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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. 

Eu: Olá Professora, boa tarde, podemos conversar sobre o processo de 

avaliação de desempenho docente que decorreu no ano letivo anterior. A 

professora foi avaliadora, certo? 

Entrevistada: Sim! Aqui na escola fui a única coordenadora que teve de avaliar 

6 colegas. Neste momento também me encontro a desenvolver um trabalho de 

investigação na área da supervisão da didática das línguas estrangeiras 

Eu: Muito bem! Vamos então conversar sobre o processo que ocorreu o 

ano passado? 

Entrevistada: As pessoas que tive para avaliar, apoiaram-me muito. Consultei-

as, tive algumas dúvidas, principalmente na construção dos portefólios. Houve 

muita interajuda. Desde a leitura dos normativos até à construção dos 

instrumentos de avaliação. Foi um processo onde houve muita colaboração.  

Eu: Muito bem! Todos os professores intervenientes no processo 

participaram na construção dos instrumentos de avaliação? 

Entrevistada: As pessoas não se podem queixar muito, porque os instrumentos 

finais são o resultado de todos. Claro, podem estar contra o processo de 

avaliação, mas contra os instrumentos feitos na escola, não poderão estar. 

Eu: Os professores foram atores ativos neste processo? 

Entrevistada: Ativíssimos. 

Eu: Muito bem! Como planeou e organizou os dispositivos da supervisão 

no acompanhamento das atividades letivas dos professores avaliados. 

Entrevistada: Quando os professores solicitaram as aulas assistidas, já 

conheciam os instrumentos. Os próprios professores deram sugestões para as 

alterações dos instrumentos. Estas sugestões foram aceites e aprovadas em 

Conselho Pedagógico, portanto, os professores já conheciam todo o processo 

quando este se iniciou. Esse acompanhamento estou a fazê-lo, com os colegas 

novos, estou a dar-lhes a conhecer esses mesmos instrumentos, tive uma 

reunião, no 2º período, onde apresentei, os instrumentos que temos, 

explicando como funciona. Mostrei-me disponível para os elucidar sobre 

qualquer dúvida. Sugeri-lhes que pensassem no assunto. Depois da 
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interrupção letiva da Páscoa, duas das quatro colegas, informaram-me que se 

tinham decidido por se submeterem ao processo de avaliação. Submetiam-se à 

avaliação do muito bom e do excelente. 

Eu: Uma vez que foram atores ativos no processo, achou que os 

professores estariam suficientemente informados? Reuniu com os 

professores antes das aulas assistidas, para os esclarecer, melhor aferir 

os instrumentos, tirar dúvidas...? 

Entrevistada: A lei pressupõe um encontro antes da aula assistida e outro após 

a aula. Para evitar esse encontro pré-aula, temos um plano, aferido em 

departamento; nesse plano de aula, o avaliado regista toda a informação 

necessária e dá a conhecer esse mesmo plano ao avaliador. Como por 

exemplo, regista a turma a que vai assistir, dados particulares, portanto, aquilo 

que seria esperado num encontro pré-aula, está nesse plano que é entregue 

com 48 horas de antecedência. Caso o avaliador, não compreenda uma ou 

outra situação, ou veja que uma determinada estratégia, não é a melhor para 

determinado conteúdo, deverá informar o avaliado do mesmo e dar as suas 

sugestões. O ano passado tive um caso que tive de chamar a atenção, porque, 

o que o professor tinha registado no plano de aula, para mim não estava 

compreensível, faltavam dados. Pedi à colega para reformular o plano de aula. 

Passado algum tempo, mandou-me uma contextualização mais completa.  

Eu: Informou a professora, que teria de proceder a uma nova 

contextualização do plano de aula? 

Entrevistada: Sim! Esse aviso foi informal, porque esse documento também 

tem um caráter informal. Também alertei, mais duas colegas na primeira aula 

observada, porque achei que o plano delas era ambicioso. Questionei-as sobre 

esse facto. As professoras responderam-me que não, que normalmente 

costumavam fazer assim nas aulas. Aí, nada foi alterado. Foi respeitado o que 

elas pretendiam. De facto verificou-se que o plano tinha sido demasiado 

ambicioso e não conseguiram cumprir o plano de aula. Na segunda aula, já 

correu melhor. Também não acho que seja grave, não terem cumprido o plano 

de aula. Se o professor, mesmo não cumprindo o plano, consegue levar a água 

ao seu moinho, consegue cumprir, o que realmente era importante. A situação 

fica salvaguardada.  

Eu: Quando percebeu que o plano de aula era muito ambicioso, sugeriu 

estratégias às colegas?  

Entrevistada: Sim! Elas perceberam e acataram a decisão muito bem. Já estou 

habituada a trabalhar com elas. Nós trabalhamos muito em conjunto, após a 

aula observada, fazemos uma reflexão. o professor trás para a reunião uma 

reflexão escrita, traduzida num pequeno relatório , eu também levo a reflexão 

sobre a aula que observei, registando os pontos fortes e os pontos que 
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carecem de melhoria. Nessa reunião fazem-se essas reflexões. Ao confrontar o 

relatório da avaliada com o do avaliador, aí chegamos a um consenso, 

elaboramos um relatório final que será assinado pelo professor avaliado e pelo 

professor avaliador. É dada uma cópia a cada um dos elementos. Isto funciona 

também como uma grelha de observação de aulas.  

Eu: Nesses encontros pós-aula, a professora aconselha as colegas, 

questiona-as, sugere estratégias de remediação.  

Entrevistada: Não! Normalmente não faço esse papel. Eu não estou com 

nenhum estagiário. Eu respeito muito o trabalho dos meus colegas.  

Eu: Como avaliadora, a professora desempenha um papel de supervisão.  

Entrevistada: Eu sei! Deixo que seja o professor a chegar a essa conclusão. 

Apenas a posso questionar, perguntando-lhe se acha que a estratégia 

implementada vai resultar. Não tenho tido grandes problemas, as colegas já 

estão habituadas. Se calhar com as colegas novas terei de conversar mais com 

elas, esclarecê-las, tirar dúvidas, mas não me compete a mim julgar. Eu sei 

que julgar é sempre avaliar e acho que a avaliação não tem que 

necessariamente  ser algo de marcante. Este processo tem de ter algo de 

construtivo e eu também estou a aprender... 

Eu: Faz também uma reflexão das suas práticas? 

Entrevistada: Estou a aprender e também estou a fazer uma autoavaliação do 

meu trabalho.  

Eu: É importante fazer uma autoavaliação do seu trabalho?  

Entrevistada: Eu acho que sim! É muito importante! É muito importante termos 

uma mente aberta. Eu sinto que há colegas que sentem isto (das aulas 

assistidas) como uma intromissão.  

Eu: A professora sentiu algum constrangimento neste processo? 

Entrevistada: Há pessoas no meu departamento, que eu não vou avaliar, vou 

alegar impedimentos de ordem legal, porque são minhas amigas. As pessoas 

podem pensar que eu as vou valorizar porque são minhas amigas. As minhas 

colegas não precisam disso, porque elas são excecionais, são excelentes 

professores, portanto, não precisam disso para nada e por outro lado também 

como disse e muito bem, depois no pós aula, teria de questionar. 

Eu: Esse questionamento é sempre numa construção de crítica 

construtiva? 

Entrevistada: É sempre uma crítica construtiva. O professor conhecendo os 

instrumentos, sabe o que eu vou avaliar. A recolha de informação que vou 
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fazer será para completar a grelha relativa às aulas observadas. Os 

professores sabem que a avaliadora vai ter de avaliar determinados itens, e a 

informação relativa a estes itens tem de constar na grelha de observações.  

Eu: Os professores avaliados tiveram autonomia neste processo? 

Entrevistada: Nesta escola sim. Fiz com que este processo fosse o mais claro 

possível. Eu acho muito importante que após as aulas observadas, os 

intervenientes que fazem parte do processo reúnam. Acho incrível que noutras 

escolas, não tenha havido feed-back das aulas assistidas. Havendo uma 

reflexão após a aula assistida, permite-lhes mudar alguma coisa na segunda 

aula.  

Eu: Quando não há um espaço de reflexão, não há a possibilidade de 

mudarmos as práticas educativas? 

Entrevistada: Exatamente! Pergunto aos colegas avaliados (cujo avaliador não 

fez um encontro pós-aula) como é que vais ter a segunda aula observada sem 

saberes o que o avaliador pensou da primeira aula. Respondem-me que de 

facto, isso não aconteceu e nada  podem fazer. Digo-lhes que isso está na lei e 

que é obrigatório. 

Eu: Acha que o professor avaliado deveria ter sugerido um encontro com 

o professor avaliador? 

Entrevistada: Acho que sim! Estamos a falar de alguém que não sabe tomar 

iniciativas.  

Eu: As pessoas foram para este processo com medo? 

Entrevistada: Acho! Houve escolas que decidiram (abusivamente) que não 

iriam avaliar. Eu acho perfeitamente ridículo. Há colegas que queriam ser 

avaliadas, e por causa do medo, não pediram para ser avaliadas. Noutras 

escolas, havia pressão para as pessoas entregarem os objetivos, pairava 

também o medo de que alguém fosse contra. Tivemos casos destes. 

Eu: Está a dizer que a forma como decorreu este processo depende da 

gestão da escola? 

Entrevistada: Acho que sim! Se eu fosse contratada e quisesse ser avaliada e a 

minha escola não o permitisse, e de facto percebesse que estava a ser 

prejudicada nos concursos (a avaliação do professor é tida em conta nestes 

concursos) pelo facto de não ter sido avaliada, ia ficar muito aborrecida e teria 

com certeza instaurado um processo à escola. Houve muita gente que queria 

ser avaliada e não o foi. Há escolas que não deram liberdade de escolha aos 

candidatos. 
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Eu: Há pouco referiu que havia colegas que não queriam ser avaliadas e 

que não viam “com bons olhos”o professor avaliador. Porque é que acha 

que isso acontece? 

Entrevistada: Eu acho que é uma questão de insegurança, de perder o 

controlo. Há colegas (todos nós sabemos que esta avaliação foi 

imposta)...Tenho colegas mais “velhas” que vêem a avaliação como uma 

intromissão, têm receio, dúvidas. Elas próprias já não acreditam que são 

capazes, mas fazem coisas giras. Acho que é sobretudo insegurança.  

Eu: Voltando aos instrumentos utilizados no processo de avaliação, acha 

que foram reguladores deste processo de avaliação? 

Entrevistada: Foram! (sem hesitações) Eu lamento que as pessoas não tenham 

tido formação para saberem construir os instrumentos.  

Eu: A professora teve formação para iniciar este processo? 

Entrevistada: Não! Antes do processo começar não tive formação, depois tive, 

mas entretanto, a equipa de avaliação mobilizou-se de forma a recolher toda a 

informação sobre avaliação, recolha de legislação, portefólios, fizemos 

inclusive alguma pesquisa no estrangeiro, de forma a perceber o perfil do 

professor, perceber como se construíam os dossiers. (falando da reflexão 

sobre as práticas) Fazemos sempre uma reflexão sobre as práticas, só que 

essa reflexão é feita de uma forma informal. No início, não. Quando se deu 

início ao processo, já tínhamos feito muita coisa (estou a falar da equipa de 

coordenadores e da direção), fomos buscar, modelos à América, à Finlândia, a 

muitos outros sítios, para tentar encontrar um perfil do professor, exemplos de 

portefólios. O portefólio, não é como os dossiers que estamos habituados a ter, 

este tem de ter uma parte de reflexão, se não há uma reflexão, para depois 

haver uma ação, não faz sentido. Essa reflexão, nós fizemo-la sempre, mas 

nunca a registamos por escrito. Por exemplo, quando estamos a corrigir um 

teste e numa questão percebemos que ninguém percebeu o que se pretendia, 

aí fazemos uma reflexão, questionamo-nos. Essa reflexão, mentalmente, 

sempre se faz.  

Eu: Essa reflexão de que me está a falar é feita sempre de uma forma 

informal, nunca é registada. 

Entrevistada: Essa reflexão sempre foi feita em conjunto (elaboração de testes, 

planificar uma atividade, fazer uma análise de resultados.) Nesta escola em 

termos de grupo isso sempre se fez. Uma reflexão não tem de ser uma coisa 

muito formal, por vezes ao marcar uma página (duma matéria que não foi bem 

percebida e há necessidade de a voltar a dar ou outra situação) é uma 

reflexão. 
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Eu: A professora ajudou na preparação de aula, na recolha de material, 

escolha de estratégias? 

Entrevistada: O professor tem autonomia no trabalho, a metodologia, as 

estratégias, são levadas a cabo por um grupo de professores. O professor 

avaliado, necessariamente, já sabe isso. Normalmente ando sempre a ver o 

que fazem, mas nem preciso de andar. Eu fui encontrar (em relação às aulas 

observadas) o que esperava encontrar. 

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

práticas de trabalho e de colaboração dos professores? 

Entrevistada: Espero bem que não! O que eu vi é o que normalmente acontece. 

O que pode acontecer é não conseguirem cumprir o plano e que nem todos os 

alunos participam nas aulas, mas isso é normal e acontece. 

Eu: Claro! Trocou e partilhou experiências pedagógicas com o professor 

avaliado e com os outros colegas avaliadores. 

Entrevistada: Sim! Sim! Troquei experiências pedagógicas com os meus 

colegas. Isso acontecia informalmente. 

Eu: Não reuniam especificamente por causa deste processo? 

Entrevistada: Reunimos! Sobretudo, antes do processo arrancar. Depois, 

reunimos mais por causa do portefólio. 

Eu: Tem ideia de quantas vezes reuniram? 

Entrevistada: Meu Deus! Muitas! 

Eu: Reuniam com muita frequência? Essas reuniões eram solicitadas pelo 

professor avaliado, pela professora? 

Entrevistada: Normalmente combinávamos entre as duas. 

Eu: Durante este processo como avalia a colaboração, de grupo e de 

departamento? 

Entrevistada: Excelente! A colaboração com os meus colegas foi excelente. 

Eu: Como avalia a capacidade e liberdade de decisão dos seus colegas 

(professores avaliados e professores avaliadores? 

Entrevistada: Nós temos uma diretora que tem uma visão de escola muito 

alargada. Não impõe nada, tem o cuidado de sempre nos auscultar. O meu 

departamento é o que tem mais contribuído para a dinâmica da escola., no que 

respeita a avaliação.  

Eu: Foi um processo constante de colaboração? 
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Entrevistada: Sempre! Nada é feito sem primeiro auscultar as pessoas. 

EU: Acha que o processo correu bem? 

Entrevistada: Muito bem! 

EU: A professora sentiu-se preparada para este processo? 

Entrevistada: Sim! Inicialmente não tive formação, mas mal isto arrancou foi-me 

facultada essa formação. 

Eu: Qual foi o tempo de duração da formação? 

Entrevistada: 60 horas. 

Eu: Com a formação que lhe foi facultada, sentiu-se preparada para este 

processo? 

Entrevistada: Não! Eu acho que neste momento ainda não me sinto preparada! 
É evidente que com a animosidade que este processo despoletou faz com que 
eu nunca me sinta preparada, mas acho que tenho o respeito das minhas 
colegas, mas eu também as respeito....  

Eu: É um processo sempre em construção? 

Entrevistada: Sempre em construção! 

Eu: No âmbito deste processo, enquanto avaliador, incentivou a 

autonomia dos professores avaliados? 

Entrevistada: Sim, sempre! Não faço muitas sugestões para não condicionar o 

trabalho da colega. 

Eu: Incentivou o diálogo? 

Entrevistada: Sim, sempre! Sempre que possível! 

Eu: Este processo promoveu a autonomia dos docentes?  

Entrevistada: Eu creio que sim! De certa forma é evidente que eles sabem que 

eu vou observar determinados comportamentos. Isso de facto pode 

condicionar. Se há uma ficha do Ministério, nós temos que ir de encontro a 

essa ficha. Isso é que condiciona e não a minha pessoa, penso eu! Penso que 

deveria ser alguém externo à escola que deveria avaliar os professores, teria 

talvez um olhar mais objetivo. E também para que o processo seja mais 

transparente as minhas colegas de departamento preferem que sejam os pares 

a avaliar, mas eu não. 
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Eu: Este processo promoveu a reflexão sobre as suas práticas? 

Entrevistada: Acho que sim! Relativamente ao portefólio, sou uma pessoa 

muito desorganizada e penso que a utilização deste instrumento nos ajuda e é 

importante para o meu desenvolvimento profissional, também é uma defesa 

pessoal, ter as evidências, os vários registos. Tenho a preocupação que os 

meus registos sejam atuais, faço várias pesquisas, utilizo várias opções. Tento 

ir de encontro aos interesses dos meus alunos. Isso de registar as reflexões, 

também acho muito interessante. 

Eu: Quais os efeitos dessas reflexões nas suas práticas de ensino 

aprendizagem? 

Entrevistada: Neste momento acho que estou mais preocupada em diversificar 

não só estratégias, como também os recursos...penso que nas aulas o 

professor deve diversificar o mais possível os recursos, penso que tem de ser 

um misto destes mesmos recursos. Numa aula de 90’ temos de mudar com 

alguma frequência as estratégias que estamos a utilizar. É verdade que nem 

sempre escrevo o que penso, mas cada vez reflito mais, mas continuo a ser 

preguiçosa para registar as minhas reflexões, mas faço-as. 

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

professores avaliados? 

Entrevistada: Eu acho que fazem como eu. Podem refletir sobre as suas 

práticas, mas não registam essas reflexões. Os professores já refletiam, mas 

não registavam as suas reflexões. Eu acho que a elaboração do portefólio é 

mais uma salvaguarda para o professor e é uma alteração na forma do 

professor trabalhar, uma vez que tem de organizar as evidências e fazer vários 

registos, mas não tenho dúvidas que o facto de fazermos as nossas reflexões 

tem como objetivo evoluirmos. 

Eu: Deseja acrescentar mais alguma coisa, além do que já falamos? 

Entrevistada: Não! Penso que já exploramos bem esta temática. 

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