunto? 

Entrevistada: Acho que a nível interno, todos temos que avaliar. Acho que sim! 

Acho que não há ninguém melhor que conheça a própria escola do que a 

direção, mas a nível das atividades, não propriamente no que diz respeito à 

parte pedagógica. Acho que seria bom a nível externo. Espero que não se 

corram riscos, porque as pessoas tem que ter um estatuto próprio, saber aquilo 

que fazem até por causa dos critérios de uniformidade. Mas também não acho 

que sejam alguns “iluminados “ da faculdade que devam avaliar professores, 

porque são situações de ensino muito diferentes, até porque conheço a 

realidade do superior, também já por lá passei e virem ás escolas avaliar 
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coisas que não sabem! Ao nível das escolas devia-se conseguir um leque de 

avaliadores, das mesmas áreas disciplinares, no ativo e que se 

predispusessem e com formação. 

Eu: Foi fácil comunicar com os professores avaliados, mostraram 

disponibilidade em colaborar no processo? 

Entrevistada: Sim! Até porque queriam mesmo ser avaliados. Avaliei colegas 

de geografia, propus que fossem buscar um colega de geografia para os 

avaliar e eles escolheram-me a mim. 

Eu: Que tipo de registos é que o professor construiu para demonstrar as 

evidências? Construiu algum portefólio, algum dossier.......... 

Entrevistada: Na minha escola o portefólio não foi obrigatório e foi substituído 

por toda a planificação/materiais didáticos /outros registos que o professor fez 

para as aulas observadas. Foram essas as evidências. Melhor evidência do 

que ver uma aula ao vivo não há! 

Eu: O processo de observação utilizado para a primeira aula observada 

foi o mesmo que para a segunda aula ou a estratégia, uma vez que já 

tinha a experiência de uma aula observada foi diferente, modificou essa 

estratégia? 

Entrevistada: Não! Não modifiquei! Notei de facto que os professores avaliados 

estavam menos intimidados. Estavam mais à vontade do que na primeira aula. 

Eu: Como avalia a sua capacidade e liberdade de decisão dos professores 

avaliados durante o processo de avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Os professores tiveram toda a liberdade e autonomia no 

processo. Pesquisa de materiais, utilização de estratégias, no fundo 

desenvolveram um trabalho muito autónomo.  

Eu: De um modo geral, a avaliação do desempenho contribui para o 

desenvolvimento da autonomia profissional? 

Entrevistada: Eu acho que o facto de eles terem estado no processo os pôs a 

refletir sobre o que é ser professor. Penso que fizeram uma reflexão sobre as 

suas  práticas . 

Eu: Quais os efeitos da reflexão nas práticas de ensino-aprendizagem dos 

professores avaliados? 

Entrevistada: Sinceramente isso ultrapassa-me! Não consegui ver! Não houve 

tempo! 

Eu: Este processo peca pela falta de tempo? 
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Entrevistada: No início, sim! Pecou um bocadinho. O maior tempo gasto foi ao 

nível do Conselho Pedagógico, dos Departamentos e dos grupos. Isso porque 

houve muitas reuniões de trabalho, mas desde que se tenham os instrumentos 

prontos. Este processo peca pela burocracia. Há uma série de papéis a 

preencher, mais a plataforma do ministério. Depois de todos os instrumentos 

elaborados, faz-se facilmente. 

Eu: Qual a importância da “autoavaliação” (obrigatória) no processo de 

avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Eu acho que é da máxima importância! Só autoavaliando todo 

este processo é que podem propor outros diferentes que se adaptem melhor a 

todo este sistema de avaliação. Nós, coordenadores avaliadores, também 

tivemos que fazer relatórios. Eu tive o cuidado de fazer as minhas críticas a 

todo este processo, portanto fiz uma autoavaliação, refleti sobre  o processo. 

Eu: Muito bem! Quer acrescentar mais alguma coisas em relação ao 

processo de avaliação de desempenho docente ocorrido no ano letivo 

transato? 

Entrevistada: Não! Acho que já se falou de tudo o que é importante! 

Eu: Muito bem! Mais uma vez agradeço-lhe a sua colaboração, muito 

obrigado! 
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