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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: Este processo começou por um grupo do conselho pedagógico 

que elaborou os registos, os instrumentos de medição, tentando clarificar uma 

série de indefinições, às metas, ao papel que teria ou não a avaliação dos 

alunos, na avaliação dos professores. Começamos a trabalhar com algumas 

hesitações, com muitas discordâncias. 

Eu: Os instrumentos foram aferidos em grupo? 

Entrevistada: Sim! Pedimos a colaboração dos departamentos, na fase da 

construção, tendo havido alguns recuos, algumas paragens. Quando já 

estavam quase prontos, houve uma suspensão, mas mais tarde retomamos o 

que já estava feito. Penso que fomos muito ambiciosos. Há um número 

excessivo de coisas a observar. Não é fácil lidar com segurança com os 

instrumentos de avaliação. 

Eu: A professora partiu com alguma insegurança para este processo? 

Entrevistada: Muita! E com muitas dúvidas! Estou convencida que este modelo 

não é o melhor caminho. 

Eu: Qual seria o caminho a seguir? 

Entrevistada: A avaliação veio para ficar! Agora não faz sentido que a avaliação 

pedagógica seja feita de dois em dois anos, ao longo de toda a carreira. A 

avaliação do ponto de vista funcional, cumprimento do serviço , acho 

importante. A avaliação pedagógica tem um papel importante no início da 

carreira, mas depois dever-se-ia espaçando, ou assumir um caráter diferente. 

As pessoas mais velhas sentem-se muito desconfortáveis, por serem avaliados 

por colegas mais novos e é muito desagradável também para o avaliador estar 

nesse papel. 

Eu: A avaliação entre pares faz sentido? 
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Entrevistada: Acho que não! Faz sentido haver uma avaliação externa do ponto 

de vista pedagógico. Faz sentido que haja pessoas com formação específica 

para avaliarem a componente pedagógica. Penso que seria melhor aceite pelos 

professores. 

Eu: Quando iniciou este processo foi-lhe facultada formação para o 

efeito? 

Entrevistada: Tive! Mas tudo o que era problemático, os próprios formadores 

também não sabiam. Não sabiam como dar resposta aos problemas reais. 

Andaram um pouco à volta dos princípios da avaliação, rodearam as coisas e 

para as questões concretas que se lhes colocavam não tinham resposta. 

Eu: As regras do jogo também iam sendo alteradas. 

Entrevistada: Exato! Também houve algumas contradições a dada altura. 

Houve recuos. Foi um ano muito confuso. 

Eu: Reuniu com o professor avaliado, no sentido de lhe dar a conhecer os 

instrumentos que ia utilizar na sua avaliação? 

Entrevistada: Sim! Houve uma reunião. Em primeiro lugar deram-se a conhecer 

ao departamento, à escola. Esse foi o primeiro passo. Depois tive uma reunião 

com a professora avaliada. Não era contratada, tinha sido minha aluna na ESE, 

isso facilitou um bocadinho as coisas. 

Eu: Havia, então, já uma relação mais próxima com o avaliador? 

Entrevistada: Sim! Uma vez que era mais nova do que eu e o facto de já ter 

sido minha aluna, facilitou o processo. Aceitou melhor que eu a avaliasse. Se 

fosse uma colega da minha idade, ou mais velha, o processo não teria sido tão 

fácil. 

Eu: sentiu que a relação de proximidade que mantinha com o avaliado 

favoreceu as práticas? 

Entrevistada: Sim, sim! 

Eu: Reuniam formalmente ou informalmente, como é que essa 

comunicação era estabelecida? 

Entrevistada: Houve uma reunião marcada para esse fim e teve alguma 

formalidade.  

Eu: Fizeram o registo dessa reunião, fizeram ata? 
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Entrevistada: Não fizemos ata! Houve um registo que foi assinado. Acabou por 

ser relativamente informal. Mas como sabe, nas escolas não há condições para 

as pessoas reunirem. Muitas conversas acontecem na sala de professores. 

Eu: Esse espaço nem sempre é facilitador do diálogo, pode ser até 

inibidor? 

Entrevistada: Nada, nada! É muito inibidor! 

Eu: Voltando às aulas observadas, quantas aulas é que a professora 

observou? 

Entrevistada: Duas aulas. 

Eu: Depois das aulas observadas, reuniram para refletir sobre as aulas 

observadas? 

Entrevistada: Sim! Fizemos uma reunião expressamente para isso. Em relação 

à primeira reunião, para dar a conhecer os instrumentos e os itens que iriam 

ser avaliados. Também reuni com a avaliada para me mostrar o plano de aula 

e os materiais que ia utilizar. 

Eu: Tiveram, então, várias reuniões antes da primeira aula observada? 

Entrevistada: Sim, sim! 

Eu: Há registos sobre as reflexões feitas após as aulas observadas? 

Entrevistada: Fez-se um registo que foi assinado pelas duas. Havia uma ficha 

para o efeito. Essa ficha estava feita de forma a registar se o comportamento 

tinha sido observado ou não, ou se não se tinha verificado por não ser 

oportuno. Fizemos um registo síntese dos comportamentos que eu observei 

durante as aulas. Conversamos sobre esses comportamentos. 

Eu: Nesse encontro pós aula, a professora sugeriu estratégias?  

Entrevistada: Sim, algumas! Não como se fosse um estágio. Aí dávamos mais 

orientações, mais indicações. Trabalhávamos melhor os resultados da aula, 

refletíamos mais sobre os comportamos observáveis. (A professora já tinha 

orientado estágio). 

Eu: Sentiu-se à vontade quando sugeriu essas estratégias de 

remediação? Há pouco referiu que se fosse numa situação de estágio 

estaria mais à vontade, porque estaria num papel de formadora. Aqui 

estava no papel de avaliadora. Como é que se sentiu? 
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Entrevistada: Sim! Até porque se criava uma relação de trabalho mais 

continuada. Estaria num processo de avaliação contínua. Aqui só há dois  

momentos de trabalho. 

Eu: Acha que dois momentos de avaliação são suficientes para avaliar as 

práticas do docente? 

Entrevistada: Claro que não! Mas consegue-se ter uma ideia sobretudo das 

potencialidades do professor e do trabalho que desenvolve. Quando os 

avaliados são muito jovens, fica-se com uma ideia de qual será o percurso que 

o docente fará. Não são evidências, são intuições. 

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

materiais, construção de instrumentos (testes, fichas, etc.) 

Entrevistada: A professora avaliada teve total autonomia na preparação e 

organização da aula. A sugestão dos materiais a utilizar na aula a dinâmica e o 

percurso da aula foi totalmente dela. 

Eu: Muito bem! A avaliação do desempenho implicou mudanças nas 

práticas de trabalho e colaboração ente os professores? 

Entrevistada: Não! Penso que não! Trouxe mais constrangimentos do que 

propriamente mudanças. Esta escola trabalhava muito com os grupos 

disciplinares/departamentos. Penso que isso se perdeu. Acho que a forma 

como este modelo de avaliação foi lançado criou mais atritos, mais 

afastamentos e não produziu os efeitos que se pretendia. 

Eu: As pessoas tornaram-se mais individualistas e menos colaborativas? 

Entrevistada: Sim! Há sobretudo mais má vontade! 

Eu: Uma vez que houve mais pessoas na escola a serem avaliadas, 

nomeadamente um professor do seu departamento, apercebeu-se que 

houve colaboração entre eles, reuniam, trocavam opiniões?      

Entrevistada: Penso que não! Houve mais colaboração entre os avaliadores.  

Eu: Os avaliadores desenvolveram mais um trabalho de grupo? 

Entrevistada: Sim! Sobretudo pelo grupo inicialmente constituído e que estava 

no pedagógico. Mais tarde integraram este grupo, outros avaliadores, por 

causa da especificidade de cada grupo. Alguns não tinham estado desde o 

início e entraram já a meio do processo. Com esses não houve um trabalho tão 

próximo. Entre os avaliados curiosamente, não tenho a certeza, não senti essa 

colaboração. Provavelmente houve essa colaboração entre avaliados da 



Lógicas de Supervisão Pedagógica em Contexto de Avaliação de Desempenho Docente 

ENTREVISTA - Professor Avaliador - E11 

 
Ana de Lurdes Ribeiro Marcos 

mesma área disciplinar. Quanto à pessoa que eu avaliei, não senti que tivesse 

muito envolvimento com outros avaliados. 

Eu: Não sentiu que houvesse partilha de angústias, dúvidas, trabalhos, 

experiências pedagógicas com outros colegas ? 

Entrevistada: Não! Eu acho que não! 

Eu: A classe docente não tem por hábito partilhar, colaborarem uns com 

os outros, partilharem instrumentos, estratégias, darem a sua opinião, 

não é uma prática instituída? 

Entrevistada: Eu acho que havia! Antes deste modelo, sim! Não sei se foi o 

modelo, mas a verdade é que a estrutura organizativa não favorece muito o 

trabalho entre os docentes da mesma área. No fundo o que me interessa é 

trabalhar com docentes da minha área disciplinar. Não me interessa trabalhar 

com um professor de uma outra área. 

Eu: A prática é outra? 

Entrevistada: Sim! Não me interessa em determinados momentos. Interessa-

me trabalhar nos projetos, estabelecer a tal interdisciplinaridade. A esse nível, 

sim, claro! 

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

avaliados durante a avaliação do desempenho? 

Entrevistada: A partir do momento em que foram estabelecidos os instrumentos 

de avaliação, de registo, o professor tinha a plena liberdade em delinear o seu 

percurso. Não houve constrangimentos, penso eu! 

Eu: A professora teve autonomia na preparação e organização de todo 

este processo? 

Entrevistada: Não! É um processo muito espartilhado. As coisas têm de ser 

construídas. 

Eu: Havia diretrizes muito específicas! 

Entrevistada: Sim, sim! 

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

para o desenvolvimento da autonomia profissional? 

Entrevistada: (Rindo-se) Não, acho que não! Desculpe a sinceridade, mas acho 

que foi um fracasso. Este processo não foi exequível, e tentou-se pôr em 

prática quando ainda não estava completamente formalizado. Temos de saber 

para onde caminhamos. 
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Eu: A ADD faz sentido? 

Entrevistada: A avaliação profissional acho que faz sentido. A própria profissão 

do professor implica, logo, uma avaliação por parte dos alunos, mas também 

por parte dos nossos colegas. É um trabalho de muita exposição. 

Eu: Muito bem! No âmbito deste processo, enquanto avaliadora, 

incentivou a autonomia dos professores avaliados na tomada de 

decisões? 

Entrevistada: Sim! Penso que sim! 

Eu: Este processo veio prover uma reflexão sobre as práticas docentes? 

Entrevistada: Tudo contribui, mesmo as coisas que correm mal. Contribuem 

para nós refletirmos. Para pensarmos sobre o que foi feito e se podemos fazer 

melhor. Eu penso que sim. De algum modo, toda esta “confusão” que se gerou 

nas escolas fez com que as pessoas pensassem um bocadinho nas suas 

práticas. Não sei se foi da melhor maneira. Este processo desgastou muito as 

pessoas. Eu própria, a certa altura, pensei em pedir a reforma antecipada. 

Fiquei de facto muito desgastada com todo este processo. Cansada! senti que 

estava a trabalhar muito e com muitos poucos benefícios. 

Eu: Quando nos questionamos, perguntamo-nos: será que este processo 

valeu mesmo a pena? Já disse que duas aulas observadas era 

nitidamente insuficiente…. 

Entrevistada: Claro que não foram suficientes! Eu defendo muito a prática de 

observação de aulas entre professores. Eu preferia que essa prática, não 

estivesse diretamente ligada à avaliação. Já tive vontade de várias vezes pedir 

a colegas que me deixassem assistir às suas aulas, porque todos trabalhamos 

de forma diferente. Houve uma tentativa de se fazerem as aulas de 

recuperação, dentro da própria aula. Dar apoio ao aluno que tem mais 

dificuldades e isso penso que quebrou um pouco o receio que os professores 

têm de entrarem nas aulas uns dos outros. De facto, as pessoas não se 

sentem à vontade tendo um colega dentro da sua aula e da mesma área. 

Eu: Acha que na escola faz falta um espaço de reflexão, onde os 

professores do mesmo grupo se organizassem e refletissem sobre os 

conteúdos a lecionar, metodologia, estratégias, recursos, outros. Não é 

uma prática instituída nas escolas? Faria sentido a existência desse 

espaço? 

Entrevistada: Sim! Acho que sim! É preciso é ter muita cautela sobre a forma 

como se introduzem essas novidades, porque as pessoas estão muito avessas 

a darem ainda mais horas de trabalho para a escola. Nós não nos podemos 
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esquecer que o professor precisa de muitas horas de trabalho individual. Eu 

sinto que às vezes nos falta esse espaço de trabalho individual: 

Eu: Muito bem! Quais os efeitos da reflexão nas práticas de ensino-

aprendizagem dos professores avaliados? 

Entrevistada: Eu acho que a autoavaliação é sempre um momento de reflexão 

importante. Não precisa de ser muito personalizado. Não precisa de ter muitas 

regras. Se a autoavaliação tiver reflexos efetivos na avaliação de desempenho, 

as pessoas têm tendência a passar uma imagem muito otimista de si mesmos. 

Eu: Quer dizer que essa reflexão não reflete efetivamente as práticas, é 

isso? 

Entrevistada: Sim! Acho que sim! Para se fazer uma autoavaliação honesta, 

com implicações reais, tem de haver uma reflexão efetiva e um trabalho mais 

continuado. Isso consegue-se em pequenos grupos e não em departamentos 

com 30 pessoas. 

Eu: Não há espaço na escola, nem vontade para trabalhar e fazer uma 

reflexão sobre as práticas, com as condições que referiu, é isso? 

Entrevistada: Sim, sim! 

Eu: Não sei se quer referir mais algum dado que não tenha sido abordado 

sobre o processo de avaliação de desempenho que ocorreu no ano letivo 

transato . 

Entrevistada: Esta situação de indefinição também não está bem, embora as 

pessoas neste momento estão um pouco mais calmas, mas penso que esta 

situação não pode ser muito prolongada. Podemos perder a oportunidade de 

criar hábitos sobre a avaliação desempenho e que se encare de uma forma 

normal. Também acho que um dos constrangimentos foi o facto de se ter 

tentado construir instrumentos de avaliação iguais para toda a gente, 

independentemente da área disciplinar. Acho um perfeito disparate. Eu 

trabalhei com uma professora de E.F e ela estava sempre a puxar para um 

lado, quando eu sentia que para nós (departamento de línguas) não fazia 

sentido, mas fazia para ela. Eu tentei transmitir essa ideia, mas não foi muito 

bem aceite. Se sou Professora de Português, não vou usar as mesmas práticas 

que o Professor de Educação Física e vice-versa. Não faz sentido, se temos 

processos de trabalhar diferentes, objetivos diferentes, práticas diferentes, não 

podemos ter o mesmo instrumento de avaliação. A avaliação não pode ser 

igual.  

Eu: Fazia sentido que fossem os próprios grupos a criarem os 

instrumentos de avaliação? 
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Entrevistada: Sim! Sem dúvida! Os instrumentos não podem ser iguais. Isso 

esvazia por completo o sentido da avaliação. 

Eu: Claro! Provavelmente a professora queria ter registado outra 

informação e nos instrumentos não tinha espaço para o fazer. Está a dizer 

que nas escolas se criaram instrumentos iguais para todos os colegas 

que foram avaliados e isso não faz sentido, é isso ? 

Entrevistada: Sim, sim! 

Eu: Mais uma vez agradeço a sua colaboração. Muito obrigada! 
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