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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 2008-2009. 

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: Os instrumentos de avaliação foram-me facultados pela equipa 

de avaliação. Entrei para este processo porque os colegas avaliados 

solicitaram um professor avaliador da sua área disciplinar. Não fiz a formação  

para professores avaliadores. Tive apenas uma formação um sábado da parte 

da manhã e depois das aulas assistidas terem já decorrido. Mais uma vez se 

prova que está tudo desconectado. 

Eu: Depois de ter essa formação, sentiu-se mais bem preparada? 

Entrevistada: Nada! Rigorosamente nada! Não é uma formação de três horas 

que me vai ensinar o que quer que seja. Como a escola já tinha os seus 

instrumentos de avaliação, tive que basear a minha avaliação por esses 

instrumentos. Penso que eram muito acessíveis. Toda a gente conseguiria 

chegar lá. Ao excelente não, porque penso que não consegui ver aulas 

excelentes. Consegui ver aulas muito boas, com as grelhas definidas para a 

escola. Porque se fossem grelhas mais exigentes, de forma alguma 

conseguiria ver aulas muito boas. Uma aula era demasiado vertical, não saia 

dessa linha, a outra aula começou por correr mal, mas depois correu bem. Aí 

está a vantagem de ser um professor da disciplina a avaliar, porque tem os 

conhecimentos científicos. Nessa aula o audiovisual deixou de funcionar e o 

professor teve que fazer uma aula completamente diferente. Se tivesse sido um 

colega de outra área disciplinar, acharia que a colega teria preparado mal a 

aula e a aula resultou. Uma outra aula a que eu assisti, de outra colega, foram 

menos boas e mesmo até com algumas falhas científicas e só por isso é que 

me levou a ter uma atitude menos igual. 

Eu: Muito bem! A professora participou na construção dos instrumentos 

que utilizou? 

Entrevistada: Não! Eu limitei-me apenas a utilizar os instrumentos que já 

estavam construídos e que tinham sido aprovados em Conselho Pedagógico. 

Tive o cuidado de perguntar a colegas se a interpretação que estava a fazer 
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era a correta. Tive a colaboração de uma outra colega, que entrou no processo 

da forma que eu entrei. Só que ela tinha a vantagem de já ter estado a orientar 

estágio, aqui na escola. Fui tirando as minhas dúvidas. 

Eu: Muito bem! Os colegas que a professora avaliou tiveram 

conhecimento dos instrumentos que ia utilizar na observação de aulas? 

Entrevistada: Comigo tiveram antes e depois. Não tive aquela entrevista que 

estava programada antes da aula observada, mas antes de assistir ás aulas 

tive o cuidado de lhes dar a conhecer os instrumentos que me tinham sido 

facultados. Eu não estava a avaliar estagiários. Eu ia assistir a aulas de 

colegas meus que pediram para ter aulas assistidas porque precisam de 

progredir na carreira. A única coisa que eles tinham de fazer era cumprir o que 

estava previsto. 

Eu: Muito bem! Após a observação das aulas, a professora reuniu com os 

professores avaliados? 

Entrevistada: Reuni com cada um deles. No final de cada aula, mostrei-lhes a 

minha avaliação e perguntei-lhes se estavam de acordo com essa avaliação ou 

não. Só assim é que eu posso admitir um processo destes. 

Eu: Nesse encontro pós-aula, sugeriu estratégias de remediação, deu-

lhes algumas indicações? 

Entrevistada: No caso da aula da colega que tinha corrido menos bem, tive o 

cuidado de lhe dar alguns conselhos. No caso do outro colega, a aula não teve 

interesse nenhum. Isto porque foi uma aula em que foi visualizado um filme. 

Penso que não resultou. Uma pessoa que escolhe como estratégia a 

visualização de um filme, para uma aula observada, o avaliador não consegue 

ver quase nada. Eu queria ver os alunos em ação. Isto porque a aula é para os 

alunos. É deles a aula! A aula não é nossa! Nós somos apenas o líder dessa 

aula. 

Eu: Essas duas aulas não são suficientes para ver e avaliar as práticas do 

professor? 

Entrevistada: De maneira nenhuma! Uma pode correr bem, a outra pode correr 

mal. Depende das turmas. E depois também depende da matéria que o 

professor tem de dar. 

Eu: Essas aulas observadas podem ser mais encenadas, mais 

preparadas? 



Lógicas de Supervisão Pedagógica em Contexto de Avaliação de Desempenho Docente 

ENTREVISTA – Professor Avaliador – E 12 

 Ana de Lurdes Ribeiro Marcos 

Entrevistada: Claro que sim! Até porque os professores é que escolheram o dia 

em que queriam as aulas observadas. Eles é que escolheram o dia e a hora. 

Vê-se perfeitamente quando a aula foi encenada e preparada. 

Eu: Nesses encontros pós-aulas, a professora registou em documento 

próprio a sua opinião, a opinião do colega avaliado ou foi um encontro 

informal? 

Entrevistada: Foi um encontro informal! Eu tenho tudo registado. Até porque se 

algum dos meus colegas reclamasse a nota, eu tinha que justificar o porquê 

dessa nota e mostrar os registos da minha avaliação. Eu ainda tenho todos os 

registos que fiz e as grelhas de avaliação. A  indicação que tínhamos da escola 

é que no final da observação de aulas não podia haver qualquer troca de 

opiniões. 

Eu: Era uma regra imposta pela escola? 

Entrevistada: Sim! Foi uma regra da escola. Disseram-me: assistes à aula e no 

fim preenches as grelhas. Eu impus-me contra esta regra, alegando que não 

tinha participado na feitura das grelhas, até porque não estava a avaliar 

estagiários. 

Eu: Sentia-se desconfortável ao utilizar as grelhas elaboradas pela 

escola? 

Entrevistada: Exatamente! Até porque com aquelas grelhas  toda a gente tinha 

muito bom. 

Eu: A professora teria utilizado outros instrumentos? 

Entrevistada: Primeiro porque duas aulas não são de todo suficientes e depois 

para ser rigorosa, com aquelas grelhas, toda a gente tinha muito bom, isto é 

mesmo um pré forme. Há muitas outras formas de avaliar. Acho que as aulas 

assistidas me fizeram melhor a mim do que aos professores avaliados, porque 

ao ver os colegas a dar a aula, eu estava a pensar  naquilo que eu não faria  e 

como o devia ter fazer. 

Eu: A professora estava também num processo de reflexão das suas 

práticas? 

Entrevistada: Exatamente! Eu acho que para mim foi mais isso. Essa foi a 

grande vantagem de eu ter assistido ás aulas dos meus colegas. Como digo 

mesmo ao fim de muitos anos de docência, ainda cometemos alguns erros e 

este processo permite-nos refletir. Como já disse para mim foi muito vantajoso 

assistir ás aulas dos meus colegas. 

Eu: A professora sentiu que estava num processo de autoformação? 



Lógicas de Supervisão Pedagógica em Contexto de Avaliação de Desempenho Docente 

ENTREVISTA – Professor Avaliador – E 12 

 Ana de Lurdes Ribeiro Marcos 

Entrevistada: Exatamente! 

Eu: Os instrumentos que a professora utilizou na observação das aulas 

foram só os instrumentos facultados pela equipa de avaliação, ou utilizou 

outros instrumentos? 

Entrevistada: Utilizei só os que me tinham sido dados pela equipa de avaliação. 

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

de materiais, construção de instrumentos. 

Entrevistada: Eu não preparei as aulas com os professores avaliados. A única 

coisa que me foi dada com alguns dias de antecedência foram os planos de 

aulas e só depois da aula observada é que disse à colega que o plano da aula 

não estava bem. Vi o plano de aula, sabia o que é que os colegas iam dar. No 

caso do 9º ano tive de rever a matéria, porque já não tinha 9º anos há muito 

tempo. No caso dos 10º e 11º anos estava mais à vontade, porque tenho tido 

quase sempre esses anos. Antes da aula não houve qualquer troca de opiniões 

Eu: Incentivou a autonomia e liberdade de decisão do professor? 

Entrevistada: Penso que era isso que era pedido. Eu tive o plano de aula. 

Disseram-me para observar as aulas, fazer os meus registos e mais nada. Eu 

só não fiz isso porque não concordei com o processo. Eu tive o cuidado depois 

da aula observada de sugerir algumas coisas. 

Eu: Salientou os pontos fortes e os pontos fracos da aula? 

Entrevistada: No fim da aula, sempre! 

Eu: Sentiu necessidade de reunir depois das aulas, de refletir, de 

ponderar, de sugerir. 

Entrevistada: Se não fizesse isso, penso que estaria a ser muito incorreta. 

Temos acima de tudo que ser leais uns com os outros. 

Eu: Sente-se bem com essa tomada de decisão? 

Entrevistada: Muitíssimo bem! Em termos de consciência estou muito bem! 

Imagine que para o ano estava de novo no processo de avaliação, tinham que 

me dar uma formação diferente e tudo tinha que ser diferente. Eu nunca 

poderia concordar com o tipo de grelhas que me deram. Tinha de fazer um 

trabalho de equipa. 

Eu: Teria de estar mais implicada no processo, nomeadamente na 

construção dos instrumentos? 
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Entrevistada: Claro! Tinha que antes e depois das aulas observadas ter um 

papel mais ativo e perceber o plano de aula; as metodologias e estratégias 

utilizadas. Teria que haver mais diálogo entre os vários intervenientes. 

Eu: Teria que ter uma intervenção mais ativa no processo? Só assim faz 

sentido a avaliação? 

Entrevistada: Exatamente! Só assim é que faz sentido a avaliação. Agora ter 

umas grelhas e depois das aulas, fazer apenas o preenchimento dessas 

grelhas e no fim sai uma nota e, mais nada! Não faz sentido. Não me parece 

correto. Acaba por haver muita tensão entre as partes, ao longo deste 

processo.  

Eu: Claro! Muito bem! A avaliação de desempenho implicou mudanças 

nas práticas de trabalho e colaboração entre os professores? 

Entrevistada: Não! De jeito nenhum! As únicas mudanças que houve foi nas 

relações interpessoais. No caso das minhas colegas, não foram de maneira 

nenhuma afetadas por mim, mas as relações interpessoais nas escolas foram 

afetadas. 

Eu: As pessoas sentiam-se incomodadas? 

Entrevistada: Exatamente! As relações foram afetadas 

Eu: Porque é que acha que isso aconteceu? 

Entrevistada: Os avaliadores, de um momento para o outro sentiram-se 

(hesitando), uns mais do que os outros. Penso que isso aconteceu porque 

falhou o diálogo. Esta avaliação não faz sentido! 

Eu: O professor avaliador terá necessariamente de ter formação? 

Entrevistada: Também, é evidente que sim! Nem em estágio me senti tão mal 

(não me senti tão mal, na medida em que fiz o que era pretendido, torneando 

as regras), mas nem no estágio senti essa distância por parte do professor 

orientador. Eu estava mais nervosa do que os meus colegas. 

Eu: Sentiu-se desconfortável nesse papel? 

Entrevistada: Completamente! 

Eu: Teve oportunidade de trocar e partilhar experiências pedagógicas 

com o professor avaliador e com os seus colegas também avaliados? 

Entrevistada: Só falei com uma colega que também tinha sido nomeada pela 

direção, que no momento estava a orientar estágio. Pedi-lhe ajuda, pedi-lhe 

que me desse algumas orientações, até para me sentir mais confiante. Como 
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lhe disse só fiz uma formação (duração de 3 horas ) Essa formação foi-me 

dada depois de já ter iniciado o processo e de já ter assistido às aulas. 

Eu: Essa formação foi insuficiente? 

Entrevistada: Nitidamente insuficiente! Penso que se se pretendia dar formação 

às pessoas deviam-no ter feito antes do processo começar. 

Eu: Muito bem! Como avalia a sua capacidade e liberdade de decisão 

durante a avaliação do desempenho?  

Entrevistada: Tive toda a liberdade! Tive que me cingir às grelhas de avaliação 

definidas pelo Conselho Pedagógico. As grelhas não davam grande espaço de 

manobra. Foi um processo bastante rígido. Também não tínhamos grande 

hipótese de nos juntarmos para fazermos as nossas reflexões. Quando eu 

podia, os professores avaliados estavam em aula. 

Eu: Fazia sentido nas escolas haver um espaço, onde os professores se 

pudessem reunir para refletirem?  

Entrevistada: Fazia e devia haver esse espaço! Devíamos ter no nosso horário 

espaço, pelo menos uma vez por mês, reunirmos e podermos refletir sobre as 

nossas práticas e as nossas experiências. 

Eu: As pessoas não se encontram num processo de colaboração, de 

trocar experiências. Sente que é assim ? 

Entrevistada: Há alguma colaboração, mas não trocamos experiências, 

materiais. 

Eu: Faz sentido envolvermo-nos num processo de colaboração? 

Entrevistada: Sem dúvida! Uma pessoa sozinha acaba por não evoluir e por 

não modificar as suas práticas. Nada faz sentido se não houver um trabalho de 

equipa. E nas escolas não há esse trabalho de equipa. 

Eu: A avaliação de desempenho contribuiu para o desenvolvimento da 

autonomia profissional? 

Entrevistada: Eu acho que a única coisa para que este processo contribuiu foi 

para eu ver onde estava errada. Os meus colegas continuam a fazer a mesma 

coisa. Nunca mais vi nada. 

Eu: As práticas continuam a ser as mesmas? 

Entrevistada: Continuam as mesmas! Para mim foi ótimo e só houve um senão: 

ter de preencher as grelhas e avaliar. Mas foi ótimo. Vi coisas que eu não fazia 

e que aprendi com eles. 
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Eu: Achava importante que os colegas, do mesmo grupo, assistissem às 

aulas uns dos outros sem terem como objetivo a avaliação, mas sim 

verem práticas e aprenderem uns com os outros ? 

Entrevistada: Sem dúvida! Ou então pedir a um colega para vir ver uma aula 

(diferente) para ver o que ele acha e se resulta, mesmo que não tivesse um 

caráter formativo. Garanto-lhe: no que me diz respeito eu iria pedir que alguém 

viesse assistir à minha aula. 

Eu: Muito bem! Este processo promoveu uma reflexão sobre as práticas 

docentes? 

Entrevistada: Para mim promoveu! Acho que sim! Para os professores 

avaliados acho que não! 

Eu: O que é que acha que não funcionou neste processo? 

Entrevistada: A forma como foi imposto, quer para os avaliadores quer para os 

avaliados. 

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

aprendizagem dos professores avaliados? 

Entrevistada: Não houve reflexão! Por isso não houve mudança das práticas. 

Só observei duas aulas e a partir daí não sei o que é que eles fizeram. Eles 

(avaliados) sabiam que aquela aula ia ser avaliada, por isso só podia correr 

bem! Bem, não a podiam encenar, porque isso percebia-se. 

Eu: Alguma vez sentiu, pela parte do professor avaliado, que tinha 

necessidade de conversar consigo? 

Entrevistada: Não, nunca! 

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

avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Eu acho efetivamente que deveria existir a autoavaliação. Definir 

muito bem as grelhas. Ela tem que ser muito bem feita e tem que ter efeitos 

práticos. Tem que ter mudanças nas práticas de ensino-aprendizagem e temos 

que ser menos burocráticos e ter mais tempo para os nossos alunos e mais 

tempo para prepararmos as aulas. Não temos muito tempo para nos 

dedicarmos à preparação das aulas. Passamos muito tempo na escola e 

depois não temos tempo para os nossos alunos. 

Eu: Além dos instrumentos que os professores avaliados utilizaram nas 

aulas, houve mais algum material utilizado na avaliação, como por 

exemplo a construção de algum portefólio? 
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Entrevistada: Não! Nós aqui decidimos que não faríamos nenhum dossier, 

nenhum portefólio. Além da planificação deram-me o material que eles 

entenderam, fichas de trabalho, um PowerPoint, somente isso! 

Eu: O processo de avaliação de desempenho passará mais por uma 

avaliação externa ou interna ou as duas? 

Entrevistada: Eu acho que a nível da prática letiva tem que ser interna. 

Eu: Então, a avaliação entre pares faz sentido? 

Entrevistada: Faz! Não faz sentido que sejam pessoas externas à escola. A 

avaliação tem que ser feita entre os pares e da mesma área disciplinar, até por 

uma questão científica.  

Eu: O avaliador terá obrigatoriamente que ter formação? 

Entrevistada: Sim! Terá que ter formação! Não pode ser porque é mais velho! 

Tem que ter obrigatoriamente formação, mas também, porque quem está a ser 

avaliado, também vê o avaliador com outros “olhos”.  

Eu: Quer referir mais algum dado que considere importante relativamente 

ao processo de avaliação do desempenho docente? 

Entrevistada: Não, mais nada! 

Eu: Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e o tempo que 

dispensou a esta entrevista, Obrigado! 
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