
Lógicas de Supervisão Pedagógica em Contexto de Avaliação de Desempenho Docente 

 
Ana de Lurdes Ribeiro Marcos 

Entrevista: Professor Avaliador – E10 

A professora Coordenadora do grupo de Línguas, disponibilizou-se para 

conversar comigo sobre o processo de avaliação de desempenho docente que 

ocorreu no ano letivo transato. 

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

nossa entrevista. 

Eu: Vamos dar inicio à nossa entrevista? 

Entrevistada: Sim, claro! 

Eu: Como é que a professora planeou e organizou os dispositivos de 

supervisão de acompanhamento das atividades letivas dos docentes 

avaliados? 

Entrevistada: Procurei ir às ações de formação para estar minimamente 

informada, porque uma coisa é avaliar alunos e outra é avaliar docentes.  

Eu: Essa formação foi ministrada por quem? 

Entrevistada: Essa formação foi realizada na escola de X, o formador, por 

acaso era uma pessoa que eu já conhecia. 

Eu: Foi ministrada pela DGRHE? 

Entrevistada: Foi pela DGRHE. Fiz a formação para os Coordenadores. 

Procurei no máximo estar informada. Apesar de não estar de acordo com este 

processo, pedi à direção da minha escola que me inscrevessem no máximo de 

ações para eu poder estar bem informada. Estive também envolvida na 

construção dos instrumentos, nas grelhas e em todas as estruturas avaliativas 

na escola.  

Eu: Quanto tempo demorou a formação que a professora teve? 

Entrevistada: 4 ou 5 dias!  

Eu: Depois dessa formação, a professora sentiu-se mais bem preparada, 

foi esclarecida sobre todo o processo. 

Entrevistada: Serviu pelo menos para perceber que as angústias não eram só 

minhas. Serviu para perceber que os instrumentos foram altamente 

diversificados e mesmo seguindo as diretrizes, (as orientações que vieram do 
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Ministério) cada escola produziu os seus próprios instrumentos, isso já 

diversificava extraordinariamente. Mas, avaliar é de uma grande subjetividade. 

Eu: Partiu para este processo com algumas angústias? 

Entrevistada: Parti com alguma angústia, porque eu não tenho uma pré-

disposição para avaliar (docentes), avalio alunos com muito à vontade, com 

algum sentido de justiça. Relativamente aos docentes, não, porque acho que 

muitas outras questões aqui se colocam. É mais difícil avaliar docentes que 

estariam mais próximos de mim e o facto de uns serem titulares e outros não, 

dividiu os professores e alterou as relações que as pessoas tinham. 

Eu: As relações entre as pessoas foram afetadas? 

Entrevistada: Logo! Quase de imediato! Ainda me lembro que, logo no início da 

minha carreira, me perguntaram se eu queria orientar estágio. Recusei, não 

quis ter essa experiência. Na situação de avaliador, ninguém me perguntou, 

tudo me foi imposto. Como era titular, tinha que avaliar. 

Eu: A divisão da carreira (titulares e não titulares) veio alterar as relações 

entre as pessoas? 

Entrevistada: sim!!! De facto avaliar colegas é muito complicado! 

Eu: Reuniu previamente com os colegas avaliados, como decorreu esse 

processo? 

Entrevistada: Depois de frequentar as ações de formação e de nos 

compararmos com outras escolas. Nós aqui trabalhamos bastante bem, ou 

seja, os avaliadores trabalhavam muito em conjunto. Nós reuníamos, as 

estratégias utilizadas por uns, procurávamos que fossem utilizadas pelos 

outros. Tivemos uma atitude de enorme prudência em relação à primeira aula 

observada e aos registos desta primeira aula. Nós (avaliadores) trabalhamos 

muito em conjunto. Aliás, nós tomamos uma atitude em relação à nossa 

avaliação: nós não quisemos ser avaliados com muito bom ou excelente. 

Eu: Tiveram uma atitude colaborativa? 

Entrevistada: Foi uma forma de reagir ao sistema, procuramos sempre 

trabalhar em conjunto. 

Eu: Os instrumentos elaborados foram fruto de um trabalho conjunto? 

Entrevistada: O trabalho foi mais alargado. Os instrumentos foram construídos 

a nível do Conselho Pedagógico e foram depois ainda trabalhados a nível de 

grupo.  

Eu: Os colegas que estavam a ser avaliados, tinham conhecimento 

desses instrumentos? Participaram na construção desses instrumentos? 
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Entrevistada: Não participaram! Obviamente que não! 

Eu: Mas tinham conhecimento dos instrumentos? 

Entrevistada: Sim! O que fazíamos em pequeno grupo era aferir pequenas 

estratégias. Primeiro porque estávamos a caminhar para um processo que não 

era igual em todas as escolas, apesar de haver como base as tais grelhas, elas 

podiam unir mais aqui ou mais ali. Chegamos à conclusão que os nossos 

(instrumentos de avaliação) teriam algum rigor. Os colegas tinham de saber o 

que é que nós íamos avaliar. Tivemos uma experiência que foi a seguinte: 

informamos que na primeira aula, o avaliador ficaria o tempo que considerasse 

necessário, para obter a informação pretendida, depois dessa primeira 

observação, reunimos e todos percebemos que o tempo que tínhamos ficado 

não era o suficiente. 

Eu: Depois dessa observação, reuniram, fizeram uma reflexão conjunta? 

Essa reflexão foi registada? 

Entrevistada: Chegamos à conclusão que deveríamos ter ficado mais tempo. 

Nós temos atas desses registos, dessas reflexões. 

Eu: Depois da 1ª aula observada, reuniam especificamente com o 

professor avaliado, para refletirem, sugerir estratégias, alterações 

específicas.... 

Entrevistada: Reuni, claro!!! Perguntei-lhe porque é que tinha feito aquele 

registo e não outro, porque é que tinha sido um registo altamente prudente 

inicialmente, uma vez que tinha sido a primeira observação. Reuni para lhes 

dizer que se quisessem atingir outros patamares, teriam necessariamente de 

ter outro tipo de desempenho nas aulas, ou seja teriam que ser muito mais 

práticos. As nossas grelhas estão muito voltadas para atingir o nível muito bom 

e excelente. As pessoas teriam que desenvolver tarefas muito mais práticas. 

Eu: Como se desenvolveu o trabalho e a preparação das aulas, a recolha 

de materiais, a construção de instrumentos (testes, fichas, etc.?) A 

professora participou nessa recolha, nessa preparação? 

Entrevistada: Não!? 

Eu: O avaliado teve autonomia total para elaborar a planificação? 

Entrevistada: Total!!! Na primeira aula tiveram liberdade total! Os avaliados 

sabiam que tinham de ter um plano de aula: um plano A e um plano B. Alguns 

não perceberam (o plano B), que seria a estratégia alternativa, mas tiveram 

total liberdade. Não me informaram sobre o que iam fazer. Eu tomei 

conhecimento do plano, praticamente no momento da aula. 

Eu: Não teve previamente, conhecimento do plano de aula ? 
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Entrevistada: Não! Na 2ª aula, já não foi assim. 

Eu: O professor avaliado, antes da observação da aula, pediu-lhe 

esclarecimentos, conversou consigo sobre o processo? 

Entrevistada: Não! O sistema também não foi muito esclarecedor. Em relação a 

nós (avaliadores) também não nos disseram que teríamos de fazer correações, 

ou sugestões. Para além disso, acho que as sugestões não eram muito bem 

vindas. 

Eu: Acha? 

Entrevistada: Acho!!! Acho que as colegas não estavam ali para isso, 

particularmente no meu departamento. Eu avaliei duas colegas e transferi para 

a colega de Inglês, uma outra avaliada. 

Eu: Partilharam o trabalho? 

Entrevistada: Partilhamos!!! Para além disso, achei que uma das colegas (mais 

velha) tinha tanta experiência quanto eu e seria de muito mau gosto que eu a 

questionasse ou sugerisse alguma coisa. Nem ela veio ter comigo, nem eu 

tomei qualquer iniciativa. 

Eu: Sentiu-se inibida? 

Entrevistado: Obviamente!!! Que fosse mal interpretada !!! 

Eu: Muito bem!!! Teve oportunidade de partilhar e trocar experiências 

pedagógicas com o professor avaliado e com os seus colegas 

avaliadores? 

Entrevistada: Entre avaliadores falamos muito. Os avaliados também falavam 

muito. Depois da primeira aula observada, as coisas já foram diferentes.  

Eu: Os professores já estavam mais dentro do processo? 

Entrevistada: Já estavam mais no processo! Perceberam que de facto, 

tínhamos de dizer alguma coisa. Tínhamos de fazer algum registo, tínhamos de 

explicar as coisas e perceber porque é que registamos daquela maneira. Eles 

também poderiam querer saber como é que podiam chegar a outro tipo de 

registos na outra aula, mas nunca houve uma interação plena entre avaliados e 

avaliadores. 

 Eu: Porque é que acha que não houve essa interação?  

Entrevistada: Porque este processo é perfeitamente artificial. Na minha altura, 

nós víamos a formadora como uma pessoa que sabia mais, que vinha avaliar, 

mas também formar. Nós podíamos tirar dúvidas, perguntar. Aqui não! Nós 

éramos uma espécie de intrusos. Neste processo, não se reconheceu muito a 

legitimidade do avaliador. Se calhar os avaliadores teriam menos experiência 
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do que os avaliados e isso retira toda a credibilidade. Eu sou da opinião que se 

crie uma carreira paralela. Se alguém quer ser avaliador, perfeito! Faz a 

formação e será avaliador. 

Eu: É assim que deve ser a avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Sempre disse que as minhas aulas estão de portas abertas para 

quem quiser. Primeiro porque não gosto de fazer palhaçadas para a avaliação, 

que é o que acontece. Porque com duas aulas, perfeitamente programadas, 

que vou ver só naqueles dias, para além de não ser suficiente, é artificial! 

Eu: Não é suficiente? 

Entrevistada: Não !!! É francamente artificial! 

Eu: A avaliação de desempenho implicou mudanças nas práticas de 

trabalho e de colaboração entre os professores? 

Entrevistada: Não! Eu acho que foi ao contrário. Eu acho que a escola até se 

tornou mais competitiva. As pessoas fecharam-se mais. Não trabalham mais! 

Já não trabalham em conjunto. Neste momento parou um pouco, mas naquele 

ano (2008/09) tínhamos de frequentar (N) coisas para atingirmos determinados 

objetivos, mas cada um fazia por si, e nem sequer sabíamos o que cada um 

estava a fazer. Não sabíamos o que cada um estava a fazer para atingir 

determinados objetivos. 

Eu: Não há uma partilha natural de estratégias, instrumentos, sugestões? 

Entrevistada: Não! Piorou! Francamente, se antes não havia muita, com a 

avaliação, as pessoas fecharam-se. Cada uma fazia o que entendia. 

Eu: Acha que tinham medo? 

Entrevistada: Não sei se era medo! Também não conheciam muito bem o 

sistema. Para além disso, convínhamos que enquanto eu estou numa posição 

confortável, porque estou praticamente no topo da carreira e penso que o que 

eu era vou continuar a sê-lo. Há pessoas que já não estão em condições de 

fazer isso. Se calhar a escola tinha (x) ou (y) ações, atividades e eu fui sempre 

às que habitualmente ia e nunca tive que fazer o (pino) porque estava aí uma 

avaliação em causa. Mas isso sou eu! Isso também tem a ver com a nossa 

maneira de estar. Eu acho que este sistema mudou, mas não mudou para 

melhor. Imagine que tem uma colega que já conhece há anos, e tem tido na 

escola sempre determinado tipo de atitude e porque veio a avaliação, de um 

momento para o outro a sua atitude mudou. De facto este tipo de atitude irrita-

me. 

Eu: As pessoas deixam de ser elas próprias, deixam de viver, de conviver. 

É essa cultura que se está a instalar nas escolas? 
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Entrevistad: É! É uma cultura muito competitiva, mas mesmo competitiva! As 

pessoas têm de saber muito bem o que querem! No caso da avaliação que 

tivemos, ainda não sabemos os efeitos práticos, terá provavelmente alguns. Há 

sentido de oportunidade de colegas, porque em muitas escolas, as pessoas 

não foram avaliadas, porque , quem se propôs a ser avaliado , partiu de um 

princípio que eu acho que é terrível , é extremamente perverso, e pensam (se 

me propus a ter aulas, terei de ter no mínimo muito bom ou excelente) e 

portanto, acho que houve um sentido grande de oportunidade.  

Eu: Teve facilidade em comunicar com o avaliado? Foi fácil conversar 

com ele, foi um processo dialógico? 

Entrevistada: Uns mais do que outros! Em relação às pessoas que eu tive de 

avaliar, eram diferentes, e foi mais complicado, e por isso mesmo é que acho 

que as relações na escola se sentiram e foram afetadas. 

Eu: Como foi estabelecida a comunicação entre as partes? Foi informal, 

houve reuniões .. 

Entrevistada: Eu reunia com as colegas. Até porque eu tive uma colega que 

estava mais próximo de mim. Reagiu mal ao primeiro registo e a partir daqui já 

não se está tão à vontade. Na minha opinião tudo tem de ser feito com muito 

formalismo. Eu reunia, fazia atas, cumpri rigorosamente tudo, burocraticamente 

bastante, justamente porque senti um grande desconforto, com essa colega. 

Com a outra colega, estive muito mais à vontade, mas já que reagi assim para 

a primeira, reagi de igual forma com a outra. Reunia, sim! E as avaliadas 

tomavam conhecimento da reunião.  

Eu: Essas reuniões eram solicitadas pela professora? 

Entrevistado: Sim, por mim!!! . 

Eu: Nunca pelo avaliado!? 

Entrevistado: Sempre por mim! 

Eu: Nunca sentiu que o avaliado tinha necessidade de reunir consigo, por 

qualquer motivo.  

Entrevistado: Eu, se calhar, na situação delas solicitaria alguma reunião, no 

entanto, era sempre mais eu que sugeria. 

Eu: Foi então mais a professora a gestora do processo? 

Entrevistada: Teve de ser! 

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

avaliados e dos professores avaliadores, em relação à avaliação de 

desempenho? 
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Entrevistada: Não sei! Eu acho que dei toda a liberdade. As grelhas 

condicionam, porque eu tenho de ter uma grelha, instrumento de avaliação e 

isso obriga a que as pessoas.........Essa liberdade é muito relativa! 

Eu: Muito bem!!! De um modo geral, a avaliação do desempenho contribui 

para o desenvolvimento da autonomia profissional? 

Entrevistada: Ainda não sou capaz de lhe dizer se sim ou não! 

Eu: Ainda é muito cedo? 

Entrevistada: É cedo e eu não concordo com ela! Acho que não faz progredir. 

Exerce obviamente uma pressão grande e obriga o professor a ser 

extremamente burocrata e tem obrigatoriamente de preencher determinados 

requisitos, quer para o avaliador, quer para o avaliado, em termos de 

burocracia, de papel. De facto ela é muito formal. Os efeitos práticos vêem-se 

na relação com os alunos, na melhoria das aprendizagens. Não percebo em 

que é que ela (a avaliação ) possa contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia profissional. 

Eu: Ainda não houve dados significativos sobre isso ...acha que deixa de 

haver uma pedagogia natural na aula ? 

Entrevistada: Eu acho que as aulas a que assisti eram muito artificiais. Se 

calhar também eram artificiais, porque os professores assim o são! 

Eu: Acha que o professor avaliado, não se sentia bem pelo facto de saber 

que a professora estaria na sua aula com um determinado objetivo? 

Entrevistada: Claro, claro! 

Eu: Inibiu a ação do professor!? 

Entrevistada: Com certeza !! E é tão inibidor para o avaliado quanto para o 

avaliador, porque o avaliador também se sente um intruso. 

Eu: Não se sentiu confortável neste papel? 

Entrevistada: Nada! Absolutamente nada! Muito desconfortável! Teria que 

haver uma maior interação, ou então, se temos de estar sujeitos à avaliação, 

sejamos, mas por alguém do exterior. 

Eu: Acha que este processo promoveu a autonomia do docente? 

Entrevistada: De forma a que ele trabalhe sozinho? Cada vez mais! O que não 

é bom! Na escola nós devemos interagir, partilhar experiências, mas cada vez 

o fazemos menos. Eu acho! Até nas reuniões de departamento noto isso! 

Temos um assoberbar de coisas que não têm a ver com a parte pedagógica, 

com as aulas. Quando estabeleço um paralelismo com o passado, agora 

reparo que tenho imensa coisa para cumprir (obrigatoriamente). Antigamente 
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ainda conseguia partilhar, pedir sugestões. Agora nem espaço temos para 

fazer isso. 

Eu: Esta avaliação não é enriquecedora? 

Entrevistada: É penalizadora! Sufoca-nos completamente! 

Eu: Esta avaliação veio beneficiar as práticas do docente? 

Entrevistada: Ora bem, nós sabemos que em todas as profissões há sempre 

alguns que não cumprem. Se calhar para aqueles que não cumprem mesmo 

nada, obriga-os a mais rigor, a mais compromissos, a cumprir regras, que eu 

acho que deveriam presidir sem serem obrigatórias. Nesse aspeto poderá ter 

alguma vantagem. 

Eu: O professor avaliado construiu algum processo (portefólio) da sua 

avaliação, reuniu algumas evidências? 

Entrevistada: Sim! Nós optámos por construir um dossiê que era composto por 

determinados itens. 

Eu: Esses itens foram determinados em grupo, em pedagógico? 

 Entrevistada: Foram definidos em pedagógico. Era para todos igual. Tentamos 

uniformizar ao máximo. 

Eu: Como é que os professores avaliados tomaram conhecimento desse 

registo. 

Entrevistada: Através das reuniões de departamento e nos placards na sala 

dos professores, via email. Aqui também tínhamos a comissão de avaliação, 

que definiu critérios de desempate. Na reunião de departamento, levei o meu 

próprio dossiê já organizado (com os itens já definidos) para mostrar como 

exemplo. Nunca me passaria pela cabeça ir avaliar um dossiê, sem eu própria 

construir o meu (Até porque nós também iríamos ser avaliadas e teríamos de 

ter o nosso próprio dossiê). 

Eu: Aquando das reuniões com os professores avaliados, faziam essas 

reflexões em conjunto, registavam-nas, ou cada um fazia a sua própria 

reflexão, em registo próprio? Confrontava a sua reflexão com a do 

avaliado ou não? 

Entrevistada: Nesta escola tomámos uma decisão: todos os avaliadores 

decidiram fazer exatamente a mesma coisa, nem fizemos reuniões a mais, nem 

a menos. Combinámos observar a aula e após a observação, (não trocávamos 

opiniões sobre a forma como decorreu a aula, a menos que a colega o pedisse, 

mas não houve. Se tivesse acontecido, sugeria que conversássemos a partir 

dos registos, acho que também seria uma atitude prudente.) Isso não 

aconteceu, porque as pessoas também estavam na expetativa, sabiam que 
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havia os registos e após os registos, combinávamos com o avaliado para tomar 

conhecimento dos registos, havia um prazo legal e aí marcávamos a reunião 

para fazermos essa reflexão. 

Eu: Essa reflexão foi registada? 

Entrevistada: Durante toda a avaliação, tinha um caderno onde tomava as 

minhas notas e fazia a ata dessa reunião, onde registava a opinião da avaliada 

sobre os registos que tinha efetuado. Estas reuniões eram muito informais. 

Eu: Nessas reflexões, sugeria estratégias de remediação......dava 

sugestões....... 

Entrevistada: Muito pouco! Até porque o nosso papel não estava muito 

definido. Será que éramos só avaliadores ou também formadores? Apesar que 

eu acho que uma avaliadora tem necessariamente de ser formadora. 

Eu: Muito bem !! Quais os efeitos dessas reflexões nas práticas de ensino 

– aprendizagem dos professores? 

Entrevistada: Só houve duas aulas observadas, uma nem chegou a 90 

minutos. Na outra aula estivemos mais tempo, porque de facto havia a 

necessidade de observarmos itens que ainda não tinham sido observados para 

os nossos registos. Observar duas aulas é muito artificial! Este processo é 

muito pouco formativo. 

Eu: Após a observação da 1ª aula a professora reuniu com o professor 

avaliado? 

Entrevistada: Sim, sim! Reuni! Reuni após ter feito o meu registo, para o 

professor tomar conhecimento dos registos que tinha efetuado, apesar que as 

posições foram muito semelhantes. A nossa posição global foi sempre de muita 

prudência. Sempre explicámos aos avaliados que nada daquilo (os registos) 

era vinculativo. Preferimos atitudes mais prudentes, registos mais no domínio 

do bom. Por exemplo, na primeira aula observada, o resultado da primeira 

avaliação, não era vinculativa. 

Eu: Nos registos que fizeram após a observação da 1ª aula, eram 

salientados os pontos fortes e os pontos fracos, ou não? 

Entrevistada: Chamei a atenção, salientando sobretudo os itens da grelha e se 

os avaliados quisessem atingir o excelente, teriam que cumprir determinados 

itens, mas as grelhas estavam tão condicionadas!! 

Eu: Essa reflexão teve efeitos práticos? 

Entrevistada: Houve algumas mudanças de estratégias por parte dos 

professores, para atingirem o bom ou o excelente. Perceberam que teriam de 

dar aulas mais práticas. Essa mudança foi obrigatória! Quase que forçada! 
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Quem é que me garante que o professor tem sempre esta atitude nas suas 

aulas? Depois das aulas observadas, tudo contínua igual. Nem sequer sei se 

teve efeitos práticos. Há professores que são excelentes professores, mas são 

péssimos na interação com os alunos.  

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

avaliação de desempenho docente? 

Entrevistada: Eu não sou contra a avaliação e acho que temos de ser 

avaliados. Os professores que efetivamente trabalham têm de ser 

recompensados. É importante, mas também reconheço que é muito difícil pôr 

em prática a avaliação. Reconheçamos que os nossos melhores avaliadores 

são os nossos alunos. Os alunos também sabem que as aulas observadas 

podem ser artificiais. Não percebem porque é que o professor normalmente 

usa umas práticas e naquelas aulas as alterou. Eu acho que não há nada mais 

artificial do que isto. 

Eu: Quer acrescentar mais algum dado em relação ao processo de 

avaliação de desempenho que ocorreu o ano passado? 

Entrevistada: Acho que a forma como está a correr este processo, não resulta! 

Deveria haver uma carreira paralela. Há pessoas que gostam, que têm jeito. 

Deveria ser-lhes dada formação e aí sim seriam avaliadores (por opção) e 

porque não serem pessoas que avaliassem várias escolas? 

Eu: Concorda então com uma avaliação externa? 

Entrevistada: Concordo! Pode também não ser totalmente justa, nem 

totalmente formativa. Provavelmente não! Mas esta também não o é! Se os 

professores tem que ser avaliados, então que se faça a nível externo. 

Eu: Obrigado pela sua colaboração! 

Entrevistado: De nada!!                               

……………………………………………...FIM……………………………………...... 


