
Lógicas de Supervisão Pedagógica em Contexto de Avaliação de Desempenho Docente 

ENTREVISTA – Professor Avaliador –E 8 

 

 

Ana de Lurdes Ribeiro Marcos 

 

A Professor X concordou em ser Entrevistada: para o meu projeto de 

investigação. No ano letivo 2008/2009, desempenhou as funções de 

coordenadora e foi avaliadora no processo de avaliação de desempenho 

docente.  

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

nossa entrevista. 

Eu: Sei que o ano passado desempenhou as funções de avaliadora, na 

sua escola, importa-se que lhe coloque algumas questões sobre a forma 

como decorreu o processo de avaliação de desempenho na sua escola? 

Entrevistada: Com certeza!  

Eu: Como planeou e organizou os dispositivos de supervisão no 

acompanhamento das atividades letivas dos docentes avaliados? 

Entrevistada: Sabe, isso foi combinado com os outros coordenadores de 

departamento, embora, foi sempre baseado na pesquisa, da formação que 

recebi e depois também em conversa com os avaliados, foi mais neste âmbito. 

Eu: Achou que o processo foi esclarecedor? Não teve dúvidas? 

Entrevistada: Ah, sim! Tive muitas dúvidas. Mas apesar da formação que fiz, 

pensava que estava esclarecida, mas, quando passei à parte prática, tive 

muitas dúvidas. 

Eu: Teve então formação para depois poder avaliar os seus colegas? 

Entrevistada: sim! 

Eu: Essa formação foi ministrada por quem? 

Entrevistada: Foram formações que o ministério promoveu para as pessoas 

que iam ser avaliadoras. Fomos quase que obrigados a frequentar essas 

formações. 

Eu: A formação que recebeu foi suficiente para depois, no terreno, sentir 

confiança no desenvolvimento do seu trabalho? 

Entrevistada: A parte teórica deveria ter sido fornecida pelas entidades que 

ministrou a formação. Considero que sim! Quanto à parte prática e aquilo que 
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me iria dar todo o suporte para a parte prática, se calhar aí, ficamos sempre 

com dúvidas 

Eu: Quanto tempo durou essa formação? 

Entrevistada: Várias horas! Para além das que tive mensalmente, depois tive 

que fazer um investimento pessoal. Ainda foi bastante tempo. 

Eu: Essa formação foi ministrada logo no início do processo? 

Entrevistada: Foi ministrada quase que à força e logo no início do ano 

Eu: Essa formação foi a professora que a procurou, porque sabia que ia 

ser avaliadora ou foi-lhe imposta? 

Entrevistada: Eu sabia que ia ter direito a receber essa formação. Essa 

formação foi ministrada a todas as pessoas que iam ser avaliadoras. Foi uma 

formação proposta pelo Ministério, de caráter obrigatório para quem tinha a 

função de avaliador. 

Eu: Muito bem! 

Entrevistada: Praticamente durante todo o processo de avaliação. Reuni antes, 

para ver de que forma é que íamos fazer o processo de avaliação. Como iria 

decorrer e a que aula ia assistir. 

Eu: Foi tudo negociado com o professor avaliador? 

Entrevistada: sim, sim! O processo de avaliação também, mesmo após as 

aulas assistidas, reunimos logo, mas foi um processo em que o diálogo esteve 

sempre presente e o acompanhamento também. 

Eu: Teve liberdade e autonomia suficiente para gerir este processo? 

Entrevistada: Sim, isso sim! Tive! 

Eu: Reuniu várias vezes? 

Entrevistada: Sim! Sempre que eu e o avaliado tínhamos necessidade de 

reunir. Houve sempre uma partilha. 

Eu: Foram sugeridas estratégias de remediação/atuação, designadamente 

após a observação de aulas? Reuniu com o professor, refletiu, sugeriu, 

aconselhou. 

Entrevistada: Sim, sim! Sem dúvida e foram acatadas as minhas sugestões, 

claro, e com algum agrado, tanto da minha parte e penso que também do 

professor que estava a ser avaliado. Penso que da minha parte era uma 
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reflexão até para prevenir outras recorrências de outra situação, também acho 

que para a pessoa avaliada, acho que foi pertinente, as observações que fiz.  

Eu: Essas reuniões eram de caráter formal, obrigatórias, ou 

informalmente reunia com o professor avaliado. 

Entrevistada: Fizemos das duas formas. Fizemos reuniões de caráter formal, 

formalizadas em ata , e fizemos também de caráter informal. 

Eu: Tudo o que sugeriu está registado em ata? 

Entrevistada: Sim! Sem dúvida. Está formalizado e por escrito em ata. 

Eu: Muito bem! Que tipo de registos/instrumentos foram utilizados neste 

processo de acompanhamento /regulação do seu desempenho?  

Entrevistada: Utilizei os instrumentos que vinham determinados pelo Ministério 

e ao fim ao cabo, burilados, tendo em conta o contexto do nosso agrupamento 

e do meu grupo. Elaborei todos os documentos, os registos de observação de 

aulas, de atas. 

Eu: Está a dizer-me que esses instrumentos, foram construídos baseados 

nos instrumentos que vieram do Ministério. 

Entrevistada: Alguns! Tive a necessidade de ter um registo próprio para fazer o 

que eu queria. 

Eu: Esses instrumentos foram construídos só pela professora ou teve 

ajuda de outra pessoa, como por exemplo o professor avaliado? 

Entrevistada: É assim, em relação ao professor avaliado não solicitei a sua 

ajuda. A construção dos instrumentos foi baseada, nos documentos que vieram 

do ministério, na formação que tive e da partilha que tive com outros 

avaliadores e fomos construindo os documentos em comum. O registo de 

observação de aulas foi da minha autoria. 

Eu: No decorrer do seu trabalho sentiu-se segura? Não achou 

necessidade do professor avaliado ter conhecimento dos instrumentos 

que iam ser utilizados na sua avaliação? Sentiu algum constrangimento? 

Entrevistada: Dei a conhecer os instrumentos que ia utilizar como registo ao 

professor avaliado. Depois dos instrumentos estarem finalizados dei-os a 

conhecer ao professor. De facto, este não participou na construção dos 

instrumentos. 

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

de materiais, a construção de instrumentos (testes, fichas, etc)? 
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Entrevistada: Pela parte do avaliado? 

Eu: Sim. A professora colaborou na preparação dos instrumentos para as 

aulas? Ajudou o professor avaliado a preparar as aulas?  

Entrevistada: Sim! Ajudei na construção do plano de aula. O plano de aula foi 

feito pelo avaliado e foi-me apresentado previamente, para eu também dar a 

minha opinião, as minhas sugestões. Sugeri algumas alterações, que foram, 

mais uma vez respeitadas. Penso que o plano também seria da 

responsabilidade dos avaliados. 

Eu: Portanto, acha que o professor avaliado também deveria ter alguma 

autonomia.  

Entrevistada: Embora o processo obrigasse a uma informação, ao avaliador, 

daquilo que...à observação de aula e penso que isso foi feito. Mais uma vez 

volto a frisar que foram feitas sugestões ao professor avaliado que foram 

acatadas e modificadas segundo o que tinha sido acordado. Nada foi imposto.  

Eu: Houve colaboração entre as partes? 

Entrevistada: Sim! Houve uma grande colaboração.  

Eu: Houve confiança? 

Entrevistada: Sim, sim, também! 

Eu: A avaliação de desempenho implicou mudanças nas práticas  de 

trabalho e colaboração entre os professores ? 

Entrevistada: Sim! Eu acho que sim! Tendo em conta a minha experiência 

pessoal. Tenho que estar aberta a tudo aquilo que vem e também como uma 

grande responsabilidade, no fundo para ajudar os outros, mas ajudando-me 

também a mim própria. Pela parte do avaliado? Penso que sim. Ninguém 

passa por um processo destes, para que depois acabe por não modificar o que 

não está bem. Se alguma coisa menos bem correu, que menos bem estava no 

início, acho que se consertou.  

Eu: Foram reunindo para fazer alguns acertos? 

Entrevistada: Sim! 

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

pedagógicas com o professor avaliado e com os seus colegas 

avaliadores? 
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Entrevistada: Sim! Não tanto com os colegas avaliadores. Não tive muito essa 

experiência. 

Eu: Porquê? 

Entrevistada: Porque não tive muitos colegas avaliadores. Senti-me um 

bocadinho sozinha, nesse aspeto.  

Eu: Não houve então muitos professores avaliados na sua escola? 

Entrevistada: Não, não! 

Eu: Muito bem! Sentiu-se à vontade neste processo? Sentiu 

constrangimentos, confiança? Que tipo de sentimentos sentiu ao longo 

deste processo? 

Entrevistada: Senti-me pouco à vontade. Aliás, eu acho que não me sinto nada 

à vontade em avaliar colegas que são iguais a mim, pares, como eu. Não fiz 

formação específica, nem a quero fazer, porque penso que não seja essa a 

minha função na educação. Tentei fazer o melhor que soube. 

Eu: Muito bem! Durante este processo, como avalia a colaboração com os 

seus colegas e vice-versa, quer a nível de grupo / departamento, quer ao 

nível da escola? 

Entrevistada: Ao nível da escola, foi na construção com os outros colegas de 

departamento, também avaliadores, a construção de determinados 

instrumentos de trabalho e na partilha ao nível dos colegas de departamento, 

talvez nas informações, mas não muito direcionada para a avaliação.  

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

professores avaliados durante a avaliação do desempenho? Refira alguns 

exemplos. 

Entrevistada: Acho que houve total liberdade de ação, por parte da pessoa que 

estava a ser avaliada. 

Eu: No caso da sua escola como avalia a capacidade e liberdade de 

decisão dos seus colegas avaliados e dos professores avaliadores? 

Refira por favor alguns exemplos. 

Entrevistada: Não consigo extrapolar-me muito em relação a isso. Mais uma 

vez, volto a dizer que não houve muitos avaliadores e professores avaliados, 

por isso, não tenho forma de avaliar. 

Eu: Muito bem! A autonomia que o docente teve, neste processo, poderá 

ter beneficiado as suas práticas? 
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Entrevistada: Acho que sim! Sem dúvida! 

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

desenvolvimento da autonomia profissional? 

Entrevistada: Sinceramente, não sei se consigo responder-lhe, provavelmente 

contribuiu para isso. Houve uma reflexão mais atenta por parte de ambas as 

partes, mas penso que quem desempenha um trabalho, não precisa de estar a 

passar por um processo de avaliação.  

Eu: Muito bem! 

Entrevistada: Sim! Dentro da medida do que foi avaliado. Aliás, como há pouco 

referi, foi tudo muito refletido e pensado durante todo o processo. 

Eu: Como se desenvolveu essa reflexão, quais os momentos, os 

instrumentos... 

Entrevistada: Os momentos! Durante todo o processo de avaliação, desde a 

parte inicial à parte final. Os instrumentos; foram os previstos, conversas com o 

avaliado, assim como também a parte dos documentos que tínhamos 

elaborado. 

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

professores avaliados? Refira por favor alguns exemplos. 

Entrevistada: A pessoa que está a receber a informação, estão a refletir 

conjuntamente, e reconhece que é uma sugestão ponderada é boa, isso já é 

uma modificação positiva na prática de cada um.  

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

avaliação de desempenho? 

Entrevistada: Para a pessoa que está a ser avaliada, é quase que uma 

autorreflexão do percurso que fez. Quando estamos a autoavaliarmo-nos 

estamos a questionarmos sobre se o que fizemos foi bem feito, se podemos 

fazer melhor, se o que estamos a avaliar e se realmente podemos fazer 

melhor. Vamos ver de que forma podemos fazer melhor. Para a pessoa 

avaliada. Para os outros, o processo de avaliação, acabamos também por 

tomar consciência do nosso trabalho.  

Eu: Concorda com o processo de avaliação? 

Entrevistada: Não, não concordo! (Com muita firmeza) Sinceramente não 

concordo! Acho que não deviam ser os pares a avaliar os seus pares. Acho 

que sempre houve avaliação. Os professores sempre foram avaliados. Deviam 

criar outro sistema de avaliação. Também acho que quem quisesse avaliar, 
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teria que ter formação para ser avaliador. Avaliar por avaliar, e uma avaliação 

imposta, penso que não é possível. 

Eu: Muito bem! Agradeço-lhe a sua disponibilidade e obrigado pela sua 

colaboração!  
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