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RESUMO 

O processo de Avaliação Externa no âmbito da Avaliação do Desempenho Docente, 

definido normativamente pelo Decreto Regulamentar 26/2012 e implementado em 

Portugal, experimentalmente, no último trimestre do ano letivo 2012/2013, ditou o 

propósito deste estudo.  

Delineou-se esta pesquisa para se perceber se os docentes, após desempenharam 

funções de avaliadores externos, assumem mudanças nas conceções e vivências da 

profissão e na profissionalidade docente e de que forma consideram que o desempenho da 

tarefa contribuiu para o seu desenvolvimento profissional.  

A vertente empírica assenta num estudo de caso qualitativo definido num paradigma 

interpretativo. O objeto de estudo foi um grupo de três docentes do mesmo Agrupamento 

de Escolas e pertencentes à bolsa de avaliadores de um CFE (Centro de Formação de 

Escolas) do Distrito de Lisboa. Os dados foram recolhidos a partir de narrativas escritas 

pelos participantes e de entrevistas semiestruturadas. Os documentos cedidos pela direção 

do CFE permitiram contextualizar o estudo e caracterizar profissionalmente os 

professores que, sob a sua coordenação, desempenharam funções de avaliadores externos. 

Da análise e interpretação dos dados inferiram-se os seguintes resultados: apesar das 

angústias iniciais, e da carga horária que pensam ter sido excessiva, os participantes 

consideraram a experiência enriquecedora tanto a nível profissional como pessoal; não 

consideram que os referenciais que definem a profissão tenham sofrido alterações 

significativas, assumindo, todavia, que as conceções de profissão se ampliaram; no que 

respeita à profissionalidade docente, a realização da tarefa, contribuiu para que o 

exercício da profissão apresente um novo paradigma, que exige novas aptidões e novos 

processos de formação que cabe à tutela implementar; o trabalho em equipa permitiu-lhes 

colmatar as falhas da formação proporcionada pela DGAE, discutir as vivências diárias e 

melhorar, progressivamente, as suas atuações como avaliadores, e ainda, adquirir novas 

pistas para se desenvolverem profissionalmente dentro da profissão. 

Palavras-Chave: Avaliação Externa; Avaliador Externo; Desenvolvimento profissional; 

Identidade docente; Profissionalidade docente. 
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ABSTRACT 

The External Evaluation process within the Teacher Performance Evaluation, 

normatively defined by Decree 26/2012 and experimentally implemented in Portugal, in 

the last quarter of the school year 2012/2013, determined the purpose of the study. 

This research was outlined to understand if the teachers with the responsibility of 

promoting the model as external evaluators are able to change their conceptions, their 

professional experiences as well as the teaching profession, and also how the same 

teachers consider that the various tasks contributed to their professional development.  

The empirical part is based on a case study of a qualitative nature and in an 

interpretive paradigmatic context. Three teachers were chosen to be the object of the 

study, all of whom belonged to the same Group of Schools and to a CFE's (Training 

Schools’ Centre) group of evaluators, situated in the District of Lisbon. The information 

used was taken from what the participants wrote in their personal diaries and also from 

the semi-structured interviews which they granted. The documents assigned by the 

director of the CFE allowed the contextualization of the study and also the professional 

characterization of the teachers who worked as external evaluators under this Centre’s 

coordination. 

The analysis and interpretation of data inferred the following results: despite their 

initial anxieties and the excessive quantity of work they had to endure in the third term of 

the school year, the participants considered the experience enriching both professionally 

and personally; they did not think that the frameworks that define their profession have 

changed significantly assuming, however, that their conceptions of the profession 

widened; as for the teaching profession in itself, they believe that by performing this task, 

they contributed to the profession by presenting a new paradigm which requires new 

skills and new ways of training which their superiors have to implement; working as a 

team allowed them to overcome the flawed training provided by the DGAE, as well as 

discuss daily experiences and gradually make their performances as appraisers better, 

simultaneously acquiring new leads on how to improve professionally. 

Keywords: External Evaluation; External Evaluator; Professional Development; Teacher 

Identity; Teacher Professionality. 
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As opções dos seres humanos relacionam-se não só com a sua experiência passada 

mas com todas as potencialidades que novas experiências podem proporcionar, e os 

professores não são exceção. 

Quando decidem abraçar a profissão, os docentes fazem-no, na maioria das vezes, 

perseguindo um sonho que só quando são confrontados com a realidade percebem tratar- 

-se de uma utopia. A paixão pelo ensino manifesta-se nos bancos de escola e, por 

antecipação, veem-se, qual “Capitão das Descobertas” ao leme de uma Caravela a 

desbravar novos mares e a mudar mentalidades, mas, na realidade, e de acordo com 

Perrenoud, (1993: 201), espera-os um “longo período de transição no decurso do qual a 

profissão oscilará entre imagens e definições contraditórias”. 

Ser professor, nos últimos anos, no nosso país, tem-se revelado uma experiência 

recheada de complexidades e desafios. Aos docentes exige-se, atualmente, uma elevada 

capacidade de adaptação à mudança bem como conhecimentos e competências que 

extravasam largamente os adquiridos na formação para a docência, ou os exigidos no 

momento em que ingressaram na profissão.  

No que respeita à avaliação do desempenho, desde 2007 que os docentes portugueses 

se veem enredados em mudanças sucessivas, consoante se vai verificando mais ou menos 

contestação a cada experiência ministerial. De um momento para o outro, as suas 

competências avaliativas são postas à prova, passando do exercício natural da avaliação 

de alunos em contexto da docência, para avaliadores de colegas que, tal como eles, 

desenvolveram com a prática sensibilidades e visões da avaliação nem sempre 

coincidentes o que, de alguma forma, contribui para dificultar o cumprimento da tarefa 

àqueles que a tutela nomeou. E, se, por um lado, quem é avaliado não gosta de o ser, por 

outro, os avaliadores são confrontados com situações nem sempre gratas, que ultrapassam 

a visão que um dia tiveram do ensino e da profissão e para as quais não foram preparados 

na sua formação inicial. A sua realidade, de um momento para o outro, tornou-se ainda 

mais complexa. Os conhecimentos didáticos, científicos, relacionais e de psicologia do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, tornaram-se insuficientes para fazer face às 

realidades diárias do exercício da profissão. É preciso mobilizar saberes de experiência 

feitos para que, na relação com atores de outros cenários com quem partilham o palco, 

cada um possa cumprir a missão que lhe compete com serenidade, para que esta 

profissão, que diversos autores apelidam de “impossível”, não condene à fuga de si e dos 

seus, ao alheamento e à desistência, aqueles que um dia sonharam mudar o mundo.  
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A pertinência deste estudo deve-se, em primeira instância, à necessidade que, 

enquanto professores, sentimos de dizer e de contar esta profissão, para que se possa 

compreender “em toda a sua complexidade humana e científica” (Nóvoa, 2000:10).  

Perante a possibilidade de desempenhar novas funções, deparamo-nos com dilemas, 

angústias e expetativas que nos levam a questionarmo-nos sobre se o que fazemos ainda 

se enquadra na profissão que um dia escolhemos. Esta amálgama de emoções e conflitos 

interiores que consideramos serem únicos – porque nossos – faz-nos querer saber se 

estamos efetivamente sós ou se este sentir é comum a um universo de pessoas que passam 

por situações idênticas.  

Devido à temática selecionada, à atualidade da mesma e ao facto de o modelo de 

ADD (Avaliação do Desempenho Docente) em Portugal ser um tema em constante 

atualização, ao sabor das mudanças governamentais, considera-se que este estudo, 

contextualizado num tempo e espaço próprios, interessa aos líderes educativos, a quem se 

pretende transmitir que os professores, no desempenho de cada nova função que são 

chamados a exercer, precisam do seu apoio e reconhecimento. Além disso, é fundamental 

não esquecer que “a prestação de contas e a intensificação representam um cocktail 

potente para a indução de sentimentos de culpa” (Hargreaves, 1998a: 168) responsáveis, 

muitas vezes, pelo esgotamento e o abandono da docência numa fase da carreira em que 

deveriam ter alcançado um “estádio de serenidade” (Huberman, 2000: 50). E interessa aos 

docentes que sabem e sentem, de uma forma cada vez mais premente, que “ser professor 

obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira da ser com a nossa maneira de 

ensinar e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser” (Nóvoa 

2000: 10) enquanto, simultaneamente, reconhecem que são os incidentes críticos
1
 que 

                                                 

1
 O conceito de incidente crítico foi introduzido por Flanagan (1954) e refere-se, do ponto de vista 

da psicologia, a um acontecimento com propósitos claros de provocar reações por parte dos 

intervenientes e cujas consequências podem ser inferidas e previstas. No contexto de ensino, M. 

T. Estrela e A. Estrela (1978) consideram como incidentes críticos, acontecimentos que marcam 

positiva ou negativamente o desenvolvimento da ação do professor. Não têm de ser 

necessariamente acontecimentos negativos. Podem relacionar-se com a forma como se resolveu 

uma situação mais complexa e os benefícios positivos que dela advieram para o desenvolvimento 

profissional do docente. Os autores defendem a divulgação dos incidentes, por parte dos 

intervenientes, como estratégia de formação e de desenvolvimento das competências dos 

professores. 
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moldam o seu dia-a-dia, que os fazem amadurecer e que concorrem para o seu 

desenvolvimento profissional.  

Com este estudo pretende-se: prestar tributo aos professores no geral, e aos que 

desempenharam funções de avaliadores externos em particular, cuja resiliência perante a 

adversidade faz lembrar a resistência das searas que se levantam do chão após cada 

intempérie que sobre elas se abate; e contribuir, ainda que de forma simbólica, para 

ampliar e atualizar o conhecimento sobre os professores e sobre os novos dilemas que se 

estendem a novos campos de ação da profissão, de modo a compreendê-los como pessoas 

e como profissionais cujos quotidianos e realidades deixaram de mudar ao ritmo de 

translação da Terra, para dependerem dos humores da tutela, que parecem variar de 

acordo com o ciclo de rotação da mesma. 

1.1. Problema em estudo e objetivos 

Mais de duas décadas passadas sobre a opção pela docência, numa altura em que 

novas inquietações se perfilam na representação de novos papéis numa profissão sempre 

em mudança, é proposto aos docentes um novo desafio: ser avaliador externo num 

“renovado” processo de ADD. O professor, simultaneamente avaliador e docente, vê-se 

perante novos dilemas e novas formas de ver e viver a profissão. Neste âmbito, 

considerou-se pertinente levar a cabo uma investigação que permita uma compreensão 

mais lata sobre que mudanças nas conceções e vivências da profissão se percecionam nos 

professores como resultado do exercício da função de Avaliador Externo no processo 

avaliativo delimitado pelo Decreto Regulamentar 26/2012 de 21 de fevereiro? – Para o 

efeito definiram-se como objetivos: 

 Conhecer a perspetiva dos docentes avaliadores externos sobre o processo de AE- 

-ADD (Avaliação Externa no âmbito da Avaliação do Desempenho Docente) e 

verificar se o exercício da função de avaliador externo provocou alterações nas 

conceções e na forma de percecionar a profissão docente; 

 Perceber se o desempenho da função adicional, em simultâneo com a docência, 

provocou alterações nas diferentes dimensões que compõem o conceito de 

profissionalidade docente; 

 Identificar que implicações no desenvolvimento profissional dos 

docentes/avaliadores externos resultaram do desempenho deste novo papel. 
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De acordo com as características do estudo e dos processos de recolha de dados, este 

situa-se no paradigma interpretativo, na esfera das metodologias de índole qualitativa. 

Optou-se pelo estudo de caso por ser apropriado para estudar fenómenos sociais 

complexos, por permitir “preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real” (Yin, 2010: 24). 

1.2. Questões de Investigação 

De modo a alcançar os objetivos delineados e dar resposta ao problema exposto, 

formularam-se algumas questões abrangentes: 

 Como se posicionam os docentes/avaliadores externos face às mudanças perfiladas 

no modelo de avaliação do desempenho plasmado no Decreto Regulamentar n.º 

26/2012?  

 Que tipo de mudanças são percetíveis nos quadros concetuais identitários e de 

profissão, nos professores que exerceram a função de avaliador externo no 

processo de avaliação do desempenho docente implementado em 2012/2013? 

 Que novas conceções de profissionalidade advêm do exercício da função de 

avaliador externo em consequência da implementação do modelo de avaliação em 

análise? 

 De que forma o exercício desta função adicional à docência contribuiu para o 

desenvolvimento profissional dos professores/avaliadores externos?  

1.3. Estrutura da Dissertação 

O rumo traçado para este trabalho passa por, resumidamente, na introdução, 

contextualizar o estudo, identificar o problema e os objetivos da investigação, apresentar 

o tipo de metodologia a adotar explicitando as questões de investigação delineadas para, 

de acordo com os objetivos formulados, dar resposta ao problema exposto.  

Procede-se ao enquadramento teórico, em conformidade com a temática da 

investigação na Parte I. No primeiro capítulo está em causa a avaliação do desempenho 

docente: apresentam-se estudos recentemente realizados em Portugal sobre a temática da 

ADD, por se tratar de estudos que referem a avaliação por pares; procede-se a uma leitura 

da legislação que suporta o processo de avaliação do desempenho a que este estudo se 

reporta, valorizando particularmente os conteúdos legislativos predominantemente 
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dedicados à AE-ADD e ao perfil, competências e funções que normativamente definem 

os avaliadores externos; e, por fim, apresentam-se ideias e opiniões de investigadores 

nacionais e internacionais acreditados na área da avaliação. No segundo capítulo, visam- 

-se: os referenciais que norteiam a profissão de professor e as características identitárias 

que definem, individualmente, cada docente; apresentam-se as especificidades próprias da 

profissionalidade docente; e, as perspetivas gerais do desenvolvimento profissional dos 

professores. No terceiro capítulo, encerra-se a revisão de literatura apresentando uma 

reconceptualização dos referenciais que definem a profissão, quando o professor, em 

simultâneo com a docência, desempenha outro tipo de funções, em locais que ultrapassam 

os espaços onde diariamente exerce a profissão, que exigem novas competências, como é 

o caso da função de avaliador externo. 

A Parte II diz respeito ao estudo empírico e surge estruturada em três capítulos: no 

primeiro capítulo, descrevem-se os aspetos relacionados com a metodologia do estudo 

onde se definem as técnicas e os procedimentos utilizados na recolha e análise de dados e 

se explicitam as preocupações de natureza ética, que de alguma forma condicionaram o 

estudo; no segundo capítulo, apresentam-se os dados recolhidos a partir de fontes de 

informação diversificadas, tais como: documentos legislativos, documentos provenientes 

da DGAE (Direção Geral de Administração Escolar) e do CFE (Centro de Formação de 

Escolas), diários construídos pelos participantes e entrevistas semiestruturadas; estes 

dados foram recolhidos através dos dispositivos metodológicos apresentados, procurando- 

-se analisá-los, interpretá-los e discuti-los à luz do quadro teórico que suporta a 

investigação; no terceiro capítulo, discutem-se os resultados, apresentam-se inferências e 

conclusões do estudo, atendendo aos objetivos delineados, procurando responder às 

questões de partida e, consequentemente, ao problema que lhes deu origem. 

Na Parte III expõem-se as considerações finais tendo em conta a articulação entre os 

pressupostos iniciais, o quadro teórico da investigação, os dados recolhidos e as suas 

implicações e apresentam-se possíveis contributos e recomendações para futuros 

trabalhos de investigação. 

Este trabalho inclui também um conjunto de apêndices que serão referenciados ao 

longo do texto e que se consideram pertinentes para compreender o objeto de estudo.  

  



 

 

Parte I - QUADRO TEÓRICO DE 

REFERÊNCIA 
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CAPÍTULO 1 – Avaliação do Desempenho Docente 

A construção de uma problemática supõe uma articulação entre quadros teórico- 

-concetuais pertinentes para a compreensão do tema central a que se propõe a 

investigação. No sentido de ampliar a perceção pessoal sobre a forma como os docentes 

portugueses sentiram e viveram os últimos processos de avaliação, procedeu-se à 

pesquisa e leitura de trabalhos de investigação realizados em Portugal, sob a égide da 

formação académica. Das leituras efetuadas selecionaram-se, para análise, investigações 

referentes aos ciclos avaliativos 2007-2009
2
 e 2009-2011

3
, que antecederam o processo 

de avaliação do desempenho em que se situa este estudo, cujos objetivos ou conteúdos 

apresentavam pontos de contacto com o quadro teórico sobre o qual se pretende ancorar 

este trabalho: os processos de ADD envolvendo pares e observação da prática letiva.  

1.1. A implementação da ADD em Portugal: estudos e conclusões  

Reportando-se ao ciclo avaliativo 2007-2009, Cardoso (2012) analisa a forma como 

os professores lidaram com a avaliação do desempenho docente. Das conclusões sobre a 

implementação do processo de avaliação do desempenho, os participantes em uníssono 

não concordam “com a forma como a tutela procurou impô-lo”. A investigadora apresenta 

a “fabricação de titulares
4
” como uma das maiores fragilidades do processo, ideia que se 

repete noutros autores que apontam a implementação do modelo como “motivo de 

tensões e conflitos entre docentes” e “potenciador de instabilidade psicológica” 

(Lourenço, 2008; Mota, 2009; Chagas, 2010; Gomes, 2010). Quanto ao modelo em si, é 

considerado pela generalidade dos participantes nos estudos como incoerente, injusto e 

globalmente pouco credível.  

                                                 

2
 ADD regulamentada pelos Decreto – Lei nº15/ 2007 de 19 de Janeiro e Decreto Regulamentar nº 

2/2008 de 10 de Janeiro 

3
ADD regulamentada pelos Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de Junho e Decreto Regulamentar nº 

2/2010 de 23 de Junho e Despacho nº 16034/2010, de 22 de outubro 

4
 Titular: Professor titular, categoria definida no Decreto-Lei nº15/ 2007 de 19 de Janeiro e 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 200/2007 de 22 de Maio. 
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No modelo implementado no segundo ciclo avaliativo, pensado para acalmar os 

ânimos dos docentes e trazer alguma serenidade às escolas, extinguiu-se o posto de titular 

e nomeou-se o relator
5
 para avaliador dos pares. 

Nos estudos realizados, com base no modelo em que se sustentava este ciclo 

avaliativo, são identificadas as mesmas incoerências. Os docentes nomeados relatores 

apontam a falta de oferta e oportunidades de formação específica e a sobrecarga de 

trabalho a que foram submetidos (Coelho, 2011; Graça 2011; Silva, 2012) como fatores 

negativos.  

Sobre a avaliação realizada pelos pares, as conclusões dos estudos apontam para 

constrangimentos de natureza ética (Borges, 2009) – decorrentes das relações entre 

pessoas que trabalham juntas – e de ordem técnica, como a falta de formação específica 

assumida por avaliadores (professores titulares – 1.º ciclo avaliativo –, ou relatores – 2.º 

ciclo avaliativo) e percecionada por avaliados (Lourenço, 2008; Gomes 2010; Chagas, 

2010; Cardoso, 2012) que não reconhecem aos avaliadores “legitimidade” (Silva, 2012) 

nem “competências” (Lourenço, 2008; Chagas, 2010; Gomes, 2010, Coelho, 2011; Graça, 

2011; Cardoso, 2012) para o desempenho da função. 

Quanto à observação da prática letiva, de modo geral, os professores participantes 

nos estudos de ambos os ciclos avaliativos não a consideram como a mais importante do 

seu desempenho, referindo que o número reduzido de aulas observadas e a previsibilidade 

da observação são fatores potenciadores de enviesamentos que se prendem com a 

planificação, preparação e execução/encenação das mesmas (Coelho, 2011; Cardoso, 

2012), bem como as relações de maior ou menor proximidade entre avaliadores e 

avaliados não contribuírem para dar credibilidade à avaliação deste item. 

Dos estudos realizados em ambos os ciclos avaliativos, sobressai uma pretensão 

geral: para proceder a avaliações de cariz sumativo, que envolvam a observação da 

prática letiva, devem ser nomeados avaliadores externos com preparação para o efeito 

(Mota, 2009; Borges, 2009; Gomes 2010; Coelho, 2011; Graça, 2011; Cardoso, 2012).  

À luz dos depoimentos plasmados nos discursos dos participantes dos vários estudos 

empíricos e da interação diária com colegas de diferentes contextos, perfila-se o avaliador 

externo como um ser andrógino (quase místico) que, com todo o seu saber e formação, é 

capaz de resolver os problemas e os desentendimentos resultantes de processos de 

avaliação sucessivos, pouco definidos e nada claros, criadores de muitas situações 

                                                 

5
 Relator: função atribuída aos professores no âmbito da ADD e definida no Artigo 14º do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2010 de 23 de Junho. 
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ambíguas e geradoras de mal-estar entre docentes que partilham e constroem diariamente 

o mesmo contexto educativo. 

As experiências pessoais dos professores permitem-lhes reconhecer que não há 

processos de avaliação fáceis nem confortáveis, quer se seja avaliador ou avaliado, 

porque envolvem “mudanças nas perceções, funções e atividades, uma vez que as práticas 

e os valores individuais devem ser partilhados e questionados por outros” (Day, 1999: 

103). 

No sentido de revelar como é ser professor/avaliador externo, a quem se exige que 

extravase os seus dotes avaliativos da sala de aula para contextos menos pacíficos e mais 

complexos, que exponha as suas conceções sobre boas práticas, que apresente valores 

éticos e morais irrepreensíveis e que demonstre abertura e capacidade para comunicar, 

enquadrou-se este trabalho numa problemática mais ampla, que abarca as conceções 

identitárias que definem os professores, discorrendo pela profissionalidade docente e 

desaguando no propósito por que todos os docentes lutam e labutam: o seu 

desenvolvimento profissional.  

1.2. Finalidades e constrangimentos da ADD 

O discurso empresarial e mercantil sobre a qualidade e a produtividade vem-se 

impondo, nos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, desde a década de 

1970 do século XX, sustentado por organizações poderosas como a OCDE e o Banco 

Mundial, conquistando todas as jurisdições e alapando-se no contexto educativo em 

osmose sincrónica com a esfera produtiva do mundo empresarial “a ponto de empregar as 

suas formas de expressão” (Hameline, 2008: 47). Sob este ângulo, a avaliação do 

desempenho docente é perspetivada como um processo de prestação de contas aos 

contribuintes que financiam o ensino público (Danielson, 2010: 35), “sobre a utilização 

dos recursos públicos” (Figari, 2008:18), bem como um direito dos alunos a uma 

educação de qualidade (Nolan & Hoover, 2007: 9). Na opinião de Kelchtermans (2009), o 

discurso dos decisores políticos e a opinião pública agarram-se ao “encantamento da 

performatividade”, justificando a implementação da avaliação como processo de 

verificação da qualidade dos serviços prestados, partindo do pressuposto que os 

resultados obtidos pelos alunos em testes padrão serão um reflexo dessa qualidade e 

estarão de acordo com o investimento realizado: “a eficiência e a eficácia tornaram-se nas 

preocupações-chave que têm de ser monitorizadas, medidas e comparadas com os 

resultados de outros” (p. 63).  
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Além da prestação de contas como garantia de que todos os professores dentro do 

sistema de ensino desempenham as suas tarefas com nível aceitável de competência e 

eficácia, contribuindo assim para uma escola mais eficiente, Nolan e Hoover (2007) 

acrescentam aos objetivos da avaliação de professores, o registo de boas práticas e a 

possibilidade de proporcionar aos docentes com dificuldades a oportunidade de poderem 

ser acompanhados para melhorarem o seu desempenho, assegurando aos alunos um 

ensino de qualidade. Kelchtermans (2009) argumenta que falar de qualidade em educação 

significa, nos nossos dias, “a consecução de resultados eficazes e eficientes em função de 

padrões … que passaram a ser a definição operacional daquilo que a “sociedade” quer 

como retribuição dos seus investimentos na educação” (p. 64). Para este autor, conceber a 

relação educativa em termos técnicos e económicos é uma forma redutora do que se 

entende por “educação” e altera o que significa ser professor, não sendo mais do que um 

resultado da “incapacidade de ver, ignorar ou até mesmo negar aspetos importantes da 

realidade educativa” (p. 66). Também para Fernandes (2008: 12), a avaliação de 

professores é um processo “difícil de conceber e de pôr em prática”, devido sobretudo à 

necessidade de se compreender a “diversidade de intervenientes no processo e a 

consequente multiplicidade de visões que estão em causa”.  

Na vastidão de significados e atributos, assume-se a avaliação do desempenho como 

“uma construção social complexa que envolve pessoas que funcionam em determinados 

contextos, com as suas práticas e políticas próprias” (Fernandes, 2008: 12) que, para ser 

implementada de modo eficaz exige, “da parte de todos os envolvidos, tempo, empenho, 

colaboração, capacidade de entendimento e espírito de sacrifício” (Nolan & Hoover, 

2007) e cujos propósitos genéricos se prendem com a melhoria das práticas, com a 

responsabilização, com a prestação pública de contas. Estes fatores contribuirão para a 

melhoria das escolas, melhorando, de forma simbiótica, as aprendizagens dos alunos que 

as frequentam (Danielson, 2010, 2007; Fernandes, 2008; Veloz, 2000) e a qualidade dos 

professores que nelas trabalham. Efetivamente, sendo o reconhecimento do desempenho 

profissional uma fonte de motivação e estímulo, promotor de melhorias pessoais e 

profissionais, contribuirá, certamente, para que os professores invistam no seu 

desenvolvimento/crescimento profissional (Graça et al., 2011: 21). 

1.3. A ADD à luz da legislação reformulada 

O quadro teórico em construção assenta nos Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de 

fevereiro, Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro e consequentes Despacho 
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Normativo n.º 24/2012 de 26 de outubro e Despacho n.º 13981/2012 de 26 de outubro. 

Nestes diplomas reformulam-se os princípios e objetivos do processo avaliativo 

decorrentes de documentos legislativos anteriores e esclarece-se o significado de AE 

(Avaliação Externa) dos docentes, caracterizam-se os seus agentes e os procedimentos a 

adotar.  

O Decreto-Lei n.º 41/2012 procede à 11.ª alteração do ECD (Estatuto da Carreira 

Docente) apresentando no seu preâmbulo as “grandes linhas de orientação do novo 

regime de avaliação do desempenho docente” caracterizado como um processo “orientado 

para a melhoria dos resultados escolares e de aprendizagem dos alunos e para a 

diminuição do abandono escolar, valorizando a atividade letiva e criando condições para 

que as escolas e os docentes se centrem no essencial da sua atividade: o ensino”. 

Pretende-se que sirva também para “incentivar o desenvolvimento profissional, 

reconhecer e premiar o mérito e as boas práticas, como condições essenciais da 

dignificação da profissão e da promoção da motivação dos professores.”  

Estabelecem-se como objetivos a alcançar: 

a) Contribuir para a melhoria da prática pedagógica docente; 

b) Contribuir para a valorização do trabalho e da profissão docente; 

c) Identificar as necessidades de formação docente; 

d) Detetar os fatores que influenciam o rendimento profissional do pessoal 

docente; 

e) Diferenciar e premiar os melhores profissionais no âmbito do sistema de 

progressão da carreira docente; 

f) Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; 

g) Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a 

melhoria do seu desempenho; 

h) Promover um processo de acompanhamento e supervisão da prática docente; 

i) Promover a responsabilidade do docente quanto ao exercício da sua atividade 

profissional. 

No sentido de acalmar as vozes críticas relativamente à avaliação por pares, assinala-se 

a preocupação de rigor e justiça na emissão dos juízos avaliativos que faz com que esta se 

consubstancie na articulação entre uma avaliação interna e uma avaliação externa 

traduzindo-se esta última na avaliação da dimensão científico-pedagógica dos docentes 

por avaliadores externos: docentes “da mesma área científica do avaliado, detentores de 

formação prioritariamente especializada na área da avaliação do desempenho docente ou 
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com experiência em supervisão pedagógica, posicionados na carreira num escalão 

preferencialmente superior ou, quando impossível, igual ao do avaliado”. 

Com o objetivo de “fazer da avaliação do desempenho uma oportunidade ao serviço do 

desenvolvimento profissional dos docentes [avaliados], da melhoria do ensino, dos 

resultados escolares dos alunos e, no sentido lato, da melhoria da qualidade do serviço 

público de educação”, mas sobretudo de clarificar critérios e tornar transparente o 

processo, adota-se, na parte correspondente à avaliação interna, um sistema de referência 

baseado nos objetivos e metas do projeto educativo da escola. Quanto à avaliação externa, 

esta deve reger-se por um conjunto de parâmetros definidos a nível nacional pelo MEC. 

1.4. A Avaliação Externa na ADD  

O Decreto Regulamentar n.º 26/2012 reforça a ideia da necessidade da implementação 

do novo modelo de avaliação, para se poder potenciar a dimensão formativa da avaliação 

e minimizar os conflitos entre avaliadores e avaliados. Neste âmbito, é regulamentada a 

avaliação de natureza externa que incide sobre a dimensão Científica e Pedagógica do 

desempenho do pessoal docente e que se torna “obrigatória para os docentes em período 

probatório ou que se encontrem nos 2.º e 4.º escalões da carreira, para os docentes 

avaliados com insuficiente e para as situações em que os docentes requeiram a atribuição 

da menção de Excelente”. Realiza-se através da observação de aulas por “avaliadores 

externos … num período de 180 minutos, num dos dois últimos anos escolares anteriores 

ao fim de cada ciclo de avaliação do docente integrado na carreira”.  

No Despacho n.º 13981/2012, estabelecem-se os parâmetros nacionais para a avaliação 

externa da dimensão científica e pedagógica bem como os modelos de referência para os 

instrumentos de registo a utilizar na observação de aulas a efetuar pelos avaliadores 

externos e clarifica que, 

1 - A avaliação externa do desempenho docente incide sobre a dimensão 

científica e pedagógica, realiza-se em sala de aula e tem como objetivo 

reconhecer a qualidade do desempenho dos docentes para valorização e 

progressão na carreira; 

2 - A avaliação da dimensão científica e pedagógica é composta por uma 

componente interna e uma componente externa que correspondem a 60% do valor 

obtido no resultado final da avaliação do desempenho do docente; 
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3 - A avaliação externa da dimensão científica e pedagógica realiza-se através do 

processo de observação de aulas … atribuindo-se-lhe uma ponderação de 70% na 

avaliação global da dimensão científica e pedagógica. 

No que respeita à dimensão científica e pedagógica (Artigo 3.º), a sua concretização 

decorre das determinações curriculares procedentes do MEC e do Agrupamento de 

Escolas … pelo que o docente deve: 

a) Orientar a sua ação em benefício da aprendizagem dos alunos; 

b) Selecionar as melhores abordagens de ensino; 

c) Analisar as suas aulas sob o ponto de vista da eficácia dessas abordagens; 

d) Criar um ambiente educativo assente em valores comummente reconhecidos, 

tratando os alunos com a dignidade que esses valores preconizam e assegurando 

que eles procedam do mesmo modo; 

e) Ter presente a especificidade dos papéis de «aluno» e de «educador/professor», 

não deixando de considerar as fronteiras que lhe são inerentes. 

Neste Despacho n.º 13981/2012 fica ainda estabelecido que “científico” e 

“pedagógico” têm igual ponderação – 50% – na classificação final a atribuir pelo 

avaliador externo. 

O avaliador externo é definido como sendo um professor do quadro que “deve reunir 

os requisitos cumulativos” delineados pelo Decreto-Lei n.º 41/2012 e a quem compete 

proceder à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica dos docentes por ela 

abrangidos, devendo estar integrado numa bolsa de avaliadores, constituída por docentes 

de todos os grupos de recrutamento cujo coordenador é o diretor do CFE (Centros de 

Formação de Escolas) /CFAE (Centros de Formação de Agrupamentos de Escolas). 

Sobre a observação da prática letiva, estabelece-se como obrigatório que o avaliador 

externo proceda ao registo das suas observações, utilizando o modelo constante no Anexo 

I do Despacho n.º 13981/2012 ou outro do agrado do próprio.  

Após proceder ao registo da observação de aulas, os avaliadores externos preenchem 

obrigatoriamente uma grelha de avaliação denominada Anexo II no Despacho n.º 

13981/2012 que deverá estar conforme com os termos aditados pelo Anexo III do mesmo 

Despacho, onde se encontram definidos os “parâmetros científicos e pedagógicos e níveis 

de desempenho”, aplicados a nível nacional e as classificações quantitativa e qualitativa, 

correspondente, a atribuir a cada docente. 



Quadro Teórico de Referência  

14 

 Quantitativamente, a classificação pode variar numa escala de 1 a 10, valores que 

deverão estar de acordo com a classificação qualitativa atribuída a cada dimensão, 

baseada nos cinco níveis de desempenho correspondentes definidos pelo MEC no, já 

citado, Anexo III. 

No que respeita à componente operacional, a avaliação da componente científico- 

-pedagógica de um docente implica um conjunto de procedimentos que são da 

competência dos CFE/CFAE que geograficamente abrangem as escolas ou os 

Agrupamentos de Escolas a cujo corpo docente avaliado e avaliador pertencem, e que se 

encontram definidos no Despacho Normativo n.º 24/2012. 

No artigo 4.º deste Despacho Normativo estão mais uma vez afixadas as 

competências do avaliador externo, a quem compete: 

a) Proceder à observação de aulas nos termos do artigo 9.º; 

b) Aplicar instrumentos de registo requeridos para a avaliação externa da dimensão 

científica e pedagógica, tendo por referência os parâmetros nacionais; 

c) Proceder à avaliação das aulas observadas; 

d) Emitir parecer sobre o relatório de autoavaliação do docente relativamente às 

aulas observadas; 

e) Articular com o avaliador interno o resultado final da avaliação da dimensão 

científica e pedagógica dos docentes sujeitos à avaliação externa. 

No ano letivo a que a investigação diz respeito, foi proporcionado pela DGAE aos 

professores/avaliadores externos, um dia de formação com o intuito de uniformizar a 

interpretação dos descritores que iriam reger a observação da prática letiva. As perceções 

e conclusões resultantes desta formação levaram a DGAE a produzir e publicar, através 

das direções dos CFE/CFAE, um resumo das orientações e dos procedimentos a seguir no 

processo de avaliação externa, procurando, em consonância com a legislação, agilizá-lo 

para evitar que colapsasse antes de se iniciar. 

1.5. A observação da prática letiva: Separar Conceitos e Clarificar 

Atuações. 

Até há poucos anos, entre os docentes portugueses, quando o assunto versava sobre a 

observação da prática letiva, referia-se fundamentalmente à formação inicial de 

professores. Quando o processo foi transposto para o modelo de ADD, não se pode dizer 

que tenha sido acolhido por estes da melhor maneira. Perante a renitência dos professores 
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em aceitá-lo e a contestação que se gerou, após simplificações e ajustes, a observação da 

prática letiva era, no dizer das instâncias ministeriais, necessária à progressão do docente, 

à melhoria das práticas, dos resultados escolares e, sobretudo, pretendia-se entrar numa 

nova era de colaboração entre os docentes, ou seja, num processo supervisivo que seria 

vantajoso para todos: escola, docentes – mais antigos e mais novos –, alunos e pais, em 

suma, seria benéfico para a comunidade escolar no seu todo. 

As instâncias ministeriais mudaram e o quadro legislativo relacionado com a 

avaliação docente também. O processo de observação da prática letiva sofreu uma 

metamorfose mas, o objetivo de fazer da ADD um processo capaz de promover o 

acompanhamento e supervisão da prática docente mantém-se. Esta justificação do poder 

político é mais uma que, de acordo com Nolan e Hoover (2007), serve sobretudo “para 

atenuar a ideia de ameaça com que os professores encaram os processos de avaliação”. De 

acordo com estes autores, “expressar  a avaliação usando a linguagem do crescimento 

profissional e da melhoria das práticas é um eufemismo que não só pode gerar confusão 

mas trazer igualmente complicações”, uma vez que os professores têm consciência de que 

a avaliação e a supervisão, apesar de diferentes no que respeita às dimensões que as 

suportam, são “funções essenciais que se podem complementar” (Nolan & Hoover, 2007: 

6-7). 

1.5.1.  A observação da prática letiva no contexto de supervisão 

Na conjuntura atual do ensino em Portugal, falar de observação da prática letiva 

como contributo para o desenvolvimento profissional dos professores e das organizações 

a que pertencem, adquire sentido num contexto de supervisão.  

Alarcão e Roldão (2010: 54) consideram que “a noção de supervisão remete para a 

criação e sustentação de ambientes promotores da construção e do desenvolvimento 

profissional num percurso sustentado, de progressivo desenvolvimento da autonomia 

profissional”, cuja finalidade é contribuir para a reflexão acerca da prática, uma vez que, 

na sua essência, tem a função de “apoiar e regular o processo formativo”. Trata-se, no 

dizer de Alarcão e Tavares (2010:16), de um processo baseado numa relação reflexiva e 

colaborativa entre o supervisor – um professor mais experiente e informado – e o 

supervisado, com o objetivo de contribuir para desenvolver, no segundo, conhecimentos e 

competências para ter sucesso nas suas práticas. 

Numa visão mais alargada e tendo em conta a realidade em que atualmente se 

movimentam os docentes, Nolan e Hoover (2007) consideram que, quando os professores 
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pretendem melhorar a sua capacidade de resposta à simultaneidade e 

multidimensionalidade de situações com que se deparam no decorrer das suas aulas, é 

importante contar com alguém que objetivamente aponte aspetos que podem ser mudados 

ou melhorados, sem o ónus da atribuição de uma classificação. É neste âmbito que 

adquire importância o “amigo crítico”, aquele colega de confiança, com experiência e 

sensibilidade que se dispõe a  “ajudar o professor a refletir sobre as suas atuações para 

que as possa superar e melhorar os seus desempenhos” (Nolan & Hoover, 2007: 10). 

Falamos de situações em que os professores envolvidos trabalham em parceria, 

selecionam áreas específicas onde um ou outro considerem ser importante intervir e 

recolher dados que, posteriormente, serão alvo de análise e discussão. Nesta situação, a 

liderança pode ser assumida por um qualquer dos intervenientes, num processo de 

reciprocidade orgânica devido à partilha mútua dos conhecimentos, metas delineadas e 

confiança. “Cada um dos parceiros reconhece no outro, a experiência e a importância dos 

saberes, num processo horizontal, onde não há sobreposição de papéis” (Nolan & Hoover, 

2007: 11-13) transformando a supervisão numa “oportunidade para o professor arriscar e 

experimentar novas metodologias e novas técnicas, num ambiente seguro e solidário” 

(Nolan & Hoover, 2007: 14). 

Neste quadro, os estilos que se pretende que o supervisor adote serão o não diretivo 

e/ou colaborativo, que compõem os “estilos supervisivos”, apresentados no Quadro 1 e 

definidos por Glickman, de acordo com as funções discursivas predominantes do 

supervisor e com o modo como estas se distribuem e sequenciam nos encontros de 

supervisão.  

Quadro 1. Estilos Supervisivos 

    Funções 

 

Estilos 

Prestar 

atenção 
Clarificar Encorajar 

Servir 

de espelho 

Dar 

opinião 

Ajudar a 

encontrar 

soluções 

Negociar 
Orientar/ 

Dirigir 

Estabelecer 

critérios/ 

metas 

Condicionar 

Não diretivo   

Colaborativo    

Diretivo   

Fonte: Glickman (1985) In Alarcão & Tavares (2010: 76) 

Na opinião de Zepeda (2006: 111-112), a observação da prática letiva, não estando 

isenta de constrangimentos e podendo até ser fator de perturbações no comportamento 

dos alunos, adquire importância num quadro supervisivo em que o objetivo é contribuir 

para a melhoria dos resultados dos alunos, apoiando e incentivando os professores a 

melhorarem as suas atuações em sala de aula. O autor, bem como Vieira e Moreira (2011: 
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28), consideram que falar em observação de aulas como estratégia de supervisão e 

desenvolvimento profissional só adquire significado mediante a aplicação do “modelo de 

supervisão clínica”, por ser aquele que demonstra toda a sua potencialidade num contexto 

de supervisão. Zepeda (2006) define-o como sendo de natureza cíclica e, 

simplificadamente, composto por três fases interligadas, conforme a Figura 1. 

Figura 1. A Natureza Cíclica do modelo de Supervisão Clínica 

 

Fonte: Zepeda (2006: 113) 

Sobre este modelo de observação e num contexto colaborativo de supervisão, Vieira e 

Moreira (2011) destacam algumas tarefas gerais, próprias de cada fase, sintetizadas no 

Quadro 2. 

Quadro 2. Tarefas do Ciclo de Observação 

PRÉ-OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO PÓS-OBSERVAÇÃO 

Promover um clima relacional 

facilitador da construção/negociação de 

saberes 

Discutir as intenções e estratégias do 

professor relativamente à aula a observar 

Compreender os fatores contextuais 

relevantes à observação a efetuar 

Definir objetivos, enfoques e estratégias 

de observação e distribuir tarefas de 

observação entre os observadores 

Desenhar/adaptar instrumentos de 

observação global ou focalizada 

… 

Adotar um 

comportamento discreto, 

não intrusivo de 

observação 

Recolher informação em 

função dos 

objetivos/formas de 

observação definidos 

Recorrer a diversas 

formas de registo da 

informação 

Conciliar registos 

descritivos com registos 

interpretativos 

… 

Promover um clima relacional 

facilitador da 

construção/negociação de saberes 

Fornecer feedback informativo e 

não ameaçador da 

autoestima/confiança do 

professor 

Descrever, interpretar, confrontar 

e reconstruir teorias e práticas 

Encorajar uma atitude 

indagatória face à prática 

Avaliar o ciclo de observação 

… 

Fonte: In Vieira e Moreira (2011: 29, baseado em Vieira (1993)) 

Para as autoras, operacionalizar o ciclo de observação implica disponibilidade de 

tempo para que os professores possam reunir antes e após a aula.  

No âmbito de avaliação do desempenho, em que a ênfase se situa na observação da 

prática letiva, Zepeda (2006: 13) refere a importância das conferências de pré-observação 

e de pós-observação, apresentando argumentos idênticos ao do quadro apresentado. 
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1.5.2. A observação da prática letiva no contexto da ADD  

Para Day (2001: 86), a necessidade, repetidamente reconhecida, de melhorar os 

níveis de aprendizagem e sucesso escolar dos alunos tem contribuído para que a avaliação 

do desempenho se focalize na qualidade dos professores e do ensino na sala de aula.  

O relatório da OCDE (2009) recomenda “a avaliação do desempenho do professor, 

… rigorosamente fundamentada pela observação de aulas, visto que é na sala de aula que 

são aplicadas e exercidas as dimensões chave do desempenho docente”. É na aula que, na 

opinião de Danielson (2012: 33), se pode observar o trabalho de interação do professor 

com os alunos devendo, por isso, ser a aula o cerne em que se deve basear um sistema de 

avaliação de professores. A autora considera ainda que, embora o ato de ensinar assente 

num trabalho que não se vê e que tem o seu mérito, este não deve sobrepor-se à avaliação 

do docente no local onde põe em prática os seus conhecimentos científicos, didáticos e 

relacionais  e que define a sua prática em sala de aula: se esta for deficiente, o docente 

não pode ser considerado como “bom professor”. 

A observação é, de acordo com Hadji (1994: 131), uma operação especializada que 

requer objetividade e a perceção de que o tempo de observação é um momento fugaz e 

singular, em que se para no tempo e se tira o retrato do que o avaliado é, para ser 

comparado ao protótipo do que deveria ser. Mas a “fotografia” que se obtém traz 

vinculada a visão particular da realidade do fotógrafo, relativa ao objetivo definido e ao 

ângulo escolhido. Observar aulas é mais do que orientar o olhar, é conseguir visualizar o 

objeto de forma holística num contexto infra-ecológico, onde se cruzam relações 

interativas e condicionantes da natureza e qualidade dos comportamentos e/ou ações: 

observador/professor; observador/alunos e professor/alunos (Gonçalves, 2010). 

Revelando preocupações idênticas, vários autores  (Danielson, 2010, 2012; Mathers, 

Oliva & Laine, 2008; Murillo, 2008; Nolan & Hoover, 2007) alertam para o facto de a 

observação de aulas estar sujeita a um conjunto de constrangimentos que podem colocar 

em causa a sua fiabilidade, equidade e justiça, enquanto instrumento classificatório, 

salientando alguns problemas que se prendem com a atitude e disposição do 

observador/avaliador, com a sua preparação para proceder à observação, com o 

conhecimento/desconhecimento do contexto da aula observada, e o enviesamento 

resultante do reduzido número de observações. E propõem, como forma de colmatar 

deficiências decorrentes destas situações: (i) proceder a observações durante “um 

intervalo de tempo considerável ao longo do ano letivo, para evitar que o professor mostre 

o que de melhor sabe fazer no curto intervalo de tempo correspondente a uma ou duas 



Quadro Teórico de Referência  

19 

aulas” (Mathers et al., 2008: 5; Nolan & Hoover, 2007: 10); (ii) formar os avaliadores 

para que estes adquiram competências no registo das evidências – evitando interpretações 

próprias ou preconceitos – e  na interpretação dessas evidências de acordo com os 

descritores dos níveis de desempenho pré-estabelecidos para que a observação da mesma 

situação, por diferentes avaliadores, resulte num consenso em relação ao nível de 

desempenho a atribuir (Danielson, 2012: 34-36).  

Para Fernandes (2008: 23), os avaliadores da prática pedagógica dos docentes devem 

ser os pares, por estarem mais familiarizados com os contextos específicos em que os 

professores trabalham e com as exigências a que têm de dar resposta. Veloz (2000) 

defende que os docentes que lecionam o mesmo nível de ensino que o avaliado terão mais 

facilidade em desempenhar o papel de avaliadores. Este autor considera ser conveniente e 

desejável incluir, nas equipas de avaliadores, docentes que acumularam grande 

experiência no exercício da profissão, em circunstâncias similares às do contexto dos 

professores avaliados. Assim, os avaliadores terão de ser docentes capazes de “avaliar os 

professores com exatidão, para que estes aceitem e validem os seus juízos e para tornar os 

seus resultados credíveis aos olhos dos responsáveis” (Danielson, 2010).  

Apesar de o avaliador externo não desempenhar funções de simples observador para 

dizer como são as coisas, nem de prescritor para dizer como elas deviam ser, terá de 

produzir apreciações – pareceres – em relação àquilo que outros julgaram digno de ser 

“decretado” (Hadji, 1994) e, como tal, devem exercer as suas funções sempre conscientes 

que, com o tempo disponível para concretizar as observações, “dificilmente se poderá 

avaliar o chamado “desempenho típico” do professor” (Fernandes, 2008: 28), porque, de 

um modo geral, “em situações de avaliação, os professores não arriscam em inovações, 

apostando antes em processos de ensino que já conhecem, onde não falham, 

representando o seu papel na perfeição” (Nolan & Hoover, 2007: 165). 

Para que os observadores saibam o que observar, e os professores avaliados 

conheçam antecipadamente que aspetos da sua atuação em sala de aula serão avaliados, 

Danielson (2012:13) defende a existência de um quadro onde estejam definidos e 

clarificados os padrões que caracterizam um “bom professor”, e o que são consideradas 

“boas práticas de ensino”, salientando que, em situações de avaliação, estas expressões 

adquirem significados diferentes, pelo que o observador é permanentemente desafiado a 

compreender cada situação no contexto em que a mesma ocorre. Mathers et al. (2008: 5), 

propõem que o docente elabore um plano de aula, do qual deve dar conhecimento ao 

observador, para que as tarefas propostas e as atividades implementadas façam sentido 

para quem as observa. Ao ser conhecedor dos contextos, os juízos que o observador 
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produzir irão, certamente, enquadrar-se no significado real das práticas docentes e em 

sintonia com a realidade observada. 

Vieira e Moreira (2011: 38) encaram a observação como um crivo no processo de 

avaliação, uma espécie de “exame de competências” e não como uma oportunidade de 

desenvolvimento profissional. Mathers et al. (2008: 5) também referem que, num 

contexto de avaliação de desempenho docente, a observação da prática letiva não 

contribui para a melhoria das práticas, porque, tal como para Nolan e Hoover (2007: 8), é 

um processo limitado no que respeita ao contributo para a melhoria dos desempenhos dos 

professores avaliados. Estes autores justificam a sua posição argumentando que, quando o 

nível de competência demonstrado pelo professor não é satisfatório, o professor será 

obrigado a frequentar formação no sentido de melhorar. Mas se o nível de competência 

for satisfatório – ainda que minimamente – o professor não se sente obrigado a melhorar. 

Na perspetiva destes autores, evoluir e melhorar exige que os professores corram riscos, 

experimentem novos comportamentos e avancem em novas direções. Contudo, num 

contexto avaliativo, os professores, sabem que devem fazer precisamente o contrário: não 

correr riscos e apostar em estratégias com as quais se sintam confortáveis para, sem 

grande esforço, revelarem o que de melhor são capazes de fazer. 

Desenhar um sistema de avaliação com qualidade passa por explicitar o modelo de 

professor ideal que defende (Murillo, 2008: 47), divulgar e discutir, de modo a tornar 

claros, os referenciais que norteiam as classificações atribuídas e compreender que as 

competências gerais que caracterizam hoje o “bom professor” são efémeras, uma vez que 

poderão não ser as competências necessárias ao professor do futuro. 

1.6. O Bom Professor 

No final do ano curricular que antecedeu este trabalho, em considerações sobre 

avaliação do desempenho, um colega avaliador, afirmava: “na maior parte das vezes, eles 

[os avaliados] julgam-se melhores do que efetivamente são” (Domingos, 2013). 

 Neste tipo de afirmação são percetíveis referenciais divergentes de “bom professor” – 

o do avaliador e o do avaliado – aos quais se podem somar os dos eventuais interessados 

nas questões relacionadas com os contextos educativos. 

A definição de “bom professor” pode considerar-se dinâmica, uma vez que varia de 

acordo com as perceções e objetivos que se pretendem alcançar. Assim, para o patronato, 

um “bom professor” será aquele que cumpre as normas e os regulamentos, que serve o 

Estado, respeita a ordem estabelecida, que está disposto a mudar de práticas e de atitudes 



Quadro Teórico de Referência  

21 

de acordo com as inovações decretadas. Numa conceção burocrática de carreira docente, 

o “bom professor” caracteriza-se pela “pontualidade e assiduidade e pelo tempo de 

serviço contável para “progressão” por antiguidade no exercício da atividade docente” 

(Formosinho & Machado, 2010: 69-71).  

Num contexto avaliativo, aprecia-se a atividade do sujeito (Hadji, 1994: 30) pela 

eventual produção de documentos didáticos, pela eficácia dos seus alunos em testes 

estandardizados, pelo envolvimento em projetos que na comunidade deem visibilidade à 

escola, pelo prestígio decorrente da existência de publicações, enfim, procuram-se sinais 

que, de acordo com uma grelha de virtudes pré-estabelecida, sejam testemunho da 

presença dos traços desejados da ideia que o avaliador tem de “bom professor”. 

Uma definição de bom professor impõe, de acordo com Korthagen (2004), um outro 

tipo de questão: “quais são as qualidades essenciais que, em termos avaliativos, definem 

um bom professor?” – Não havendo uma resposta simples e consensual para a questão, o 

autor considera que o que define um bom professor é uma variedade de aspetos, que 

devem ser tidos em conta e que vão muito para além das competências para ensinar. 

Reconhecendo que nem sempre ser “bom professor” é sinónimo de “bom ensino”, o autor 

considera como bom professor, um profissional capaz de gerir, de forma equilibrada e 

harmoniosa, as suas atitudes, as suas competências científicas e pedagógicas, as suas 

crenças, a sua identidade e a sua missão, de acordo com os contextos onde atua, capaz de 

refletir sobre as suas ações na tentativa de as melhorar, numa lógica de desenvolvimento 

pessoal e profissional, numa construção identitária permanente, num desenvolvimento 

dinâmico da sua profissionalidade docente.  

Nesta mescla complexa e poliédrica do que é um “bom professor”, o objetivo 

primeiro do processo avaliativo docente deve prender-se com a necessidade de informar o 

avaliado sobre o que dele se espera, de modo a evitar atritos com o avaliador, a acautelar 

o isolamento, a culpa e o mal-estar do docente. E, se o que está em causa é, sobretudo, a 

prestação de contas e a melhoria dos resultados dos alunos, o referencial de “bom 

professor” ver-se-á sujeito a interpretações diversas, sendo, por isso, fundamental que seja 

definido, de forma clara e inequívoca, divulgado, discutido e entendido por todos os 

intervenientes, para que avaliadores e avaliados partilhem os mesmos quadros de 

referência ontológica e epistémica (Vieira & Moreira, 2011: 23) sobre os procedimentos e 

atuações do professor no processo de observação da prática letiva.  
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CAPÍTULO 2 – A profissão docente 

2.1. Ser Professor: perceções e realidades  

A definição do que é ser professor e do que é ensinar encontra na literatura uma 

diversidade de conceções e perceções. 

Quando se pensa na ideia de “profissão”, projetam-se e definem-se uma série de 

características segundo as quais configuramos o referido conceito e, por conseguinte, 

quem é merecedor de tal denominação (Domingo, 2003: 32). O trabalho do professor é 

comummente retratado como uma atividade desempenhada com crianças no interior de 

uma sala de aula (Hargreaves 1998a: 15), todavia, a prática docente é, em grande medida, 

“um confronto com situações problemáticas nas quais se confundem uma multiplicidade 

de fatores” (Domingo, 2003: 65), que exigem capacidades para “agir na urgência e decidir 

na incerteza” (Perrenoud, 1993; 2001), porque ensinar é uma “profissão impossível” por 

esbarrar nos “limites da influência de um sujeito sobre outro sujeito, de um ator social 

sobre outro ator” (Perrenoud, 1993: 176).  

No tempo em que vivemos, a profissão de professor extravasa os muros da escola, 

saindo para o exterior da sala de aula numa interação constante com o meio em que esta 

se insere. Tornou-se complexa, em consonância com a complexidade adquirida pela 

sociedade e pelos contextos. A atividade profissional do professor caracteriza-se, hoje, 

como uma ação de interação com pessoas, que se desenvolve num sistema cujos fins são 

ambíguos e discutíveis e cujos meios são incertos (Formosinho & Machado, 2010: 113- 

-114) e num ambiente repleto de contradições irredutíveis e tensões intransponíveis 

patentes “entre o desabrochar do indivíduo e a sua integração social, entre o desejo de 

igualdade e o respeito pelas diferenças, entre o interesse do professor e o dos alunos, entre 

o projeto pessoal do professor e a sua fidelidade ao mandato recebido” (Perrenoud, 2001: 

21). Assim, na sua vivência diária, o professor vai procurando conciliar o inconciliável, 

acreditando sempre que o crescimento e o desenvolvimento dos alunos será o motor da 

mudança social positiva, numa luta e negociação permanente, medindo forças com atores 

sociais com uma identidade, cultura, interesses e valores próprios, que desenvolveram 

estratégias de adaptação ou resistência a um currículo “de tamanho único” que o professor 

procura “entregar ao domicílio” de forma mais ou menos eficaz (Perrenoud, 1993). Os 

professores, para quem a vocação e o comprometimento emocional são características 

essenciais da profissão, continuam a acreditar serem capazes de “educar crianças e jovens 
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que não escolheram ser educados” (Day, 2004: 32), que não se reveem no ensino formal e 

para quem a escola é obsoleta porque não responde às suas necessidades.  

Neste tempo em que a informação se encontra à distância de um “clique” e as 

sociedades se estruturam em torno do conhecimento enquanto capital global, o 

entendimento de ensinar, como sinónimo de transmissão do saber, deixou de ser 

socialmente útil (Roldão 2007: 95). Este poderá ser um dos motivos porque, nas últimas 

décadas, o trabalho dos professores se tem intensificado enquanto as condições de 

trabalho se deterioram e os docentes se revelam incapazes de acompanharem as mudanças 

(Hargreaves 1998a: 17) propostas e as reformas impostas. Neste paradigma do nosso 

tempo, em que a sociedade vê a escola como empresa e o ensino como produto – 

aplaudindo a gestão para a qualidade e excelência e as novas formas de controlo num 

contexto empresarial onde se definem metas e objetivos e se promove a competição – “o 

ato de ensinar e a subjetividade do professor estão ambos profundamente alterados” (Ball, 

2002: 5) e degradados. Nóvoa (2002: 35) considera que a degradação das condições de 

exercício da atividade docente é a ponta visível de uma crise mais profunda do 

professorado, que tem o seu epicentro no problema da identidade profissional. 

2.2. Construções identitárias dos docentes e o exercício da profissão 

Na tentativa de conceptualizar identidade, a literatura sugere diferentes abordagens de 

acordo com os pontos de vista dos diferentes autores e dos domínios científicos dos 

contextos em que é referida, revelando-se, por isso, uma palavra polissémica e com 

significados múltiplos. E, se num contexto generalista, Dubar (1997: 105) assume que “a 

identidade nada mais é que o resultado a um só tempo estável e provisório, individual e 

coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições”, no 

campo da docência, Nóvoa (2000) considera ser mais adequado falar em “processo 

identitário”, de forma a realçar “a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada 

um se sente e se diz professor”. Na opinião deste autor, o processo identitário dos 

professores baseia-se em três AAA: 

 A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a 

valores, a adoção de projetos, um investimento positivo nas potencialidades das 

crianças e dos jovens. 

 A de Ação, porque, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam decisões 

do foro profissional e do foro pessoal. … O sucesso ou o insucesso de certas 
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experiências “marcam” a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou 

mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de aula. 

 A de Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no processo de 

reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma dimensão 

decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação 

pedagógica estão intimamente dependentes deste processo reflexivo (p. 16). 

Não sendo um dado adquirido, uma propriedade ou um produto, a identidade docente 

é, em permanência, “um lugar de lutas e conflitos, um espaço de construção de maneiras 

de ser e estar na profissão” (Nóvoa, 2000: 16). 

A identidade profissional docente é “um processo individual e coletivo de natureza 

complexa e dinâmica” (Garcia, 2010: 18), uma construção do eu profissional, que evolui 

ao longo da carreira, influenciada pelos diferentes contextos em que o professor se move, 

e pela interpretação e reinterpretação das experiências resultantes das representações 

pessoais, construídas a partir da mobilização das teorias científicas e didáticas, 

combinadas com saberes intuitivos e experiências adquiridas nas interações com os atores 

que com ele partilham os contextos (Marcelo, 2009; Perrenoud, 1993), que “funcionam 

como uma lente através da qual olham a profissão, atribuindo-lhe sentido e agindo nela” 

(Kelchtermans, 2009: 72).  

Tal como o eu pessoal, o eu profissional desenvolve-se, segundo Kelchtermans (2009), 

de acordo com cinco componentes que se interrelacionam: 

 Autoimagem correspondente à componente descritiva de si, ou seja, à forma 

como os professores se descrevem a si próprios através das histórias de carreira; 

 Autoestima ou componente avaliativa, que remete para a evolução do eu como 

professor, para a apreciação dos seus desempenhos profissionais, ou para a 

forma como é visto por si próprio ou pelos outros. 

 Perceção da tarefa é uma componente normativa, intimamente ligada à anterior, 

que engloba a noção que o professor tem da profissão, das suas tarefas e dos 

seus deveres de modo a bem desempenhar a sua função. 

 Motivação profissional ou componente volitiva, refere-se às razões porque se 

opta por ser professor, a permanecer no ensino ou a abandoná-lo. 

 Perspetiva futura, que revela as expectativas dos professores no que diz respeito 

ao desenvolvimento futuro do seu trabalho e à procura de um ponto de 

equilíbrio entre este e a vida pessoal que lhe permita continuar de forma 

saudável na profissão. (Kelchtermans, 2009: 74-75) 
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As identidades profissionais dos professores são, assim, “uma amálgama da biografia 

pessoal, da cultura, da influência social e dos valores institucionais que podem mudar de 

acordo com o papel e as circunstâncias” (Day, 2004: 92), isto é, um conjunto de 

subidentidades que os docentes procuram transformar num todo harmonioso (Beijaard, 

Meijer & Verloop, 2004). Nas últimas décadas, a construção identitária dos professores 

no que respeita ao eu profissional tem-se revelado complexa e de difícil definição, devido 

às mudanças que exigem uma atualização permanente nas conceções e vivências da 

profissão.  

O processo de avaliação de desempenho docente semeou no espírito dos docentes uma 

reconceptualização da identidade profissional que se prende com a visão de 

“superprofessor” (Formosinho & Machado, 2010: 80; Thurler, 1991) que todos 

pretendem ser: um professor com sólida formação moral e sentido social, que conhece 

muito bem os conteúdos e é exímio na forma de os transmitir, capaz de expor e 

individualizar o ensino, de dinamizar grupos, de avaliar desempenhos escolares de 

discentes e desempenhos profissionais de docentes, de motivar os alunos para a 

aprendizagem e controlar a turma, de catalisar empaticamente relações humanas e 

trabalhar colaborativamente com os colegas e capaz de se relacionar e ser eficaz como 

avaliador de pares, ser investigador, ator, dinamizador de projetos e promotor de 

atividades extracurriculares, animador social e cultural e elo de ligação entre a escola e as 

famílias. 

Num tempo em que a inflação de papéis ameaça a sua identidade profissional, Thurler 

(1991: 44-46), de forma muito realista, considera que, quando assim é, resta aos 

professores aceitarem o desafio de desempenharem todos os papéis ao mesmo tempo, 

correndo o risco de se esgotarem e abandonarem a profissão ou aceitarem “o exorbitante 

caderno de encargos”, procurando “cumpri-lo de maneira satisfatória", valendo-se do 

“princípio da realidade” ou, ainda, escolher uma ou duas tarefas, nas quais se empenham 

totalmente, eliminando as outras. Apesar de, na opinião da autora, as opções serem pouco 

construtivas, esta argumenta que “não existem soluções simples e satisfatórias para 

escapar à inflação dos papéis e para se chegar a uma identidade profissional que seja, ao 

mesmo tempo, honesta, competente e que permita contribuir para uma escola inovadora.”  

As redefinições sistemáticas das funções a desempenhar pelos docentes, inseridas 

num quadro mais amplo de definição de políticas socioeconómicas e culturais com 

incidência nas meso-estruturas e nos contextos profissionais, têm servido para mergulhar 

os professores numa permanente reconstrução de dinâmicas identitárias e sobretudo dos 

referentes que norteiam a sua profissionalidade.  



Quadro Teórico de Referência  

26 

2.3. A profissionalidade docente 

Uma avaliação do desempenho docente que faça sentido e se queira holística e justa 

implicará sempre a avaliação da profissionalidade.  

Assume-se a profissionalidade docente como a observância de um conjunto 

articulado de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que, 

associado a um ideal de serviço, constituem a especificidade de ser professor e lhe 

confere significado (M. T. Estrela, 2010; Sacristán, 2008) ou, num contexto mais lato, 

fala-se de profissionalidade docente quando estão em causa as “qualidades da prática 

profissional dos professores em função do que requer o chamado ofício educativo” 

(Domingo, 2003: 47). Segundo a perspetiva deste autor, falar de profissionalidade 

docente significa “não só descrever o desempenho do ofício de ensinar, mas também 

exprimir valores e pretensões que seria desejável atingir e desenvolver nesta profissão”.  

O ensino é uma prática social cuja génese acolhe interações entre os diversos atores 

que, por sua vez, refletem a cultura e os contextos sociais a que pertencem. Apresenta 

uma dimensão ética (Sacristán, 2008: 86) que implica consequências para todos os que 

nele participam, porque a prática do ensino tem a ver sobretudo com critérios de valor. 

Na literatura, os conceitos de profissionalismo e profissionalidade adquirem em 

diversas situações o mesmo significado, tornando-se por vezes difícil separá-los. 

Reconhecendo que ambos os conceitos se encontram em permanente evolução, M. T. 

Estrela (2010) considera que “o profissionalismo pressupõe o domínio e o exercício 

correto e orientado da profissionalidade e esta só pode ser delimitada em função de um 

ideal de serviço que lhe aponta finalidades” (p. 67). 

Num tempo em que os discursos do poder político insistem na autonomia das escolas 

e dos docentes num quadro de responsabilização pelos resultados dos alunos, Domingo 

(2003: 49-55) propõe-se analisar três exigências do ofício de ensinar, “pela sua 

importância para conceber o problema num contexto de autonomia a partir de uma 

perspetiva educativa” de que se apresenta uma breve síntese. 

A obrigação moral  

Contreras (cit. por Domingo, 2003) considera que o ensino pressupõe um 

compromisso de caráter moral para quem o exerce e, como tal, antes da preocupação 

com os resultados académicos dos alunos, a classe docente tem o dever de promover o 

desenvolvimento de todos eles como indivíduos, independentemente das tensões e 

dilemas que daí possam advir. Domingo (2003) reforça esta posição afirmando:  
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Ainda que o contexto institucional, as imposições administrativas ou as 

características laborais do professor possam contradizer ou dificultar a realização 

dos seus valores, as tensões e os dilemas que isto origina só podem ser 

interpretados como dilemas morais. … Esta consciência moral sobre o seu 

trabalho arrasta consigo a autonomia como valor profissional. Só a partir da 

assunção autónoma dos seus valores educativos e da sua forma de os atualizar na 

prática será possível entender a obrigação moral. Enquanto obrigação moral 

autónoma, a profissionalidade docente reclama dos professores a sua consciência 

e desenvolvimento do sentido do que é verdadeiramente desejável do ponto de 

vista educativo. (p. 50) 

Subjacente a esta dimensão moral encontra-se a dimensão emocional que caracteriza 

o ensino. Na opinião de Hargreaves (1998b), o ensino não pode ser reduzido a 

competências técnicas ou normas clínicas uma vez que os professores valorizam os 

vínculos emocionais que estabelecem com os seus alunos apostando na sua educação e 

desenvolvimento como seres emocionais, sociais e críticos. O investimento emocional 

dos professores, no ensino e nas relações que desenvolvem com os seus alunos, é 

indissociável dos propósitos morais que os caracterizam como educadores.  

O compromisso para com a comunidade 

No entender de Domingo (2003: 51), esta dimensão da profissionalidade docente 

resulta das interações com a comunidade alargada onde os professores trabalham. A 

obrigação moral da classe docente e a ética das suas ações poderiam associar-se a uma 

imagem dos professores como profissionais isolados, todavia, a educação não é um 

problema da vida privada da classe docente, mas sim uma ocupação socialmente atribuída 

e que a responsabiliza publicamente. Isto obriga a que as práticas sociais deixem de ser 

isoladas e passem a ser partilhadas num contexto profissional, em que as comunidades de 

professores desenvolvem a sua profissionalidade, partilhando problemas, discutindo 

princípios, procurando alternativas e soluções, analisando os fatores que condicionam o 

seu trabalho.  

A competência profissional 

Domingo (2003) considera que “a obrigação moral da classe docente e o 

compromisso para com a comunidade requerem uma competência profissional coerente 

com ambos”. Para ensinar é necessário dominar algumas competências técnicas e ter 
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presentes recursos para a ação didática. É igualmente importante conhecer aspetos da 

cultura e do conhecimento no âmbito do que se ensina. No entender deste autor, 

a competência profissional refere-se não só ao capital do conhecimento 

disponível, mas também aos recursos intelectuais de que se dispõe com vista a 

tornar possível a ampliação e desenvolvimento desse conhecimento profissional, a 

sua flexibilidade e profundidade. … Também faz parte das competências 

profissionais o modo como se criam e sustêm vínculos com as pessoas, em que a 

cumplicidade, o afeto e a sensibilidade se integram e se desenvolvem nas formas 

de viver a profissão, de tal maneira que a compreensão e implicação surgem 

inexoravelmente ligadas. (pp. 54-55) 

Pode afirmar-se que existe competência quando, perante uma situação problemática, 

se mobilizam, de forma adequada, conhecimentos ou recursos que permitem ultrapassá-la 

de forma eficaz. A competência, depois de adquirida, não se esquece e pode ser ampliada 

ou consolidada. Para Roldão (2009: 591-592), a competência não é a aplicação de um 

saber, é, antes, um saber em uso, ativo e atuante, distinguindo-se pela capacidade que o 

sujeito manifesta de mobilizar/organizar adequadamente a constelação de saberes de 

vários tipos e capacidade de análise de que dispõe e que a situação, com que se depara, 

requer. 

Na evolução acelerada da sociedade e na imposição de novos papéis, os professores 

deparam-se agora com outras vertentes da profissionalidade que é preciso conhecer, 

explorar e apreender. Segundo Nóvoa (2002: 43), “as políticas de descentralização do 

ensino e as orientações neoliberais criaram realidades novas que obrigam a repensar a 

condição docente e o ethos profissional”. Perrenoud (2000), para quem “a primeira 

grande competência do professor é organizar e dirigir situações de aprendizagem”, 

considera que a dinâmica e inconstância da docência na atualidade apenas permite 

percecionar as competências como um horizonte, mais do que um conhecimento 

consolidado, uma vez que estas mudam ao ritmo da mudança dos referenciais que as 

sustentam e que por sua vez dependem da evolução e da interpretação das políticas, dos 

currículos e das didáticas. Assim, e porque, no desempenho diário da sua função, os 

professores, além de competências, mobilizam, nas suas intervenções, fundamentalmente 

a sua pessoa como principal “instrumento de trabalho”, precisam de “coragem, lucidez, 

perseverança, generosidade, descentração, serenidade, força, e mil e uma outras 

qualidades psicológicas e virtudes morais” (Perrenoud, 1993: 180) que lhes permitam 

fazer face à realidade complexa das relações com os outros. 
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Na história do ensino, a profissionalidade docente tem-se caracterizado mais por 

ruturas do que por continuidades, cabendo aos professores aproveitar os momentos de 

mudança e transformá-los em oportunidades de desenvolvimento profissional. 

2.4. O desenvolvimento profissional dos docentes 

Entende-se o desenvolvimento profissional docente como “um processo, que pode 

ser individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente 

e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais através de 

experiências de diferente índole, tanto formais como informais” (Marcelo, 2009: 10). No 

dizer de Roldão (2007) saber ensinar é  

ser especialista dessa complexa capacidade de mediar e transformar o saber 

conteudinal curricular, … pela incorporação dos processos de aceder e usar o 

conhecimento, pelo ajuste ao conhecimento do sujeito e do seu contexto, para 

adequar-lhe os procedimentos, de modo que a alquimia da apropriação ocorra no 

aprendente – processo mediado por um sólido saber científico em todos os 

campos envolvidos e um domínio técnico-didático rigoroso do professor, 

informado por uma contínua postura meta-analítica, de questionamento intelectual 

da sua ação, de interpretação permanente e realimentação contínua. (pp. 101-102) 

Numa sociedade com dinâmicas de mudança permanentes, onde os docentes são 

confrontados com o desempenho de novas funções, as competências adquiridas na 

formação inicial, tornam-se rapidamente obsoletas. Os professores, profundos 

conhecedores desta realidade, sabem que é fundamental atualizar conhecimentos e 

adquirir outras competências para responderem eficazmente às novas exigências que o 

exercício da profissão lhes impõe.  

Ser-se um aprendente adulto significa refletir nos propósitos e práticas, bem como 

nos valores e contextos sociais em que estes são expressos. A abertura e o feedback, 

fundamentais para a reflexão, são processos de aprendizagem que não só desafiam as 

competências emocionais e cognitivas dos professores, como também os valores pessoais 

e profissionais que lhes estão subjacentes e que constituem o centro da prática 

profissional (Day, 2001: 83). 

Em contextos de trabalho com elevado grau de complexidade, quando os professores 

são chamados a desempenhar novos papéis e a atuar fora da sua zona de conforto, a 

colaboração com outros colegas pode atuar como fator redutor de sentimentos de 

impotência e influenciar positivamente a eficácia individual e coletiva (Day, 2004: 207). 
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Neste âmbito, na opinião de Perrenoud (2000: 160), “adquirir formação, passa por 

aprender a partir de diversos procedimentos pessoais e coletivos de autoformação”. 

Participar num grupo de análise de práticas constitui uma forma de treino que permite 

interiorizar posturas, procedimentos, questionamentos que poderão pôr-se em prática 

quando os professores atuam a solo ou, até mesmo, em equipa. Um projeto de formação 

comum, delineado e levado à prática por docentes que trabalham juntos, pode, de acordo 

com o autor, ser um ponto de partida para um processo de explicação e confrontação de 

práticas e saberes dos quais “ninguém sairá ileso”. Esta formação permitirá ao grupo 

evoluir em condições mais próximas das vivências quotidianas de cada um, podendo 

reforçar uma cultura de cooperação entre professores que se encontram perante os 

mesmos problemas e dilemas. 

O professor é na sua essência um profissional reflexivo (Alarcão, 2001; Alarcão 

2005; Zeichner 1992), com características intrínsecas de investigador, e não um técnico 

que se limita a aplicar corretamente um conjunto de diretivas (Sacristán, 2008: 76). São 

estas características peculiares, que lhe permitem reconhecer nas situações que vive 

diariamente, bem como nas suas ações/decisões em matéria educativa, motivos de 

reflexão e de constante adaptação às realidades contextuais, numa espiral de 

desenvolvimento profissional contínuo.  
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CAPÍTULO 3 – Ser professor e Avaliador Externo 

3.1. A (re)construção identitária dos professores/avaliadores  

A profissão docente é caracterizada por diversos autores como marcadamente 

individualista, sendo designada por Fullan e Hargreaves (2001: 21) “profissão solitária”. 

O crescimento profissional dos professores ocorre em osmose com a construção 

identitária, nas suas interações com os restantes atores do contexto educativo e, de modo 

muito particular, no seio de culturas colaborativas que incentivam à participação dos 

professores (Day, 2004: 109) nas tomadas de decisão, propiciando ambientes de trabalho 

mais satisfatórios e produtivos (Fullan & Hargreaves, 2001: 90).  

Para Veloz (2000), “um dos aspetos mais difíceis da formação do avaliador é a 

especificação dos meios através dos quais se vão traduzir os dados das observações que 

darão lugar às conclusões”. Perante situações exigentes e com elevado grau de 

complexidade, é necessário que os docentes não se fechem nos seus dilemas e que 

invistam no desenvolvimento de amizades críticas, como forma de partilhar “perceções, 

valores e compreensões, revelando mutuamente sentimentos, esperanças e receios” (Day, 

1999: 105). De acordo com este autor, “as amizades críticas podem servir para diminuir o 

isolamento e para aumentar as possibilidades de uma reflexão partilhada” e incentivar os 

professores/avaliadores a investirem na melhoria das suas competências, apostando “em 

culturas de colaboração caracterizadas pela aprendizagem partilhada, pelo risco positivo e 

pelo melhoramento contínuo” (Hargreaves, 1998a: 290). Como seres críticos que são, os 

avaliadores sabem que “é através do nosso mundo emocional subjetivo que 

desenvolvemos os nossos ideais pessoais e os significados das nossas realidades externas, 

compreendemos os nossos relacionamentos e, eventualmente, o nosso lugar neste vasto 

mundo” (Day, 2007: 55). 

Em suma, a identidade profissional dos docentes constitui um processo contínuo de 

interpretação e reinterpretação das experiências, resultantes das interações destes com os 

contextos em que imergem diariamente. Sob este ponto de vista, a formação da identidade 

profissional dos professores “é um processo de construção de conhecimento prático 

caracterizado por uma integração contínua do que é, individual e coletivamente, 

entendido como relevante para o ensino” (Beijaard et al., 2004: 123).  
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3.2. A reconceptualização de profissionalidade docente 

A cada vez mais intrincada complexidade dos contextos, o conhecimento e utilização 

das tecnologias, a alteração na relação da escola com as comunidades e com o mundo 

envolvente exercem dinâmicas de mudança palpáveis nos espaços sociais e educacionais, 

impelindo a novas conceções e perspetivas da profissionalidade docente e aos modos 

como “os professores a constroem e vivem no fieri quotidiano das escolas” (Sanches, 

2002: 623). De acordo com esta autora, uma nova profissionalidade docente exige não só 

“padrões elevados de ética profissional; uma consciência deontológica lúcida e desperta; e 

uma participação colegial ativa em sectores diversos da governação escolar” mas ainda, 

“autonomia na tomada de decisões que afetam os professores; um período prolongado de 

educação profissional; dedicação exclusiva à profissão; avaliação entre os seus pares” 

(Sanches, 2002: 624). 

Cada reforma decidida ao nível das lideranças das estruturas educativas impõe aos 

professores a aquisição de novas competências e, em algumas situações, implica 

mudanças de paradigma em relação à forma como constroem o conhecimento 

profissional. Solicitar aos docentes que intervenham em novos espaços e contextos, 

atentem a novos problemas e neles mobilizem saberes feitos de experiências pessoais, 

conduz, na opinião de Sacristán (2008), à necessidade de ampliar o sentido e o conteúdo 

da profissionalidade docente.  

Caracterizando-se a profissionalidade pelo pensamento pragmático que relaciona 

ideias, intenções, ações e a avaliação de condições de aplicação e desenvolvendo-se no 

âmbito de situações particulares, tendo por função aplicar princípios gerais a situações 

particulares relacionadas com a atividade docente (Sacristán, 2008: 83), definir uma nova 

profissionalidade significa perspetivá-la como liderança pedagógica colegial, para que 

fiquem, assim, “mais claras e próximas as possibilidades novas e os caminhos que a 

profissão docente poderá inventar e percorrer no futuro que o presente já contém” 

(Sanches, 2002: 626). 

3.3. O desenvolvimento profissional dos docentes avaliadores externos 

3.3.1. A importância do trabalho colaborativo 

Nos últimos anos, num contexto de avaliação do desempenho, têm sido atribuídos 

aos docentes portugueses o exercício de novas funções que implicam uma 

aprendizagem/aperfeiçoamento contínuo. No dizer de Perrenoud (2000), as dinâmicas da 
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profissão giram à volta de competências emergentes necessárias ao exercício de uma 

profissão que ultrapassa os muros da escola onde os professores ensinam. A aquisição das 

competências para exercer outras funções dentro das estruturas educativas, pode resultar 

da autoformação e da interação com outros docentes que partilham os mesmos dilemas e 

preocupações. Esta capacidade de interação e de negociação de significados com os pares 

pode ser a base de uma evolução coletiva dos docentes envolvidos. 

De acordo com Hargreaves (2003: 153), “a partilha de ideias e de conhecimento 

especializado e o apoio moral, quando se lida com novos desafios, a discussão conjunta 

de casos individuais complexos, são aspetos que representam a essência da colegialidade 

forte e a base das comunidades de profissionais eficazes”.  

3.3.2. O avaliador externo num contexto de liderança intermédia 

No contexto avaliativo português, a partir da entrada em vigor do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, os docentes avaliadores externos passam a assumir funções de 

liderança que os obrigarão a desenvolver rapidamente características associadas às 

lideranças designadas intermédias. Para Starratt (cit. por Hargreaves & Fink, 2007: 188), 

“os líderes educativos não são responsáveis, apenas, enquanto profissionais, pela 

aprendizagem dos seus alunos; são-no, também, enquanto … seres humanos orientados 

pela ética, por todos aqueles que são ou poderão vir a ser afetados pelas suas ações”. 

Assim, o avaliador externo – por se tratar de um professor no exercício pleno da docência, 

ainda que ator noutro contexto – deve ser “um profissional comprometido com a 

indagação sistemática e crítica dos aspetos estáticos, dinâmicos e cinéticos da sua atuação 

pedagógica, a fim de poder considerar-se um construtor de êxitos e não um gestor de 

fracassos educativos” (Gonçalves, 2010: 69).  

De acordo com estes pressupostos, os professores avaliadores externos devem 

assumir, no contexto da função que lhes foi confiada, o propósito moral de contribuir para 

o desenvolvimento profissional dos avaliados e para a melhoria dos estabelecimentos de 

ensino a que estes pertencem, ao mesmo tempo que apostam na melhoria daqueles onde 

exercem funções. Deixar de ver a escola, a cujo corpo docente pertence, como uma ilha e 

contribuir para o crescimento harmonioso das escolas do Centro de Formação em que esta 

se integra, numa perspetiva mais lata de desenvolvimento social deverá ser, no 

desenvolvimento profissional de qualquer professor, de acordo com Fullan, (2002: 3), o 

propósito moral mais elevado e a chave para a sustentabilidade social.  



 

 

Parte II - ESTUDO EMPÍRICO 
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Capítulo 1 - Metodologia 

1.1. Opções metodológicas 

Definir o modo de investigação é essencial por afetar tanto a delimitação do que se 

pretende analisar (focus) como a intenção e o propósito do processo de investigação 

(intent) (Zabalza, 2002: 18).  

De acordo com a problemática delineada, a natureza do tema, os instrumentos de 

recolha e processos de análise dos dados, enquadra-se este estudo no paradigma 

interpretativo, na esfera das metodologias qualitativas.  

A abrangência da pesquisa qualitativa apresenta, segundo Bogdan e Biklen (1994: 

47-51), cinco características que a definem: i) os dados provêm diretamente do ambiente 

e o investigador, profundo conhecedor dos contextos, é o instrumento principal de recolha 

e análise dos dados; ii) os dados são recolhidos, transcritos, analisados e apresentados de 

forma descritiva, minuciosa e rigorosa, dando particular relevância à palavra escrita; iii) 

importa, sobretudo, conhecer os processos, os “como” e os “porquê” dos fenómenos e das 

aceções para que os produtos façam sentido; iv) os dados são analisados de forma 

indutiva, respeitando os contextos de onde provêm no sentido de responder fielmente às 

questões a estudar; v) atribui-se particular importância aos significados e à clarificação da 

dinâmica interna das situações. 

No sentido de dar resposta ao problema inicial, tendo em conta os objetivos definidos 

e as questões delineadas, escolheu-se uma estratégia que se integra no estudo de caso por 

se tratar de “uma investigação empírica que investiga, profundamente, um fenómeno 

atual, no seu contexto natural, e onde os limites entre o fenómeno e o contexto não são 

claros”, em que se procuram respostas para questões do tipo “como” e “porquê”, sobre 

acontecimentos contemporâneos, inseridos num contexto de vida real e sobre os quais o 

investigador tem pouco ou nenhum controlo (Yin, 2010: 32-34). 

Porque se pretende desvendar a realidade tal como ela é, vista pelos seus diversos 

atores, situa-se esta investigação no paradigma interpretativo (Ponte, 1994: 9-10) por se 

tratar de uma perspetiva teórica baseada na fenomenologia, cuja preocupação é 

compreender o sentido dos acontecimentos e interações das pessoas comuns nas suas 

situações particulares. No campo da educação, a investigação produzida no âmbito deste 

paradigma privilegia os procedimentos hermenêuticos e a tentativa de compreensão da 

realidade tal como é vivida pelos sujeitos, constituindo-se como mais-valia para a 

mudança de melhoria dos processos educativos (Morgado, 2012: 42). 
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Neste estudo, ao investigar que mudanças são percetíveis na identidade profissional, 

nas conceções de profissão e da profissionalidade dos docentes participantes, que 

viveram um processo de avaliação embrionário, e de que forma o exercício da nova 

função contribuiu para o seu desenvolvimento profissional, pretende-se produzir 

conhecimento sobre uma situação particular: de que forma os professores reagem às 

alterações das suas vivências profissionais, como as entranham no seu dia-a-dia e as 

transformam em aprendizagens pessoais profícuas. Dado tratar-se de uma situação 

peculiar, a validade externa afigura-se complexa. Assim, com o propósito de validar a 

informação obtida e aumentar a confiança na interpretação dos dados, procedeu-se à 

triangulação metodológica (Coutinho, 2011; Ponte, 1994; Stake, 2007; Yin, 2010) e 

aplicaram-se diferentes métodos ou instrumentos de recolha de dados.  

1.2. Estratégias e procedimentos requeridos 

A realização do estudo empírico pressupõe a existência de alguns procedimentos, 

designadamente, no acesso ao contexto de estudo. Neste âmbito, o primeiro contacto com 

o CFE ocorreu em janeiro de 2013, presencialmente, com a respetiva Diretora, no qual a 

investigadora explicitou, sucintamente, as suas pretensões. Com o objetivo de selecionar 

os participantes do estudo, solicitou-se à Sra. Diretora do CFE a cedência dos dados que 

permitissem caracterizar os professores constituintes da bolsa de avaliadores externos. As 

solicitações da investigadora foram atendidas com prontidão pela diretora do CFE o que 

contribuiu para que, de imediato, se iniciasse o trabalho de campo.  

1.3. O contexto e a seleção dos participantes do estudo 

A seleção da amostra é fundamental, pois constitui o cerne da investigação. No 

estudo de caso, o objetivo fundamental não é generalização, mas sim a particularização 

(Stake 2007: 24), é produzir conhecimento acerca de objetos/situações particulares de 

modo a proporcionar uma melhor compreensão de um caso específico (Ponte, 1994: 11). 

Ou seja, pretende-se que o caso represente de facto o fenómeno em estudo, permitindo 

estruturar a pesquisa para que se atinjam os objetivos pretendidos (Yin, 2010). 

Foi com este espírito e procurando a diversidade dentro das possibilidades existentes 

que, a partir dos dados cedidos pela direção do CFE, se caracterizou a população 

constituinte da bolsa de avaliadores externos que se apresenta no Quadro 3, evoluindo-se 

posteriormente para a seleção dos participantes neste estudo.  
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Optou-se por uma amostra de docentes do 3º Ciclo/Secundário, uma vez que as realidades 

variam de acordo com o ciclo de ensino em que os professores lecionam; por outro lado, 

este é também o nível de ensino lecionado pela investigadora, o que, de certa forma, 

facilitou o acesso à informação.  

1.3.1. Caracterização dos Participantes no estudo 

A escolha dos participantes recaiu num grupo de três docentes do mesmo agrupamento 

de escolas que optaram por trabalhar em conjunto, de forma a contornar as vicissitudes e 

constrangimentos que o exercício da função de avaliador externo acrescentou ao seu 

trabalho de docência. São professores do 3º CEB/Secundário, de ambos os sexos, com 

idades entre os 49 e os 58 anos, e cuja experiência profissional varia entre os 25 e os 33 

anos, a quem se atribuíram os nomes fictícios: Amélia, Gracinda e Manuel e que se 

apresentam por ordem alfabética. Representam diferentes grupos disciplinares, têm em 

comum o exercício da função de orientadores de estágio no passado e avaliadores 

externos no processo de ADD, levado à prática no ano letivo 2012/2013 e legalmente 

definido pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro. 

No capítulo correspondente à apresentação do Estudo de Caso procede-se a uma 

caracterização mais aprimorada de cada participante. 

1.4. Instrumentos/técnicas de recolha de dados 

Para Tuckman (2005: 18), “a recolha de dados é que permite identificar a 

investigação como processo empírico”, mas, quando a investigação assenta num 

paradigma qualitativo, onde “os dados são simultaneamente as provas e as pistas” 

(Bogdan & Biklen, 1994: 149), este processo adquire uma importância vital. A opção 

pelo estudo de caso não é mais do que uma forma particular de estudo (Stake, 2007), cujo 

Quadro 3. Caracterização dos avaliadores da bolsa de avaliadores externos do CFE  

Pré-Escolar 1º CEB 2º CEB 3ª CEB/Secundário 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 2 0 4 1 3 6 7 

Fonte: Centro de Formação de Escolas 
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processo de recolha de dados adquire maior complexidade do que os usados nos outros 

métodos de pesquisa (Yin, 2010).  

A recolha dos dados, a partir dos documentos normativos (legislativos e produzidos 

pela DGAE e pelos docentes do CFE) e dos documentos pessoais – narrativas escritas e 

entrevistas – tem como principal motivação minimizar o enviesamento dos dados e dar 

consistência ao estudo empírico. Ao combinarem-se diferentes métodos de recolha, 

procura-se obter, como resultado final, um retrato mais fidedigno da realidade, uma 

compreensão mais completa do fenómeno a analisar, assegurando-se o controlo de 

qualidade dos dados, de modo a que estes reflitam a preocupação com a validade do 

constructo e se tornem confiáveis ao ponto de serem merecedores de análise posteriores 

(Coutinho, 2011; Yin, 2010). 

1.4.1. Documentos oficiais  

A análise dos diplomas oficiais permite traçar o enquadramento legal e, 

simultaneamente, fixar um quadro de referência para as políticas de avaliação de docentes 

em vigor no tempo a que respeita este trabalho de investigação. Estes documentos 

representam o discurso do poder sobre a AE-ADD e consagram as políticas públicas 

sobre o assunto. 

Os documentos oficiais emitidos pela DGAE proporcionam informação sobre a 

configuração do processo de avaliação e, no caso do estudo aqui apresentado, clarificam o 

papel do avaliador externo bem como as funções que estão inerentes ao desempenho da 

função. 

Os documentos cedidos pelo CFE permitiram caracterizar a população e selecionar a 

amostra de participantes no estudo, perceber quem são os avaliadores externos e qual o 

papel da Direção do CFE no processo de AE. 

1.4.2. Os diários: Escrita de Si, exposição do Eu 

Com pouco tempo para si e para os seus, pedir aos professores que escrevam a sua 

experiência diária é sempre difícil. Apesar de conscientes das dificuldades inerentes à 

escrita narrativa das vivências de cada um – porque um diário é um recurso custoso pelo 

que implica de esforço narrativo, de reconstrução verbal de episódios densos da vida, pela 

constância que pressupõe e, sobretudo, pelo facto de ter de se escrever depois de um dia 

de trabalho esgotante (Zabalza, 2002) – enviou-se aos participantes uma grelha, não 

vinculativa, – Quadro 4 – que poderiam usar para registar as ocorrências/incidentes 
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críticos, que considerassem pertinentes, nos dias dedicados à avaliação externa. Pretendia- 

-se “perceber não apenas o decorrer da ação mas também a evolução dos pensamentos ao 

longo do tempo dedicado à escrita e construção do diário” (Zabalza, 2002: 97) e orientar 

as reflexões dos docentes tendo em conta os objetivos do estudo. 

Sempre conscientes de que os relatos pessoais são únicos, uma vez que refletem 

pensamentos íntimos sobre situações que adquirem sentido e são interpretadas por cada 

um de nós de um modo muito particular (Galvão 2005: 328) a partir das vivências, 

valores e papéis culturais inerentes ao grupo social em que nos inserimos, não 

esquecemos que a reconstrução dos acontecimentos pelos professores, numa situação de 

partilha das suas histórias, permite conhecer e compreender o que é o ensino, pois 

“ensinar é experienciado como um acontecimento social complexo e, como o 

conhecimento está organizado em teorias explicativas, este serve de lente interpretativa da 

compreensão da experiência de cada um” (Galvão 2005: 330).  

Alarcão e Tavares (2010) argumentam que a riqueza do ato narrativo dependerá do 

número de elementos significativos registados e consideram que, para que tais elementos 

se tornem compreensíveis, “é importante que se anotem além dos factos, o contexto 

físico, social e emocional que envolve o momento narrado”. Percebida desta forma, a 

escrita narrativa torna-se num manancial profissional a partilhar com os colegas, que 

Quadro 4. Sugestão para a construção do diário 

Data:  

O Quê? 

Quando (referir o tempo e a 

duração de cada atividade, 

dando especial atenção ao 

registo da sequência dos 

acontecimentos) 

Onde (designação do local 

onde foi realizada (Escola #: 

E1 onde leciona; E2/3/… 

onde observa).  

Como (referir a 

descrição dos recursos 

logísticos mobilizados 

para o exercício da 

atividade) 

Atividades 

relacionadas com a 

avaliação docente 

   

Atividades Letivas    

Atividades Não 

Letivas 

   

Atividades 

realizadas no 

âmbito da docência 

   

Outras atividades 

relacionadas com o 

desempenho da 

profissão 

   

Observações (relatos de eventuais conflitos entre o exercício da função de avaliador e o exercício 

da docência ou outras observações pertinentes): 
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“permitirá trazer à luz do dia a compreensão do conhecimento prático dos professores” 

(pp. 103-105). 

1.4.3. Inquérito por entrevista 

As entrevistas são um dos processos mais diretos para encontrar informação sobre 

um determinado fenómeno e consistem em questionar as pessoas que, de algum modo, 

nele estão envolvidas (Tuckman, 2005: 517).  

A formulação correta de questões e a escolha dos melhores informadores-chave 

(Bogdan & Biklen, 1994: 95; Stake 2007: 73) fazem da entrevista uma técnica de 

excelência para aceder às realidades múltiplas, possibilitando o acesso a fontes que 

permitem corroborar ou contrariar as evidências (Yin, 2010: 133-134). Os relatos de 

experiências únicas e de histórias especiais (Stake 2007: 81) podem proporcionar ao 

investigador e ao público perceções e interpretações sobre o assunto do estudo e “conferir 

nitidez e consistência às realidades educativas que descrevem e explicam, funcionando de 

forma complementar face a outras fontes de informação relativas a estas mesmas 

realidades” (Mogarro, 2005: 14).  

Optou-se por entrevistas semiestruturadas porque, não sendo inteiramente abertas, 

nem direcionadas através de perguntas precisas, permitem utilizar recursos da 

hermenêutica e da análise de discurso que possibilitam esclarecimentos sobre o “sentido 

que os atores dão aos acontecimentos com os quais se veem confrontados, 

nomeadamente, os seus sistemas de valores, as suas referências normativas e as suas 

interpretações das situações, as leituras que fazem das próprias experiências” (Quivy & 

Campenhoudt, 2005: 192-193), permitindo ainda ao entrevistador mudar a ordem das 

questões ou colocar questões novas capazes de explicitarem mais eficazmente a 

informação obtida. 

As entrevistas foram construídas a partir de um guião proposto em A. Estrela (1994: 

342-345) baseado numa “série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das 

quais é imperativo receber informação da parte do entrevistado” (Quivy & Campenhoudt 

2005: 192), cuja função é “facilitar o diálogo entre entrevistador e depoente, provocar a 

memória e, em alguns casos, orientar o discurso oral sobre as experiências e as vivências 

pessoais” (Mogarro, 2005: 14). Neste caso, pretendia-se obter informações 

complementares às fornecidas pelas narrativas pessoais sobre as seguintes dimensões:  

1. Posicionamento face ao exercício da docência e desempenho da função de avaliador 

externo; 
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2. As conceções/reconcepções da profissão; 

3. A forma como os sujeitos do estudo percecionam a evolução da sua identidade 

profissional neste quadro concetual (ampliado) de exercício da docência; 

4. A influência das experiências profissionais na redefinição de profissionalidade 

docente;  

5. De que forma, na perspetiva pessoal, o exercício desta nova função contribuiu para 

o seu desenvolvimento profissional. 

Definiu-se o protocolo de entrevista de acordo com as diretrizes propostas por Lima 

(2006), de modo a garantir aos participantes a discrição possível, no decurso do estudo, 

relativamente à recolha de informações e ao uso posterior das mesmas. 

Assegurando aos participantes que a participação no estudo não lhes causará qualquer 

prejuízo moral ou material, solicitou-se autorização para gravar as entrevistas uma vez 

que este método fornece “uma interpretação mais acurada de uma entrevista do que 

qualquer outro” (Yin, 2010: 136). Todos os inquiridos concordaram com a referida 

gravação, tendo sido acordados alguns procedimentos, designadamente a data, horário e 

local para a realização das mesmas. E como “as boas entrevistas se caracterizam pelo 

facto de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de vista” 

(Bogdan & Biklen, 1994: 136), estas realizaram-se individualmente e decorreram nos dias 

2, 9 e 11 de setembro de 2013, em locais sugeridos pela entrevistadora e acordados com 

os entrevistados, garantindo o recato desejado para uma correta inquirição dos docentes 

participantes no estudo e respeitando-se as dinâmicas narrativas de cada depoente. 

A transcrição das entrevistas foi enviada por correio eletrónico para os entrevistados, 

para verificação e validação do conteúdo respetivo. Todas as sugestões feitas pelos 

participantes foram integralmente respeitadas. 

1.5. Tratamento de dados 

A análise e interpretação dos dados são tarefas nucleares no campo da investigação, 

independentemente da metodologia que se adote (Morgado, 2012: 102). No campo da 

investigação qualitativa a análise e a interpretação dos dados assumem uma relevância 

significativa, uma vez que, sendo estes de natureza multifacetada, a sua recolha e 

interpretação são frequentemente concomitantes. 
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1.5.1. Análise de Conteúdo  

A análise de conteúdo é, segundo Bardin (2011), um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

“discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificados visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/receção destas mensagens. 

Análise de conteúdo dos documentos oficiais 

Os documentos Legislativos permitiram traçar o perfil do professor que, para a 

implementação do modelo de ADD – a que alude este estudo –, seria o avaliador externo 

ideal.  

As informações provenientes do CFE permitiram obter o perfil real dos avaliadores 

externos que protagonizaram a implementação do modelo delineado pela tutela. Estes 

dados foram tratados do ponto de vista gráfico para uma leitura mais acessível, sem lhes 

atribuir o papel de dados quantitativos. 

Análise de conteúdo dos diários 

A análise de conteúdo dos diários não se revelou tarefa fácil. Ao escrevê-los, o 

depoente revela as suas suscetibilidades, sobre os factos e acontecimentos que presenciou 

ou viveu, na forma como a eles se refere e nas suas reflexões pessoais. Analisaram-se os 

padrões idiossincráticos presentes em cada narrativa procurando-se uma aproximação à 

perspetiva do autor sobre os dilemas com que se confronta. Estes podem ser apresentados 

de forma explícita ou inferidos dos comentários e reflexões do narrador. Zabalza (2002) 

considera que o dilema fundamental que caracteriza o trabalho com documentos pessoais 

é a inter-relação entre o caso e a realidade geral, assumindo-se, por isso, que o objeto de 

estudo será o individual, sem pretensões de generalização.  

Os procedimentos de análise dos textos das narrativas foram precedidos de diversas 

leituras, de acordo com o sugerido por Zabalza (2002: 107), para selecionar afirmações e 

dados relevantes, do ponto de vista dos campos temáticos que fundamentam a 

investigação, fazendo sobressair as redundâncias e os momentos críticos existentes no 

texto. Numa primeira fase, procedeu-se à leitura flutuante de cada texto, com um 

propósito exploratório, para mais facilmente se apreender o discurso do narrador e o 

universo de acontecimentos recolhidos no seu diário; numa segunda fase, as leituras 
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efetuadas permitiram construir um esquema orientador onde se procuraram integrar as 

componentes que se consideraram mais salientes de cada narrativa; e, na fase final, releu- 

-se cada um dos textos para selecionar afirmações e dados relevantes, do ponto de vista 

dos campos temáticos que fundamentam a investigação, fazendo sobressair as 

redundâncias e os momentos críticos existentes no texto. 

Análise de conteúdo das entrevistas 

A entrevista é, em muitos casos e segundo Bardin (2011: 90), um “discurso polifónico, 

marcado pela multifuncionalidade das significações exprimidas, pela sobredeterminação 

de algumas palavras ou fins de frases”. Neste estudo, as entrevistas permitiram ampliar e 

enriquecer as informações obtidas a partir dos diários, conferindo-lhes espessura e nitidez 

(Mogarro, 2005), no que respeita ao modo como cada um dos participantes viveu a 

realidade educativa comum. 

Após a realização de cada uma das entrevistas procedeu-se, de acordo com o indicado 

por A. Estrela (1994: 353-357), à identificação dos dados que corresponde ao registo da 

data, hora, local e participante; à transcrição das entrevistas em suporte digital para serem 

enviadas cópias ao entrevistado respetivo, de forma a obter deste a validação do seu 

conteúdo; à organização dos dados para posterior análise – “codificação” e 

“categorização”. 

 A definição das categorias foi um trabalho moroso e bastante complexo: definidas 

aprioristicamente, com base na revisão de literatura foram sendo afinadas e reformuladas 

em simultâneo com a enunciação das subcategorias que se pretendiam em consonância 

com os dados recolhidos a partir dos discursos dos participantes. 

 No Quadro 5 apresenta-se a estrutura da análise dos dados, delineada com o objetivo 

de expor, sinteticamente: o problema; os objetivos de investigação; as questões de 

investigação; e os domínios de análise que serviram de referência à congregação de ideias 

no momento da análise de conteúdo. 

O domínio de análise, denominado Perfil do Participante, definido para afinar a 

caracterização dos participantes neste estudo, não foi vinculado a uma questão do estudo 

em particular, por se considerar ser um domínio transversal a todas as outras. 
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Quadro 5. Estrutura da análise dos dados 

Problema de 

investigação 
Objetivos Questões do estudo Domínio de análise 

Que mudanças 

nas conceções e 

vivências da 

profissão se 

percecionam nos 

professores como 

resultado do 

exercício da 

função de 

avaliador externo 

no processo 

avaliativo 

delimitado pelo 

Decreto 

Regulamentar 

26/2012 de 21 de 

fevereiro? 

Conhecer a perspetiva dos 

docentes avaliadores 

externos sobre o processo de 

Avaliação Externa no 

âmbito da Avaliação do 

Desempenho Docente (AE- 

-ADD) e verificar se o 

exercício da função de 

avaliador externo provocou 

alterações nas conceções e 

na forma de percecionar a 

profissão docente. 

Como se posicionam os 

docentes/avaliadores 

externos face às mudanças 

perfiladas no presente 

modelo de avaliação do 

desempenho?  

P
er

fi
l 

d
o
 P

a
rt

ic
ip

a
n

te
 

Perceções sobre 

o processo de 

AE-ADD. 

Que tipo de mudanças são 

percetíveis nos quadros 

concetuais identitários e de 

profissão, nos professores 

que exerceram a função de 

avaliador externo no 

processo de avaliação do 

desempenho docente 

implementado em 

2012/2013? 

Perceções sobre 

a profissão e a 

evolução da 

identidade 

profissional. 

Perceber se o desempenho 

da função adicional, em 

simultâneo com a docência, 

provocou alterações nas 

diferentes dimensões que 

compõem o conceito de 

profissionalidade docente. 

Que novas conceções de 

profissionalidade advêm 

do exercício da função de 

avaliador externo em 

consequência da 

implementação do modelo 

de avaliação em análise? 

A avaliação 

externa e a 

ampliação da 

profissionalidad

e do professor 

avaliador. 

Identificar que implicações 

no desenvolvimento 

profissional dos 

docentes/avaliadores 

externos resultaram do 

desempenho deste novo 

papel. 

De que forma o exercício 

desta função adicional à 

docência contribuiu para o 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores/avaliadores 

externos?  

A avaliação 

externa e as 

perspetivas de 

desenvolviment

o profissional 

dos professores 

avaliadores.  

Uma vez estabelecidos os domínios de análise, procedeu-se à sua decomposição em 

categorias e subcategorias. A enumeração dos domínios de análise, das categorias e das 

subcategorias, tal como se apresentam nos quadros das páginas seguintes, deve-se ao 

facto desta facilitar a utilização do software de análise de dados qualitativos NVivo10.  

A definição do Domínio de Análise que se apresenta no Quadro 6 resulta da 

necessidade de contextualizar, no tempo, no espaço e no itinerário profissional, os 

participantes do estudo e torná-los reais aos olhos de quem lê. 
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Sendo a Avaliação Externa no âmbito da ADD um dos temas que sustenta este 

estudo, considera-se fundamental perceber que perceção têm do modelo, os docentes que 

exerceram funções de avaliadores externos.  

No Quadro 7 apresentam-se as categorias e subcategorias que suportam as inferências 

resultantes dos discursos dos participantes sobre a forma como viveram e percecionaram 

o processo.  

  

Quadro 6. Domínio de Análise 1 

1. Perfil do Participante 

Categorias Subcategorias 

1.1. Caracterização pessoal  1.1.1. Sexo 

1.1.2. Idade 

1.2. Caracterização profissional 1.2.1. Habilitações Académicas 

1.2.2. Grupo de recrutamento  

1.2.3. Tempo de serviço como docente/Escalão da carreira  

1.2.4. Nível/níveis de ensino que lecionou em 2012/2013 

1.3. Cargos desempenhados no 

percurso profissional no âmbito da 

docência 

1.3.1. Direção de turma 

1.3.2. Coordenação de grupo/Departamento/Subdepartamento 

1.3.3. Outro 

1.4. Experiência profissional em 

avaliação de docentes 

1.4.1.Avaliação de professores em formação inicial 

1.4.2. ADD – Decreto Regulamentar 1-A/2009 de 5 de janeiro 

1.4.3. ADD – Decreto Regulamentar 26/2012 de 21 de fevereiro 

1.5. Experiência no campo da 

supervisão 

1.5.1. Supervisão vertical: estagiário e orientador de 

estágio/Outro tipo de Supervisão 
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Quadro 7. Domínio de Análise 2 

2. Perceções sobre o processo de AE-ADD 

Categorias Subcategorias 

2.1. Perceções sobre o modelo 

de ADD em vigor  

2.1.1. Vantagens do modelo de Avaliação Externa  

2.1.2. Perspetivas sobre a equidade e fiabilidade do modelo 

2.1.3. O papel das lideranças no processo 

2.2. Competências e requisitos 

para ser avaliador externo 

2.2.1. A formação académica e o exercício da função de 

avaliador externo. 

2.2.2. A formação proposta pela Tutela e a aquisição de 

competências. 

2.3. As condições da AE e a 

secundarização da docência  

2.3.1. Nº de Turmas; de alunos; de horas dedicadas às 

atividades letivas 

2.3.2. Número de professores a observar no âmbito da AE 

2.3.3. Tempo total de observação da prática letiva como 

avaliador 

2.3.4. Distância da escola onde leciona aos locais de 

observação 

2.3.5. A (re)organização do trabalho docente 

2.4. Balanço da execução da 

tarefa de avaliador externo 

2.4.1. Reação inicial à nomeação para avaliador externo 

2.4.2. Aspetos negativos da AE 

2.4.3. A componente (não)supervisiva do modelo de ADD 

2.4.4. Grau de satisfação/insatisfação com o trabalho 

realizado 

De modo a perceber-se se o desempenho da função de avaliador externo provocou 

alterações na forma como os docentes veem e vivem a profissão, definiram-se as 

categorias e subcategorias que constituem o Domínio de Análise apresentado no Quadro 

8. 
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Quadro 8. Domínio de Análise 3 

3. Perceções sobre a profissão e a construção da identidade profissional docente 

Categorias Subcategorias 

3.1. Opções Profissionais 3.1.1. Motivação para ingressar na carreira 

3.1.2. Razões para se manter na profissão  

3.1.3. Perceções da profissão adquiridas em contexto de 

trabalho: A importância de exercer outras funções 

3.2. O impacto da atuação em 

novos contextos na construção 

identitária do docente 

3.2.1. A influência do exercício da função de avaliador(a) 

externo(a) na autoimagem do docente 

3.2.2. A relação com os pares da escola onde exerce 

3.2.3. A preocupação com a imagem nos novos contextos 

de atuação 

3.3. A cultura empírica da 

profissão docente. 

3.3.1. A AE como fator de mudança nas rotinas pessoais 

3.3.2.A AE como mais uma tarefa associada à profissão  

3.3.3. Ajustar a docência ao exercício da função de 

avaliador externo 

3.3.4. O avaliador externo como Superprofessor  

3.4. A AE na redefinição da 

identidade profissional do 

professor avaliador 

3.4.1. O Impacto do exercício da função de avaliador 

externo na reformulação dos valores característicos da 

profissão. 

3.4.2. O trabalho colaborativo da equipa de avaliadores e as 

alterações do eu profissional 

A forma como os professores vivem a profissão e nela constroem e reconstroem a sua 

identidade baseia-se acima de tudo na aquisição de competências para resolver situações 

relacionadas com o imediatismo e a imprevisibilidade dos contextos escolares. 

Ser avaliador externo exige não só o domínio de competências para atuar no fieri 

quotidiano das escolas mas uma aquisição/ampliação de aptidões não só ao nível da 

avaliação, como da relação com outros adultos igualmente conhecedores dos contextos e 

dos processos subjacentes ao funcionamento das escolas.  

De acordo com o referencial de “bom profissional” que norteia as ações dos 

professores, estes procuram cumprir todas as tarefas que lhes são atribuídas com o mesmo 

empenho e profissionalismo.  
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O Quadro 9 foi elaborado para se perceber como conviveram, os avaliadores 

externos, com as características inerentes à profissionalidade, no âmbito da dualidade de 

papéis que representaram. 

Quadro 9. Domínio de Análise 4 

4. A AE e a ampliação da profissionalidade do professor avaliador 

Categorias Subcategorias 

4.1. Características da 

profissionalidade no 

local de trabalho 

4.1.1. A AE como condicionante do apoio às aprendizagens dos 

alunos. 

4.1.2. A relação com os colegas e com a direção da escola: à procura 

de um ponto de equilíbrio. 

4.2. A avaliação de 

docentes e a 

emergência de novos 

dilemas 

4.2.1. A conceção de “bom professor” e de bom ensino. 

4.2.2. A influência dos pré-conceitos do avaliador no resultado final. 

4.2.3. A ampliação e consolidação das competências avaliativas. 

4.2.4. O profissionalismo e a ética profissional numa avaliação que se 

quer justa e imparcial. 

4.3. A AE e a reflexão 

sobre os contextos 

quotidianos do 

exercício da profissão. 

4.3.1. A observação como motivo de reflexão sobre o funcionamento 

dos contextos onde se exerce a docência. 

4.3.2. O reflexo da observação de outros no repensar/reformular da 

própria prática 

4.4. A emergência da 

profissionalidade na 

atuação em novos 

contextos 

4.4.1. A profissionalidade dos professores em contextos avaliativos 

de cariz meso.  

4.4.2. A objetividade e o bom senso quando se confrontam valores e 

interesses. 

4.4.3. Preocupação com o bem-estar do avaliado. 

Melhorar as competências nas suas áreas de atuação será, certamente, o objetivo que 

norteia as aprendizagens de todos aqueles que um dia decidiram dedicar-se ao ensino e 

investiram na educação como forma de contribuir para a evolução social. 

Desenvolver as competências relacionais e os conhecimentos adquiridos ao longo da 

carreira apostando em novas aprendizagens para aplicar de forma eficaz sempre que os 

contextos e as situações o exijam, é uma característica do desenvolvimento profissional 

dos docentes. 
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O trabalho em equipa e a colaboração entre pares, quando se trata de enfrentar e 

resolver problemas comuns, contribui para que os docentes não sucumbam à solidão 

própria da profissão perante o peso das tarefas a desempenhar. No Quadro 10 definem-se 

categorias e subcategorias que permitiram perceber a importância do trabalho 

colaborativo no contexto de Avaliação Externa e que mais-valias, no desenvolvimento 

profissional dos docentes participantes, são assumidas pelos próprios. 

Quadro 10. Domínio de Análise 5 

5. A AE e as perspetivas de desenvolvimento profissional dos professores avaliadores 

Categorias Subcategorias 

5.1. O exercício da função 

como processo promotor 

de crescimento 

profissional 

5.1.1. A importância da formação institucional e da formação em 

equipa 

5.1.2. O avaliador externo como líder intermédio 

5.2. Vantagens resultantes 

da colaboração entre 

avaliadores 

5.2.1. O trabalho em equipa e a perspetiva de desenvolvimento 

profissional. 

5.2.2. A reflexão regular entre pares e a resolução de dilemas e 

problemas individuais ou comuns. 

5.2.3. Aquisição de autonomia e eficácia para atuar a solo 

A utilização do software “QSR NUD*IST NVivo 10 – (Qualitative Solutions and 

Research – Non-Numerical Unstructured Data Indexing and Theorizing)”, 

disponibilizado gratuitamente pelo IE-UL, revelou-se uma boa ajuda na análise de 

conteúdo das entrevistas e dos diários.  

Após a importação dos dados, digitalizados em formato Word, para o ambiente do 

NVivo10, Figura 2, criaram-se cinco Nós principais, correspondentes aos Domínios de 

Análise. 
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Figura 2. Codificação dos conteúdos dos diários depois de importados para o 

NVivo10 

Aos Domínios de Análise atribuiu-se a nomenclatura: DAn com n a pertencer ao 

conjunto {1, 2, 3, 4, 5} como se mostra na Figura 3 

 

Figura 3. Definição dos Domínios de Análise (DA) no NVivo10 

Dentro de cada Nó – DAn – definiram-se novos Nós, agora correspondentes às 

categorias que se numeraram e se denominaram, DAn_CATm, por exemplo: DA1_CAT1. 

As subcategorias foram definidas como Nós dentro das respetivas categorias como sendo: 

DAn_CATm_SUBp como se mostra no exemplo apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. Exemplo do processo de categorização (CAT) e subcategorização (SUB) dos 

dados – Domínio de Análise 2 – com recurso ao NVivo10 

Finalmente, os indicadores, que situam as opiniões dos sujeitos participantes na 

Subcategoria respetiva, foram agrupados em Nós a que se atribuiu o nome da cada 

participante, como se mostra na Figura 5. 

 

Figura 5. Exemplo da distribuição dos Indicadores, referentes a cada participante, pela 

subcategoria 1 da Categoria 3 do Domínio de Análise 2 (DA2_CAT3_SUB1) com 

recurso ao NVivo10 



Estudo Empírico – Metodologia 

52 

Após este processo, procedeu-se ao recorte e categorização do conteúdo das narrativas 

pessoais (diários) e do conteúdo resultante da transcrição das entrevistas, que se 

denominaram indicadores.  

A análise de conteúdo é, de acordo com Bardin (2011), uma tarefa muito delicada e 

complexa, que não deve ser totalmente deixada a cargo do computador para evitar que o 

resultado final se transforme numa “abstração incapaz de transmitir o essencial das 

significações produzidas pelas pessoas, deixando escapar o latente, o original, o 

estrutural, o contextual” (p. 91). Por esse motivo, finalizado o processo de recorte e de 

definição de indicadores, transferiram-se estes últimos para uma grelha denominada 

“Análise comparativa dos discursos dos participantes” – em Apêndice – que possibilitou 

uma análise aprofundada das narrativas e dos discursos orais dos participantes, 

permitindo reajustar indicadores e categorias, tirar conclusões e fazer inferências. 

Para mais facilmente se distinguirem os indicadores decorrentes do contributo de cada 

participante, definiram-se os seguintes códigos: 

 Os indicadores correspondentes aos diários transcreveram-se a preto, com 

diferentes tipos de letra. Na transcrição da descrição do trabalho realizado 

prevalece o tipo de letra Calibri 11, proposto inicialmente pela investigadora; na 

transcrição das reflexões individuais – Observações –, procurou manter-se o tipo 

de letra escolhido por cada um dos participantes: Calibri 11 - Amélia e Manuel e 

Gabriola 13 - Gracinda; 

 Os indicadores resultantes das entrevistas reproduziram-se a itálico, entre aspas e 

usando as cores: púrpura - respostas obtidas de Amélia; verde - respostas obtidas 

de Gracinda; azul - respostas obtidas de Manuel. 

1.5.2. Possível enunciação de preocupações de natureza ética 

Um processo de investigação atende a obrigações éticas que essencialmente visam 

proteger as identidades dos participantes. O anonimato permite aos participantes exprimir, 

sem constrangimentos, as suas opiniões e perceções, livres de receios de efeitos negativos 

decorrentes da sua participação, o que se afigura como um fator de grande utilidade para a 

investigação, por possibilitar a obtenção de dados mais autênticos, mais significativos e, 

consequentemente, mais válidos.  

Nesta investigação, o anonimato dos participantes justifica-se pela natureza do 

estudo, na medida em que envolve a opinião dos inquiridos relativamente a pares e pelos 

cargos e funções desempenhadas, no âmbito da ADD. 
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Nos textos onde se encontravam referências que pudessem revelar a identidade dos 

participantes, estas foram alteradas pela investigadora. 

Os docentes avaliados, que os participantes referem nos diários, são anónimos e 

desconhecidos da própria investigadora. Protegeu-se a sua identidade desde o início 

quando se solicitou aos participantes que, quando aludidos, lhes atribuíssem as 

nomenclaturas que considerassem mais convenientes. Nos indicadores, as menções: P1, 

P2 e P3 apontam os três docentes avaliados por uma das participantes; X e Y foram as 

designações atribuídas pela outra participante às docentes que avaliou e finalmente, as 

denominações A e B, foram atribuídas às docentes avaliadas pelo participante alterando 

assim as nomenclaturas que este lhe imputara por coincidirem com as escolhidas por uma 

das participantes. 

Também as escolas foram objeto de alterações: a sigla E1 corresponde à escola onde 

os participantes exercem funções como docentes e as siglas E2, E3 e E4 denominam as 

escolas onde desempenharam funções de avaliadores externos.  

Tendo em conta que a investigadora foi também avaliadora externa e membro do 

grupo de avaliadores que participaram no estudo – acedendo, por isso, ao 

desenvolvimento de todo o processo a partir do seu interior e participando nele – 

considera-se necessário informar que se procurou, afincadamente, respeitar o 

distanciamento necessário à objetividade e rigor que a investigação exige. Nos diários dos 

participantes, a personagem Maria refere-se à investigadora, enquanto avaliadora externa.  
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Capítulo 2 - Apresentação e Análise dos dados  

A partir da análise de conteúdo dos documentos normativos e dos documentos 

internos do Centro de Formação foi possível traçar o perfil dos avaliadores externos no 

processo de avaliação delineado no Decreto Regulamentar 26/2012 de 21 de fevereiro e 

perceber o papel dos Centros de Formação como entidades gestoras do processo de 

avaliação externa de docentes. 

A análise de conteúdo dos diários e das entrevistas permitirá clarificar se o exercício 

deste novo papel de avaliador externo alterou as conceções que os professores detinham, 

sobre a profissão, a identidade profissional e as vertentes da profissionalidade docente 

definidas no quadro teórico e, possibilitará ainda analisar se os participantes percecionam 

o exercício da função de avaliadores externos como fator promotor do seu 

desenvolvimento profissional. As comunicações escritas e os depoimentos orais dos 

participantes permitirão proceder a inferências que por serem pessoais terão a 

credibilidade que o contexto onde decorreu a investigação lhe confere. 

2.1. O Avaliador Externo: Entre o ideal e o real 

2.1.1. Os avaliadores externos do ponto de vista normativo 

A leitura dos documentos legislativos permite definir o perfil do avaliador externo 

ideal plasmado nos normativos legais que validam o discurso do poder. Assim, serão 

nomeados avaliadores externos os docentes de carreira, da mesma área científica do 

avaliado, detentores de formação especializada em Avaliação do Desempenho Docente, 

com experiência em supervisão pedagógica e observação da prática letiva e posicionados 

nos escalões do topo da carreira.  

O número de anos de serviço e as sucessivas reduções na componente letiva – 

adquiridas com a idade – permitem que estes docentes (do 3º Ciclo/Secundário) 

apresentem simultaneamente uma componente letiva reduzida (entre 14 e 18 horas 

semanais) e um número de horas de componente não letiva, que poderá variar entre 8 e 12 

horas semanais, no sentido inverso da componente letiva. Serão, portanto, professores a 

quem, após o cumprimento diário das suas funções letivas, sobrará tempo para assistir à 

prática letiva de um número significativo de colegas mais jovens. O n.º 4 do Artigo 7º do 

despacho n.º 13981/2012 vem corroborar esta ideia, ao afirmar a necessidade de requerer 

autorização expressa do serviço competente do Ministério da Educação e Ciência se 
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forem atribuídos, no mesmo ano escolar, mais de dez docentes ao mesmo avaliador 

externo, para efeitos de avaliação da dimensão científica e pedagógica. 

2.1.2. Os professores/avaliadores externos reais 

A caracterização dos avaliadores externos que se apresenta diz respeito aos 

professores do 3º Ciclo/Secundário que exerceram funções de avaliadores externos 

pertencentes à bolsa de avaliadores do Centro de Formação onde se desenrolou o estudo 

empírico e à qual pertenciam os docentes participantes. A caracterização foi possível a 

partir dos dados cedidos pela Direção do Centro de Formação e apresentam-se 

graficamente para uma melhor visualização e uma mais rápida perceção do perfil dos 

professores, nomeados avaliadores externos, do 3º Ciclo do Ensino Básico/Secundário.  

Assim tem-se: 

O Gráfico 1 permite concluir que no que respeita ao género, a diferença não é 

significativa, uma vez que 54% dos avaliadores externos são mulheres contra 46% de 

homens, tendo presente que um indivíduo corresponde a, aproximadamente, 8% da 

amostra. 

 

No que respeita à idade, o Gráfico 2 revela que 69% dos avaliadores externos têm 

menos de 55 anos de idade: o número de horas de redução da componente letiva destes 

docentes varia entre as duas e as quatro horas semanais. 

Gráfico 1. Distribuição dos AE por Género 
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Na escolha dos avaliadores pesaram: o tempo de serviço e consequentemente o 

posicionamento na carreira, as habilitações académicas e profissionais, o exercício de 

funções de avaliadores em anteriores processos de ADD e a orientação de estágio 

pedagógico, no âmbito da formação inicial de professores. 

Quanto ao tempo de serviço e de posicionamento na carreira apresentados nos 

Gráfico 3 e Gráfico 4, respetivamente, conclui-se que a percentagem de docentes com 

menos de 30 anos de serviço se situa nos 69% e que, 61% se encontram posicionados 

abaixo do 8º escalão. 

 

Quanto menos tempo de serviço tem o docente mais a componente letiva se aproxima 

do número máximo de horas (22) sendo o número de horas de componente não letiva 

próximo do mínimo (4 horas). O exercício da função de Diretor de Turma inscreve-se, em 

parte, na componente não letiva do docente.  

Gráfico 3. Tempo de Serviço dos AE (em anos) 

Gráfico 2. Idade dos AE 
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Gráfico 5. Experiência dos AE em ADD 

 

O posicionamento dos docentes na carreira segue a mesma lógica do tempo de 

serviço: quanto mais baixo for o escalão ocupado pelo docente, maior é o número de 

horas de componente letiva, menor é o número de horas de componente não letiva e mais 

baixo é o salário. 

Quanto à formação dos professores avaliadores externos na área da supervisão e/ou 

exercício de funções idênticas em processos de avaliação anteriores, (alínea c) do artigo 

13.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 para recrutamento dos professores 

constituintes da bolsa de avaliadores externos), do Gráfico 5 resulta que 69% dos 

avaliadores externos exerceram funções de orientadores de Estágio Pedagógico (EP); 

92% exerceram funções de relator em processos anteriores de avaliação de desempenho 

docente, o que poderá significar que todos os avaliadores terão experiência na observação 

da prática letiva – o docente que não exerceu funções de relator foi Orientador de Estágio.  

 

Gráfico 4. Posição dos Professores AE na Carreira 
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Analisando as habilitações académicas dos docentes/avaliadores externos, 

apresentadas no Gráfico 6, é possível verificar que 15% dos avaliadores têm Pós 

Graduação, 31% têm mestrado em diferentes áreas e 56% apresentam a formação 

académica exigida para a docência (licenciatura).  

 

Quanto à formação específica para o exercício da função, o Gráfico 7 permite 

concluir que apenas 23% apresentam formação pós-graduada em supervisão/avaliação de 

docentes, o que significa que a formação pós graduada apresentada por uma parte dos 

docentes não é na área da supervisão ou avaliação/orientação da prática letiva. 

 

  

Gráfico 7. Formação dos AE em Supervisão/Avaliação 

Gráfico 6. Habilitações Académicas dos AE 
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Conclusão: 

Ao pretender atribuir a responsabilidade da Avaliação Externa aos docentes posicionados 

nos escalões do topo da carreira e supostamente mais experientes – fazendo lembrar os 

“titulares” do 1º Ciclo Avaliativo –, a tutela atingiu, efetivamente, os docentes que se 

encontram a meio da carreira, que estarão na profissão até aos 67 anos de idade, e que têm 

sido os mais atingidos com as mudanças governativas. De acordo com as informações 

provenientes do Centro de Formação, o primeiro critério que ditou a seleção dos docentes 

para integrar a bolsa de avaliadores externos prendeu-se com a experiência em Orientação 

de Estágio Pedagógico, seguindo-se a experiência em Avaliação do Desempenho de 

Docentes – este critério permitiu a nomeação dos docentes que desempenharam funções 

de avaliadores/relatores nos ciclos avaliativos anteriores – e finalmente, na 

impossibilidade de satisfazer qualquer dos critérios anteriores, foram nomeados os 

docentes que investiram na ampliação da sua própria formação, com mestrados e 

doutoramentos na área da supervisão. 

Na prática, os professores que desempenharam funções de avaliadores externos, 

foram maioritariamente, docentes com horários cuja componente letiva semanal variou 

entre as 18 e as 22 horas e a componente não letiva – distribuída pelos apoios às 

aprendizagens dos alunos, coordenação de departamentos, direção de turma, direção de 

instalações, substituições de colegas faltosos, etc. – situou-se entre as 4 e as 8 horas 

semanais. 

A tutela não emitiu qualquer deliberação de modo a reduzir o trabalho atribuído a 

estes docentes, deixando a decisão ao critério dos Diretores das escolas onde estes 

exercem. Apesar da boa vontade revelada por alguns Diretores, não foi possível, por 

motivos vários, aliviar o trabalho definido nos horários dos docentes desde setembro. Por 

exemplo, os docentes que desempenhavam funções de coordenadores dos respetivos 

departamentos disciplinares não tiveram direito a qualquer redução no horário, uma vez 

que, para o desempenho do cargo, são atribuídas horas da componente não letiva. O 

mesmo aconteceu aos professores que exerceram os cargos de diretores de turma: o 

trabalho não letivo, relacionado com a direção de turma, não pôde ser delegado em 

outrem.  

Em suma, o desempenho da função de avaliador externo exigiu, da maioria dos 

docentes – sem qualquer tipo de compensação – um acréscimo das horas de trabalho, em 

detrimento do seu tempo de descanso e de contacto com a família. 
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2.2. O Estudo de Caso 

Para uma melhor perceção do que vai ser apresentado neste capítulo, é importante 

esclarecer que os professores/avaliadores externos que se constituíram participantes neste 

estudo se encontram posicionados em diferentes escalões da carreira e, em função da 

idade e do tempo de serviço, os horários respetivos apresentam composições diferentes 

relativamente à componente letiva e não letiva.  

No início do 3º período letivo, a Diretora da Escola dispensou os docentes com a 

função de avaliadores externos do cumprimento da componente não letiva. 

2.2.1.  Caracterização dos participantes 

A caracterização dos participantes foi possível a partir dos conhecimentos da 

investigadora, da escrita narrativa dos diários e das respostas a questões específicas 

propostas no Bloco 2 das entrevistas que tinha por objetivo a “Caracterização dos 

entrevistados”. Posteriormente, na tabela delineada para proceder à Análise Comparativa 

dos Discursos dos Participantes, estas informações agruparam-se em categorias e 

subcategorias num Domínio de Análise denominado Perfil do Participante.  

Amélia 

Amélia é licenciada em Educação Física e mestre em Supervisão. Ultrapassou já os 

30 anos de serviço posicionando-se no 9º escalão da carreira. No seu horário de trabalho 

constam 14 horas de trabalho letivo distribuído entre turmas de 12º ano de Ensino 

Secundário – cursos científico-humanísticos e cursos profissionais – e 12 horas de 

componente não letiva distribuídas entre apoio a um aluno com deficiência visual, direção 

de instalações no âmbito da educação física, direção de turma, reuniões de departamento e 

substituição de colegas. Assume regularmente funções de diretora de turma.  

No campo da supervisão e avaliação de docentes, exerceu funções de orientadora de 

estágio pedagógico em diferentes estabelecimentos de ensino superior, foi supervisora de 

docentes de 1º ciclo do Ensino Básico, no âmbito da implementação da prática da 

educação física neste nível de ensino e foi relatora no segundo ciclo avaliativo (2009- 

-2011) do processo de ADD. 
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No âmbito da AE foi-lhe atribuída a observação da prática letiva de três docentes 

posicionados no 4º escalão
6 

da carreira, pertencentes ao mesmo agrupamento de escolas. 

O início dos registos no diário de Amélia coincide com o primeiro dia de observação 

da prática letiva de um dos professores por si avaliados. Até ao final do processo de 

avaliação externa no âmbito da ADD, Amélia escreveu regularmente as suas reflexões e 

descreveu o que considerou serem incidentes críticos relacionados com o desempenho da 

função de avaliadora externa. 

Gracinda 

Gracinda é licenciada na área das línguas. Exerce a docência há mais de 25 anos. 

Encontra-se posicionada no 6º escalão da carreira e tem 20 horas de trabalho letivo 

distribuídas entre turmas do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário: 8º ano – 

português; 8º ano – francês; 8º ano – ateliê de expressões; 11º ano – português. Exerce 

regularmente funções de diretora de turma. Durante a realização do estudo foi diretora de 

turma de duas turmas, uma do 3º CEB e outra do Ensino Secundário. Da componente não 

letiva do seu horário – 6 horas – constam direções de turma de 8º ano e de 11º ano, apoio 

no âmbito da disciplina de francês, apoio em português língua não materna, dinamização 

do clube de línguas e reuniões de departamento. No campo da supervisão e avaliação de 

docentes, desempenhou funções de orientadora de estágio pedagógico.  

No processo de Avaliação Externa, foi-lhe atribuída a observação da prática letiva de 

duas docentes posicionadas no 4º escalão da carreira, pertencentes a Agrupamentos de 

Escolas diferentes: uma das escolas fica próxima daquela onde exerce e a outra, situa-se a 

20 km do local onde reside e a 10 km do seu local de trabalho. 

Gracinda disponibiliza regularmente informação sobre a forma como viveu o 

processo de AE. Iniciou a escrita do seu diário no dia em que foi formalmente notificada 

pelo CFE, através de correio eletrónico, da nomeação para avaliadora externa, dando-a 

por encerrada no dia em que cessou funções. Nas suas reflexões, muito ricas e 

                                                 

6
 Os docentes posicionados no 4º escalão da carreira possuem no seu currículo mais de 20 anos de 

docência. Os participantes neste estudo avaliaram docentes que pertenceram/pertencem à equipa 

da direção das escolas onde lecionam e docentes que eram eles próprios candidatos a integrar a 

bolsa de Avaliadores Externos, tendo sido excluídos da mesma devido a conflito de interesses: por 

se encontrarem posicionados no 4º escalão da carreira, o processo de ADD destes docentes passa 

pela observação da sua prática letiva por parte de um Avaliador Externo. 
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pormenorizadas, pontuam, além de incidentes críticos, sentimentos, estados de alma e 

vivências como avaliadora e como docente. 

Manuel 

Manuel é licenciado na área das ciências e pós graduado em Orientação Educativa. 

Exerceu funções no setor da engenharia, optando posteriormente pelo ensino. É professor 

há 27 anos, encontrando-se posicionado no 6º escalão da carreira com 18 horas de 

componente letiva, repartida por três turmas: duas de 9º ano e uma de 11º ano. A 

componente não letiva do seu horário de trabalho (8 horas) distribui-se entre apoios aos 

alunos, horas de apoio à sala de estudo e reuniões de departamento. 

Adquiriu a experiência em supervisão e avaliação de professores a partir da 

orientação de estágio pedagógico, do desempenho de funções de delegado à 

profissionalização em exercício, no âmbito da ADD no primeiro ciclo avaliativo (2007- 

-2009) – por ser professor titular e Coordenador de Departamento – e, do exercício de 

relator, ainda como subcoordenador de subdepartamento, no segundo ciclo avaliativo 

(2009-2011).  

No âmbito da AE foi-lhe atribuída a observação da prática letiva de duas docentes 

posicionadas no 4º escalão da carreira, efetivas no mesmo Agrupamento de Escolas. 

Manuel limitou a escrita do seu diário aos dias de observação da prática letiva e, nas 

reflexões que apresenta, transmite muito pouca informação. O seu registo é sumário e 

reduzido a seis páginas repetindo as mesmas reflexões em todas elas. A dificuldade na 

escrita do diário pode estar diretamente relacionada com o facto de o participante não ter 

percebido que o relato dos incidentes críticos, não é apenas escrever sobre o que corre 

mal ou menos bem e que incidentes críticos podem ser situações que nos provocam 

reações positivas, que se consideram interessantes ou que nem se espera que venham a 

ocorrer. Também pode acontecer que o participante sinta dificuldades em escrever ou 

expor os seus pensamentos, sabendo aprioristicamente que estes serão analisados e 

esmiuçados por terceiros, e publicados.  
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2.2.2. Perceções sobre o processo de AE no âmbito da ADD 

Definiu-se este domínio de análise com o objetivo de apreender que perceção têm os 

participantes sobre o modelo de avaliação que ajudaram a implementar. Neste contexto 

interessa analisar: que caraterísticas atribuem à avaliação externa, que competências e 

requisitos consideram serem necessários para se desempenhar a função de avaliador 

externo, que condições físicas e formativas lhes foram proporcionadas e, finalmente, que 

perceção adquiriram sobre o modelo, com a evolução da realização da tarefa. 

2.2.2.1. Perspetivas sobre o modelo de ADD em vigor 

Os participantes, neste estudo, estiveram envolvidos nos modelos de avaliação 

anteriores de diferentes formas. Enquanto Amélia viveu o processo anterior como relatora, 

Gracinda apenas o viveu como avaliada e Manuel foi avaliador no primeiro modelo e 

relator no segundo.  

A2.1. Vantagens do modelo de AE 

O facto de a prática letiva ser observada e avaliada por um avaliador externo pode ser 

vantajoso tanto para os avaliados como para os avaliadores. 

 Amélia considera que o avaliador, por ser exterior à escola, tenderá a ser menos 

subjetivo e como tal este modelo será mais justo que os modelos de avaliação anteriores. 

“ (…) Aqui assim temos uma componente, como é uma pessoa de fora a observar não 

haverá tanta subjetividade da parte de quem avalia. Portanto, nesse aspeto, se calhar … 

será mais justo.” (A., Entrevista) 

Gracinda, por sua vez considera que, ao não sentir a pressão dos pares, os 

avaliadores tendem a ser mais objetivos. 

“Na avaliação externa, acontece que não sentimos pressão de nenhum dos nossos pares e, 

como não sentimos pressão, tendemos a ser muito mais objetivos.” (G., Entrevista) 

Na opinião de Manuel – apesar de não ter pedido escusa ao exercício da função de 

avaliador externo – este tipo de avaliação não tem qualquer interesse por considerar que a 

avaliação dos docentes deve caber ao Diretor da Escola e não a um professor. 

“Eu não vejo qual é o interesse de haver avaliação externa. … A avaliação devia ser feita 

pela direção da escola … não por um professor.” (M., Entrevista) 

Assim, de entre os três participantes, uma das docentes refere as vantagens para o 

lado do avaliado e a outra refere as vantagens do ponto de vista do avaliador, 
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comparativamente aos modelos de avaliação anteriores que envolviam a observação de 

prática letiva. O participante não lhe refere vantagens porque a avaliação da prática letiva 

deve ser da competência do diretor da escola. 

B2.1. Perspetivas sobre a equidade e fiabilidade do modelo de AE 

Apesar de considerarem este modelo mais objetivo que o anterior
7
, Amélia e 

Gracinda referem situações que podem torná-lo pouco equitativo e, como tal, deitar por 

terra a fiabilidade do mesmo. 

Na opinião de Amélia, o facto de os avaliadores terem percursos de formação 

diferentes e aplicarem critérios diferentes na classificação vai provocar diferenciação. 

“… Como os avaliadores são diferentes, e cada um tem o seu percurso há de haver sempre 

alguma diferenciação entre o que um avaliador avalia (riso) e o outro, não é? - Ou os 

critérios que cada um utiliza depois na classificação.” (A., Entrevista) 

Também Gracinda, apesar de considerar que o processo “pode tornar-se mais 

objetivo, mais fiel, porque a pessoa não está sujeita a pressões” (G., Entrevista), no 

momento da leitura dos relatórios de autoavaliação, elaborados pelos professores 

avaliados, põe em causa a equidade do modelo e assinala outros aspetos que se prendem 

com o reduzido número de observações e com o facto de os avaliados não sequenciarem 

as aulas observadas num plano mais vasto a que deveriam fazer referência no relatório. 

 “… por que tenho de ter o relatório de todas as atividades realizadas ao longo do ano?... Não considero 

pertinente, era escusado, pode viciar o processo, um avaliador pode ser levado a refletir sobre o global 

e outro a cingir-se, tal como lhe foi dito e redito, às aulas assistidas, nem sequer dá para certificar que 

os planos se incluíram numa determinada sequência, para isso seria necessário um relatório 

exaustivo, impossível de pedir.” (G., Diário, 2/7) 

Quanto à equidade e fiabilidade do modelo em análise, Manuel não é claro no seu 

discurso, no entanto, dele se considera sobressair nota negativa para estas duas 

características que a tutela pretende atribuir à Avaliação Externa: 

“Se calhar devia haver era mais observações, ou… é claro que não pode haver … que isso 

tem outras implicações … a avaliação externa são duas aulas, portanto … cento e oitenta 

minutos, dois blocos de noventa. Em duas aulas se calhar não se … não se vê aquilo que se 

deveria ver. (…) O avaliador é um avaliador externo à partida não conhece o professor em 

observação. Mas pode conhecer.” (M., Entrevista) 

                                                 

7
 Ciclo Avaliativo 2009-2011 
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Os participantes, nos seus discursos, apontam situações, que, a verificarem-se, podem 

comprometer a equidade, justiça e fiabilidade do processo de AE-ADD. 

C2.1. O papel das lideranças no processo 

Nenhum dos participantes reconhece explicitamente, no seu discurso, a Diretora da 

Escola onde leciona como líder neste processo, ainda que nos diários de Amélia e 

Gracinda se façam referências positivas ao papel da Diretora da Escola, quando esta os 

ilibou do cumprimento de algumas das tarefas não letivas a que estavam sujeitos. 

Quando diretamente inquiridos sobre o papel desempenhado pela Diretora do Centro 

de Formação, os participantes consideram que esta desempenhou da melhor forma o papel 

que lhe coube: fazer a ligação entre as várias fases do processo, procurando manter 

informados os avaliadores, esclarecer as dúvidas e resolver problemas relacionados com 

os horários das aulas observadas. 

“A diretora do centro, pronto manteve-nos sempre informados e fez a ligação entre as 

várias fases do processo. Acho que foi essencialmente isso.” (A., Entrevista) 

“A diretora do centro de formação … todas as dúvidas que lhe foram colocadas ela 

respondeu sempre, e tentou da melhor maneira … resolvê-las e resolveu-as da melhor 

maneira que lhe foi possível evidentemente.” (G., Entrevista) 

“A diretora do centro de formação cumpriu… limitou-se a cumprir calendário, portanto 

acho que teve um papel … procedeu corretamente. Agora é assim, apenas cumpre ordens.” 

(M., Entrevista) 

Na resposta à questão que visava perceber como viram os participantes o papel 

desempenhado pela formadora no processo, estes consideraram que o apoio por ela 

prestado foi reduzido. 

“A formadora … A formadora claro … como tinha poucas horas deu … deu o apoio que 

poderia. Também não houve tempo para mais. (G., Entrevista) 

“… a formadora podia ter, se calhar, dado mais formação … devia ter dado mais 

formação especialmente antes do processo começar. (…) devia ter aparecido mais vezes … 

mas se calhar também por...imposições ministeriais, também não o fez.” (M., Entrevista) 

Todavia, quando – nas sessões de acompanhamento do processo – em vez de uma 

formadora apareceram duas, a estranheza cedeu o lugar à desconfiança, traduzida na 

narrativa de Gracinda. 
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“Ou eu sou muito distraída, ou a reunião não focou aquilo que deveria focar. Por que motivo a 

formadora está sempre a repetir que não é nossa avaliadora? (…) Gostava de poder ler o livro de 

apontamentos da acompanhante da formadora…” (G., Diário, 13/5) 

A perspetiva que os participantes adquiriram da exequibilidade do modelo passa 

pelos desempenhos das lideranças que fizeram a ligação entre a tutela e os avaliadores 

externos. Dos discursos dos participantes a nota negativa é atribuída ao acompanhamento 

da formadora, que ficou muito aquém do expectável pelos avaliadores externos. 

2.2.2.2. Competências e Requisitos para ser avaliador externo 

Num país em crise, quando a tutela não tem meios financeiros para dar formação aos 

docentes que pretende que desempenhem funções de avaliadores, é mais fácil requisitar 

os serviços daqueles que de alguma forma já possuem experiência de observação da 

prática letiva. Neste caso, a formação académica, apesar de fundamental, foi relegada 

para segundo plano.  

A2.2. A formação académica e o Exercício da função de avaliador externo 

Todos os participantes se consideram habilitados e capazes de avaliar os colegas. 

Amélia considera que a sua experiência, aliada ao mestrado em supervisão, lhe facilitou o 

trabalho, referindo as dificuldades que os docentes sem formação específica na área 

devem ter sentido. 

“… para além de toda a experiência que tenho, depois o mestrado em supervisão 

pedagógica, onde nós também abordamos tanto assuntos relacionados com a supervisão e 

a observação de professores, acho que sim. (…) Se calhar o professor que não tem 

formação específica nesta área tem mais dificuldade em fazer este tipo de trabalho.” (A., 

Entrevista) 

Gracinda assume que não ter formação específica na área de supervisão, exige ao 

avaliador externo muitas horas de autoformação. 

“Eu considero que tenho habilitações … considero-me ponderada o suficiente para saber 

como avaliar… Exige a aquisição de novas competências, exige formação específica, para 

quem não tem formação específica, como eu, não tenho na área de avaliação, a não ser 

aquela que me foi dada o ano passado, exigiu muita leitura de muitos autores e 

diversificados… exigiu muitas horas de autoformação.” (G., Entrevista) 
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Por seu lado, Manuel pensa que, com o seu currículo, cumpre todos os requisitos 

necessários para ser avaliador externo e afirma-se preparadíssimo para exercer a função. 

“Sinto-me completamente à vontade na observação de aulas. A formação científica que 

tenho e a formação … a pós-graduação que fiz em orientação educativa acho que foi 

extremamente importante. As ações que tive na Faculdade [como orientador de estágio] 

foram interessantes… interessantes e importantes… as que fiz na escola como avaliador 

interno – que eu também fui avaliador interno – também foram importantes. (M., 

Entrevista) 

Possuir formação académica específica para desempenhar a função, deve ser, sempre, 

um fator para selecionar os avaliadores, mas esta não é um requisito obrigatório para se 

ser professor. Assim sendo, o ónus da formação deve caber à tutela que tem poder 

decisório sobre quem deve ou não ser avaliador. Numa situação peculiar como esta, que 

foi vivida pelos participantes, é importante perceber que a predisposição dos docentes 

para aprenderem novas valências pode ser fundamental quando se pretende que estes se 

sintam motivados para desempenharem novas funções. 

B2.2. A formação proposta pela Tutela e a aquisição de competências 

A formação é vista por qualquer docente como um processo de aquisição de 

competências para bem desempenhar um determinado papel ou para melhorar as 

competências que possui. Os docentes que exerceram a função de avaliadores externos 

certamente perspetivaram a formação que lhe foi proposta pela tutela como método de 

aquisição de competências em diferentes vertentes do processo, por exemplo: a) no 

campo da observação da prática letiva; b) na análise dos descritores respeitantes a cada 

domínio; c) no preenchimento das fichas de observação e de avaliação; d) na elaboração 

dos pareceres. Por isso, consideram a oferta de formação nesse campo como algo muito 

importante que, de acordo com os discursos, ficou aquém das suas expetativas.  

De facto, quando instados a pronunciarem-se sobre a formação oficialmente 

proposta, os seus discursos apontam todos no mesmo sentido.  

“É sempre bom ter mais formação, porque há sempre coisas a aparecer, há a evolução, há 

conhecimentos que se calhar a formação nos permite rever. Portanto, … penso que a 

formação é sempre importante … para nós realmente lidarmos com os vários documentos e 

a legislação e podermos refletir sobre isso, e acho que isso foi bastante bom. … Penso que 

falhou aí também aquela parte que seria … se calhar que nós estávamos à espera um 

pouco da supervisão que não existiu. … Mas também, não sei se a própria legislação 

apontava muito para aí. Se calhar, há alguma lacuna nesse aspeto.” (A., Entrevista) 

“Portanto … relativamente à formação, achei pouco. Gostaria de ter tido mais. … Achei 

poucas horas de formação. Acho que deveríamos ter tido mais horas de formação [não] foi 
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possível, mas deveríamos ter tido mais para … para ter maior conhecimento, maior 

segurança na nossa atuação.” (G., Entrevista) 

“Isto é um trabalho novo, foi o primeiro ano, devíamos ter tido muito mais horas de 

trabalho, de trabalho específico, e portanto muitas horas de redução na escola … mais 

umas horas, mais umas horas, … para discutir alguns pormenores que ocorreram este ano 

e, que se calhar, podem ser melhorados, e enfim, … não aquela formação tipo … com 

caráter … estritamente académico, mas para debater alguns problemas entre os 

avaliadores.” (M., Entrevista) 

Apesar de incipiente, houve sessões que os docentes consideraram terem sido 

produtivas. Amélia refere no seu diário uma sessão que foi de encontro às dúvidas que 

sentia sobre o preenchimento de um dos anexos relacionados com a 

avaliação/classificação dos avaliados. 

“Esta sessão foi muito importante pois veio ao encontro de dúvidas sobre a parte final da 

nossa avaliação e sobre o preenchimento do Anexo II.” (A., Diário, 31/5) 

De acordo com os discursos dos participantes, a aquisição de formação é sempre 

importante. Quanto à formação proporcionada pela tutela focou-se sobretudo em aspetos 

burocráticos relacionados com o preenchimento dos instrumentos de registo. Na prática, 

tratava-se de divulgar, através dos formadores, os parâmetros definidos superiormente, 

promovendo, entre os avaliadores externos, a ideia de que o processo era democrático e 

que os descritores eram resultado de consensos entre avaliadores. Ao perspetivarem a 

frequência de formação e o acompanhamento, por parte da formadora, como uma 

possibilidade de adquirirem mais competências de natureza prática, a não materialização 

desta perspetiva aumentou, nos avaliadores externos, a insegurança e a desconfiança 

sobre a aplicabilidade generalizada dos critérios e a uniformidade dos referenciais 

teóricos, tal como eram defendidos pela formadora. 

2.2.2.3. As condições da AE e a secundarização da docência 

Nem todos os participantes viveram da mesma forma o período em que 

desempenharam, simultaneamente, o papel de avaliadores externos e de docentes. A 

forma como cada um viveu esta etapa profissional parece depender de diferentes fatores. 
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A2.3. Número de turmas/alunos e horas relacionados com a docência 

Tal como anteriormente referido, aquando da caracterização dos participantes, 

Amélia apresenta o menor número de horas de componente letiva: 

“… eu já tenho algumas reduções, portanto, não tenho tanta carga horária em termos de 

turmas. Tive … três turmas do décimo segundo ano de prosseguimento de estudos, tive uma 

turma de décimo segundo ano do profissional, dei apoio a um aluno com deficiência 

visual.” (A., Entrevista) 

seguida de Manuel  

 “lecionei nono e décimo primeiro - dois nonos e um décimo primeiro - cerca de … oitenta 

alunos. … O meu horário de trabalho, portanto … distribuía-se por quatro dias de terça a 

sexta - dezoito horas letivas.” (M., Entrevista) 

e Gracinda com maior número de turmas, de alunos e de componente letiva. 

“… quatro níveis…oitavo ano e décimo primeiro … cinco turmas (…) perto de cem alunos 

… 20 horas letivas.” (G., Entrevista) 

Presume-se que o número de horas letivas, de turmas e de alunos seja um fator 

importante na perceção que se adquire sobre o grau de dificuldade do trabalho a realizar. 

É natural pensar-se que uma carga letiva menos densa permitiria aos avaliadores 

encararem o processo de forma mais serena. 

B2.3. Número de professores a observar 

O número de avaliados atribuídos a cada avaliador externo está relacionado com o 

número de docentes do seu grupo disciplinar, que, no mesmo Agrupamento de Escolas, 

requereram observação de aulas. Partindo desta premissa, Amélia observou a prática 

letiva de três docentes {P1, P2, P3}; Gracinda observou/avaliou duas docentes {X, Y} e 

Manuel foi avaliador externo de duas professoras {A, B}. 

C2.3. Tempo total de observação da prática letiva como avaliador(a) 

No âmbito da Avaliação Externa, cada avaliado deve ser observado em, pelo menos, 

180 minutos da sua prática letiva. Nas escolas que adotaram os tempos letivos de 50 

minutos, cada observação durará o tempo correspondente a 200 minutos. Assim, apesar 

de os avaliadores externos terem de observar o mesmo número de docentes, o tempo de 

observação será menor ou maior em função da duração do tempo letivo adotado pela 

escola a que o avaliado pertence. 

Da escrita dos diários e do discurso das entrevistas, conclui-se: 
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 Amélia realizou, no mesmo estabelecimento de ensino, 12 tempos letivos de 

observações que perfizeram um total de 600 minutos, distribuídos por duas aulas de 100 

minutos, cada uma, por avaliado.  

Gracinda observou um total de 380 minutos de prática letiva distribuídos por 2 aulas 

de 90 minutos, cada uma, numa escola e 2 aulas de 100 minutos, cada uma, na outra.  

Manuel observou 400 minutos distribuídos por duas observações de 100 minutos, 

cada uma, num caso e 4 observações de 50 minutos, cada uma, no outro, em duas escolas 

do mesmo agrupamento. 

D2.3. Distância da escola onde leciona aos locais de observação 

De acordo com a legislação em vigor, o avaliador pode deslocar-se até 20 km de 

distância do seu local de trabalho para proceder à observação da prática letiva. 

No caso dos participantes, neste estudo, a maioria dos docentes avaliados pertenciam 

ao quadro de um dos outros Agrupamentos de Escolas da localidade onde se situa aquela 

onde exercem. Gracinda foi a única obrigada a deslocar-se a uma escola situada a 

aproximadamente 10 km daquela onde exerce, para observar a prática letiva de uma das 

docentes avaliadas.  

A proximidade entre o local onde moram, as escolas onde exercem e as escolas onde 

avaliam parece contribuir para se adquirir uma mais ampla perceção sobre a dificuldade 

da tarefa. 

No discurso de Amélia percebe-se que a sua deslocação à escola onde avalia não é 

um problema. 

“ (…) a escola também era aqui, na mesma... na mesma localidade onde nós moramos, 

portanto, também era sair de casa e entrar na escola.” (A., Entrevista) 

Por ser um assunto referido diversas vezes no seu diário, considera-se que, para 

Gracinda, a distância que tem de percorrer, é relevante. 

“Encontro com a avaliada Y … às 16:30 … Na escola E4 (cerca de 20 Km da minha casa).” 

(G., Diário, 4/4) 

“Observação de 90 minutos de aula … Escola E4 – 10 Km da escola onde leciono… 

Deslocação em transporte próprio para observar uma aula que teve início às 14h.” (G., 

Diário, 9/4 e 23/4) 

É através do diário que Manuel informa sobre a distância entre as escolas onde 

trabalham todos os participantes e onde todos têm que se deslocar para avaliar. As escolas 

referenciadas como E2 e E3 pertencem ao mesmo Agrupamento e situam-se em edifícios 

próximos. 
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“9h 30 – 10h 20: Observação de aulas … Escola E2 – a 2 km da Escola onde leciono… 

Deslocação em transporte próprio.” (M., Diário, 11/4 e 18/4; 9/5 e 16/5)  

“Deslocação em transporte próprio para observar uma aula que teve início às 14h 40… 

Escola E3 – a 2 km da Escola onde leciono.” (M., Diário, 15/4 e 29/4) 

A realização da tarefa de observação da prática letiva dos avaliados, em algumas 

situações, só foi possível graças à disponibilidade de meios próprios, por parte dos 

avaliadores, para percorrerem as distâncias entre o local de trabalho e os locais de 

observação.  

E2.3. A (re)organização do trabalho docente 

Periodicamente, em função do cumprimento das planificações e dos objetivos 

definidos, os docentes reorganizam o seu trabalho, reajustando a sua prática às 

características das turmas e às aprendizagens dos alunos. Perante o desempenho de uma 

nova tarefa, definida como prioritária, é natural que o trabalho docente seja alvo de uma 

reorganização, de modo a que o professor/avaliador possa desempenhar os papéis que lhe 

cabem, procurando penalizar o menos possível os seus alunos. 

Esta reorganização da docência é percecionada por cada professor de forma diferente, 

dependendo da disciplina que leciona, do trabalho letivo e da falta de tempo para realizar 

todas as tarefas. 

  Amélia é professora de educação física, repartindo o seu tempo não letivo entre a 

direção de instalações e a direção de turma que considera dar-lhe muito trabalho. 

“A Direção de turma… dá muito trabalho … pois é necessário ter o trabalho sempre 

atualizado, uma boa comunicação entre os professores da turma, o contacto com os 

encarregados de educação e com os alunos da turma …. E depois de um dia recheado 

ainda temos que preparar as aulas do dia seguinte.” (A., Diário, 7/5) 

Reconhecendo que a dispensa da componente não letiva foi importante, a participante 

considera que há trabalho, nesta componente, que tem que aparecer feito. 

“Apesar de nos ter sido dispensado o serviço não letivo desde que temos a observação de 

aulas, o trabalho referente aos cargos tem de ser feito.” (A., Diário, 8/5) 

Gracinda faz referência à reorganização do seu trabalho, quando se iniciam os 

primeiros contactos/encontros com as docentes avaliadas:  

“… não tenho tido tempo para parar, com tanto nível para preparar.” (G., diário, 24/1) 

E continua, preocupada com o facto de os alunos serem preteridos a favor da 

avaliação de docentes: 
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“Não pude lecionar as aulas previstas – deixei atividades para os alunos realizarem em 

aulas de substituição… Não pude atualizar as faltas da minha direção de turma do 11º.” 

(G., Diário, 11/3, dia de formação) 

Ou com a perda do dia de trabalho não letivo, quando se é docente de português e se 

lecionam 5 turmas...  

“Dia de trabalho individual, pois está-se mesmo a ver! (G., Diário, 5/4) 

Foram vários os fatores que influenciaram a forma como os professores viveram o 

desempenho da função de avaliador externo. Expõem-se alguns, de entre os assinalados 

pelos participantes: a idade, que condiciona o número de horas de componente letiva; o 

facto de se lecionar uma disciplina de cariz prático ou teórico com a submissão dos alunos 

a exame final; o número de alunos; o número de avaliados; a distância a percorrer para 

observar a sua prática letiva; e o tempo que se tornou curto para tanta ação. Estes fatores 

obrigaram, em algumas situações, a uma reorganização do tempo de dedicação e apoio 

aos próprios alunos, bem como às tarefas a realizar nos locais de trabalho habituais. 

2.2.2.4. Balanço da execução da tarefa de avaliador externo 

As reações dos professores quando são nomeados para exercerem determinadas 

funções dependem, como em qualquer outro caso, não só das experiências anteriores 

como da perceção que se tem da empreitada e do esforço que a sua concretização exigirá.  

Apesar de nem todos os participantes encararem as mudanças profissionais da mesma 

forma, interessa saber como evoluiu a compreensão da tarefa, desde a sua nomeação até à 

conclusão da mesma. 

A2.4. Reações Iniciais à nomeação para avaliador externo 

Serem nomeados avaliadores externos no início do segundo período do ano letivo 

não foi algo que fosse assumido de bom grado pelos docentes. Do discurso dos 

participantes no estudo, percebe-se que a tarefa foi mais facilmente aceite por uns do que 

por outros. E se Amélia encarou a situação com alguma naturalidade  

“Não encarei com (riso) com preocupação, porque mais ou menos já estava … sentia-me 

mais ou menos preparada … com a experiência que eu tinha anteriormente de orientadora 

de estágio e de observação de aulas e como relatora, também observei aulas de uma 

colega e portanto, não foi muito preocupante para mim.” (A., Entrevista) 
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O mesmo não se pode dizer de Gracinda que considera ter encarado, inicialmente, a 

nomeação “com consternação e apreensão” (G., Entrevista) corroborando o que antes 

escrevera no diário. 

“Por que carga de água os bons trabalhos me cabem sempre a mim … (…) Foram variados e 

contraditórios os sentimentos que me assolaram: estupefação (porquê eu?), curiosidade (é uma 

experiência nova, um meio de adquirir experiência), medo (mas a que regras me terei de me 

sujeitar?), raiva (trabalho extra, onde vou arranjar tempo?), tristeza (avaliar colegas/pares com 

experiência, que têm que abrir a sala de aula a uma estranha, não é fácil, nem para uma, nem para 

outra), aceitação (é um trabalho que tem de ser feito por alguém, possível de ser feito, se não houver 

avaliadores, os professores que necessitam de ser avaliados, não o poderão ser…) (G., Diário, 9/1) 

Manuel, por sua vez, admite ter ficado um pouco apreensivo, ao início, dando, no 

entanto, a entender que, com o seu currículo, não tinha motivos para tal. 

“Inicialmente fiquei um pouco apreensivo… eu observei aulas durante quase dez anos, quer 

como orientador de estágio quer como … delegado à profissionalização local e itinerante…” (M., 

Entrevista) 

As experiências anteriores parecem ter condicionado as reações dos docentes à 

nomeação para avaliadores externos. No entanto, tanto a participante Gracinda como o 

participante Manuel apresentam discursos passíveis de análise, devido à falta de coerência 

entre aquilo que afirmam ter sentido e o processo que antecedeu a sua nomeação. Todos 

os docentes que foram nomeados avaliadores sabiam de antemão que o poderiam ser, uma 

vez que no início do ano letivo houve uma espécie de aferição por parte do CFE para se 

saber quem poderia desempenhar a função e, nessa altura, muitos docentes que tinham 

avaliado os colegas nos processos de avaliação anteriores pediram escusa por não se 

sentirem à altura do que se pretendia. Se o docente disponibiliza inicialmente os seus 

dados e o seu currículo, não se percebem as razões destas reações relativamente à sua 

nomeação. 
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B2.4. Aspetos negativos da AE 

Nos diários escritos e nas entrevistas são diversos os aspetos negativos apontados 

pelos participantes, quando refletem sobre o grau de complexidade e exigência da tarefa.  

Amélia regista no seu diário três momentos que correspondem a situações que a 

participante considerará desfavoráveis a quem exerce a função de avaliador externo.  

“Tenho que me deslocar a vários locais aquando da observação de aulas.” (A., Diário, 3/5) 

“ (…) Como quase todo o processo de reuniões no Centro de Formação se faz em horário 

pós-laboral, mais uma vez, vimos aumentado o nosso horário de trabalho. E isto não se 

refere apenas ao aumento do tempo de trabalho, mas um acréscimo de 

responsabilidades. Trouxe os relatórios para casa e tive a preocupação de os colocar em 

local onde mais ninguém tem acesso, pois todo este processo é confidencial.” (A., Diário, 

1/7) 

“Este foi um dia muito cansativo, pois juntou-se a reunião de Departamento na parte da 

manhã, com o encontro entre os avaliadores externos da escola e com as reuniões no 

Centro de Formação”(A., Diário, 15/7) 

Também Gracinda aponta, no seu diário, aspetos menos simpáticos da vivência da 

avaliação externa, do ponto de vista do avaliador.  

“(…) lá vou eu perder uma tarde que me faz tanta falta para corrigir trabalhos e testes, ainda por cima 

tenho de fazer 20Km só para um encontro de meia hora” (G., Diário, 15 /1) 

“Simplificado ou complicado, sei lá, já nem tenho a certeza das regras por que me devo reger. Lá volto 

eu ao bom senso … calma, faz o trabalho o melhor que souberes, mais não te podem exigir” (G., Diário, 

4/4) 

“ (…) por que tenho que ler um relatório da atividade anual das colegas, se sou avaliadora externa e 

tenho de me limitar a avaliar o que vejo.” (G., Diário, 4/4) 

Em quatro das seis páginas do seu diário, Manuel afirma: 

 “Cheguei ligeiramente atrasado às minhas aulas” (M., Diário, 11 e 18 de abril, 9 e 16 de 

maio).  

Na entrevista assume, perentoriamente, que para executar o trabalho o 

professor/avaliador deveria gozar de uma situação especial. 

“O avaliador, ou era avaliador profissional ou tinha só uma turma, quer dizer tinha 

uma…componente letiva fortemente reduzida. Só faz aquilo… tipo cinquenta por cento de 

redução, como fazem por exemplo no GAVE, quem anda … nos exames, cinquenta por 

cento ou cem.” (M., Entrevista) 
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Os aspetos negativos do processo, enunciados pelos participantes, prendem-se 

sobretudo com o excesso de trabalho que lhes foi imputado no 3º período do ano letivo, 

com a falta de tempo para gerirem todas as tarefas que exigiam execução simultânea e a 

falta de formação/informação da competência de quem geria/acompanhava o processo. 

C2.4. A componente (não) supervisiva do modelo de AE 

Por se considerar que a avaliação deve ter uma componente supervisiva, que permita 

ao avaliado perceber o que deve continuar a fazer porque o sabe fazer bem, ou os pontos a 

melhorar no seu desempenho, questionaram-se os participantes sobre se em algum 

momento se consideraram supervisores dos colegas a avaliar. 

Amélia respondeu que não tinha recebido indicações que mostrassem que o processo 

tinha esse fim. 

“ (…) Eu penso que não! – Eu penso que não, porque ao fim ao cabo as indicações que nos 

foram dadas era quase como se fosse sigiloso aquilo que estávamos a ver e a apontar 

portanto não houve assim muito contacto entre os colegas. … Foi mesmo só como 

avaliadora que eu estive a funcionar.” (A., Entrevista) 

E Gracinda explicita que, a tarefa não era supervisionar docentes, mas avaliá-los.  

“Não! – Eu não sou, eu não era supervisora. Eu era avaliadora … supervisora … é um 

cargo completamente diferente que não tem absolutamente nada a ver com o ser 

avaliadora. Como avaliadora tive … contactos esporádicos e em aula e limitei-me a uma 

análise objetiva daquelas aulas e, portanto, aquelas aulas … não pode ser considerado …  

Inv.: Uma situação de supervisão? 

… Não.” (G., Entrevista.) 

Manuel apresentou um discurso caótico onde se cruzam indistintamente ambos os 

conceitos, acabando por se assumir como avaliador e não supervisor. Para melhor 

compreender o que aconteceu, transcreve-se o diálogo entre o participante e a 

investigadora. 

“Inv: Em algum momento do processo se viu como supervisor dos colegas que avaliou? 

M.: … 

Inv: No seu entender de supervisão, sentiu-se como supervisor? 

M.: …É assim, a partir do momento em que entramos numa aula estamos a observar um 

colega, estamos numa função em que temos que avaliar. A partir desse momento, acho que 

acontece a qualquer um, porque se nós não escrevemos então não somos avaliadores. 

Como é que podemos avaliar se não escrevemos nada? – A partir do momento em que 

escrevemos, estamos a ser supervisores estamos a, não sei, estamos num patamar diferente. 
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Eu não quero estar a … numa de comparação, se é superior, se é enfim. Mas de qualquer 

maneira, a partir do momento em que entramos, estamos a escrever, estamos a 

supervisionar o trabalho, temos que lhe dar uma nota, portanto estamos, infelizmente 

estamos a supervisionar. Temos que lhe dar uma nota, estamos a avaliá-los. Precisamente 

é isso, é indiscutível, a partir do momento em que damos uma nota… 

Inv: Sim mas, a supervisão e a avaliação estão em patamares diferentes estão em contextos 

diferentes… 

M.: pois estão em contextos diferentes, mas neste caso, neste caso nós temos que … se 

temos que lhe dar uma nota, se calhar … inconscientemente somos... 

Inv: essa nota funciona como feedback? 

M.: pois, exato, … pois eu, de qualquer maneira, eu não … se calhar a questão do 

supervisor é porque não há reuniões, não tem de haver reuniões para discutir se fez mal ou 

se fez bem. Portanto nesse caso não,… nesse caso, não me estou a ver como supervisor 

claro! 

Inv: Mas sentiu falta por exemplo dessas reuniões antes e depois das observações? 

M.: Se calhar, se calhar era interessante, mas isso... 

Inv: Acha que fazia sentido? 

M.: Isso acho que era, se calhar era … poderia ser interessante ou não. Depende, de 

acordo com o modelo que foi apresentado no centro de formação, não fazia sentido 

nenhum.”  

Apesar de os participantes considerarem não terem feito um trabalho de supervisão, a 

AE, pelo menos teoricamente e do ponto de vista legislativo, parece ter sido pensada 

como um modelo com uma componente de supervisão. Num primeiro momento de 

formação, os avaliadores ainda foram informados de que, antes de cada observação, 

deveriam analisar e dar retorno aos avaliados sobre o plano de aula que estes lhes 

enviariam. Após cada observação, os avaliados fariam um relatório sobre a aula 

observada que enviariam ao avaliador. Este teria três dias para dar o seu parecer. Todavia, 

com a análise objetiva da situação, percebeu-se que se tal acontecesse, esta tornar-se-ia 

incomportável para os avaliadores. A DGAE assumiu nessa altura a liderança do 

processo, fazendo cair o cariz supervisivo que, inicialmente, fora atribuído à componente 

externa da avaliação. 

D2.4. Grau de Satisfação/Insatisfação face ao trabalho realizado 

Todos os participantes se revelam satisfeitos com o trabalho realizado. 

Apesar do acréscimo de trabalho, o contacto com outras realidades e a envolvência 

em que este foi realizado, deixam em Amélia a vontade de repetir a experiência. 
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“… apesar de todo o acréscimo de trabalho extra e não remunerado, gostei muito de o 

fazer.” (A., Diário, 15/7) 

“Eu gostei da experiência porque o facto de ir (riso) o facto de termos contactos com 

outros colegas, ver a sua prática … letiva ver as suas condições e …e gostei de todo o 

envolvimento.” (A., Entrevista) 

Também Gracinda considera a experiência positiva e potenciadora de crescimento 

profissional. 

“ (…) a experiência foi positiva, foi muito positiva… se for chamada eu … continuarei a 

fazer o meu trabalho, o melhor que souber e puder. Porque … porque isso também me faz 

crescer em todos os termos em todas as áreas da minha profissão.” (G., Entrevista) 

Para Manuel, tal como para Amélia, apesar do acréscimo de trabalho foi uma 

experiência interessante que gostaria de ver repetida, de preferência em condições 

idênticas. 

“Foi uma experiência muito interessante, embora com muito trabalho à mistura.” (M., 

Diário, última página) 

“Gostaria [de continuar a ser avaliador externo] se [es]tivesse numas condições em que 

tivesse um grupo de avaliadores com quem pudesse continuar a trocar e a partilhar 

experiências.” (M., Entrevista) 

Enquanto as participantes referem a experiência como algo positivo, porque a 

observação de outras realidades também contribuiu para a aquisição de diferentes 

perspetivas sobre o ensino, o participante destaca os aspetos positivos da experiência 

decorrentes da vivência da mesma num ambiente de colaboração mútua entre colegas. 

2.2.3. Perceções sobre a profissão e a construção da identidade 

profissional docente. 

O ensino é uma profissão que os professores veem, acima de tudo como missão e, 

assim sendo, qualquer que seja a tarefa proposta ao docente, este deve apresentar-se, em 

qualquer circunstância, motivado para a executar com eficácia. Os cargos que os docentes 

desempenham, e a sua interação com a comunidade educativa, contribuem para a 

construção da sua identidade profissional, para a sua identificação com a comunidade e 

para a compreensão do contexto de atuação. 

Por se tratar de uma função que se considera passível de mexer com a identidade 

docente, pretende-se neste domínio de análise perceber se a nomeação para ser avaliador 

externo foi motivo de mudanças na identidade profissional dos participantes no estudo. 
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2.2.3.1. Opções Profissionais 

Nem todos os agentes do ensino estão na carreira por opção primária. Em várias 

situações, nas décadas de 80 e 90 do século passado, o ensino foi o último reduto de quem 

procurava estabilidade no emprego ou até mesmo um emprego, após a conclusão do 

ensino superior ou de várias experiências noutras áreas, que não se revelaram satisfatórias 

para um percurso profissional. Na sua maioria, os avaliadores externos são docentes que 

ingressaram na carreira nas décadas acima referidas. Importa por isso perceber que 

percurso pessoal os empurrou para o ensino, que razões apresentam para se manterem na 

profissão e que importância atribuem ao desempenho dos cargos que têm exercido ao 

longo da carreira. 

A3.1. Motivação para ingressar na Carreira 

Os três participantes assumem ter optado pelo ensino por razões diferentes. 

Para Amélia foi uma escolha consciente e pensada, após um ano de sabática forçada, 

em tempos de revolução. 

“Quando … estava no secundário estive para ir para arquitetura … Apanhei o … 25 de 

Abril de 1974 e as universidades estiveram paradas durante um tempo tive que fazer o 

serviço cívico. Depois entretanto … como também tinha muita atividade física acabei por 

optar por educação física … e portanto o curso era já vocacionado para o ensino.” (A., 

Entrevista) 

A opção de Gracinda parece ter sido uma escolha de quem sabe o que quer fazer o 

resto da sua vida.  

“Como era licenciatura integrada, desde o primeiro ano tive logo as disciplinas 

relacionadas com o ensino, tivemos logo desde o primeiro ano, prática de planificação e de 

simulação de aulas, portanto, no final do curso, estava consciente do que era dar uma aula 

e que realmente era aquilo que eu queria fazer.” (G., Entrevista) 

No seu discurso, Manuel assume ter entrado no professorado por falta de saídas 

profissionais e após algumas experiências positivas na área do ensino. 

“… eu sou de Engenharia Química. Andei a fazer alguns estágios nalgumas empresas, 

como vi que arranjar emprego era difícil, uma vez por brincadeira concorri a um mini 

concurso e depois gostei. (…) A partir daí optei por ser professor, porque naquela época 

as condições eram muito mais atrativas do que hoje, portanto estamos a falar … há 27 

anos.” (M., Entrevista) 
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Sendo as opções pelo ensino resultantes de percursos e experiências profissionais 

diferentes, é natural que as motivações para exercerem a profissão sejam igualmente 

divergentes, bem como as razões para continuarem a praticá-la. 

B3.1.Razões para se manter na profissão 

Apesar das muitas mudanças que se têm verificado na profissão, estes docentes 

apontam diferentes razões para continuarem a investir nela.  

Amélia tem sido sistematicamente cativada pela evolução física e mental dos alunos. 

“… foi essencialmente o contacto com os jovens e … ver a evolução deles. (…) É 

essencialmente isso porque, às vezes, na escola não nos apetece estar muito tempo, quando 

temos determinadas situações, mas o que realmente gosto é mesmo o contacto com os 

alunos.” (A., Entrevista) 

Gracinda assume como fatores preponderantes a aprendizagem constante e as 

situações que todos os anos permitem escrever uma história diferente. 

“A constante aprendizagem e … ao longo da vida e … e ser surpreendida a todos os 

momentos por novas situações.” (G., Entrevista) 

Foram os afetos e as condições de trabalho que contribuíram para que Manuel ficasse 

na profissão.   

“… foi … se calhar foi um problema afetivo, quer dizer foi a relação … as relações 

afetivas que nós estabelecíamos com os alunos, estabelecíamos… porque há vinte e sete 

anos o ensino era completamente [diferente] do que é hoje, as turmas eram muito mais 

pequenas, havia muito mais… muito mais proximidade entre os alunos e o professor …” 

(M., Entrevista) 

Cada docente justifica a sua permanência na profissão de acordo com as experiências 

que nela tem vivido. De um modo geral, identificam os afetos pelos alunos e os desafios 

que cada novo ano traz como os motivos pelos quais se mantêm na profissão. Na prática é 

muito mais do que isso. De acordo com Kelchtermans (2009) é a lente com que os 

docentes olham a profissão que contribui para que se identifiquem com ela, se motivem 

para desempenhar cada nova tarefa e criem expectativas de desenvolvimento pessoal e 

profissional no seu interior.  
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C3.1. Perceções da profissão adquiridas em contexto de trabalho: a importância do 

exercício de outras funções 

O exercício de cargos relacionados com a docência concorrem para o crescimento 

pessoal e profissional do docente e são na maior parte das vezes opção do professor, 

permitindo-lhe adquirir uma perceção mais vasta da profissão, contribuindo, 

inegavelmente, para a sua construção identitária.  

Dependendo do tipo de cargo a desempenhar, os docentes aprendem, com as 

vivências e convivências, a responder a cada situação, de acordo com a complexidade que 

esta apresenta. É nesse sentido que apontam os discursos de Amélia 

“Cada cargo que nós exercemos traz-nos sempre novos conhecimentos não é? … vai 

tornando a nossa experiência mais enriquecedora, e ao fim ao cabo, a nossa profissão 

também vai tendo mais sentido.” (A., Entrevista) 

E de Gracinda 

“No percurso profissional, [Os cargos], fazem sempre pensar … fazem sempre … pôr em 

questão tudo aquilo que nós já sabemos e … temos que estar constantemente a refletir e a 

modificar a nossa atuação.” (G., Entrevista) 

Manuel faz referência, somente às aprendizagens decorrentes do desempenho de 

cargos relacionados com a orientação de estágios pedagógicos e profissionalização em 

exercício de docentes em início de carreira:  

“… todos estes cargos ligados à formação de professores foram extremamente valiosos 

porque aprendi bastante.” (M., Entrevista) 

Também o exercício de cargos, relacionados com a docência, com o conhecimento 

dos contextos familiares dos alunos, com a formação inicial de professores, contribuiu 

para que a profissão tenha adquirido mais sentido. De acordo com os discursos dos 

participantes, a sua identidade profissional sai reforçada após o exercício de cada cargo, 

porque cada nova tarefa exige reflexão e atuação condizente, proporcionando, de acordo 

com Nóvoa (2000), a aquisição de uma maneira única de ser professor e de estar na 

profissão. 
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2.2.3.2. O impacto da atuação em novos contextos na identidade profissional 

do docente 

A forma como o professor se vê e vive a profissão influencia a sua atuação quando é 

chamado a desempenhar funções em áreas fora da docência, mas que envolvem os 

conhecimentos que foram adquiridos no âmbito da mesma. 

A3.2. A influência do exercício da função de avaliador na autoimagem do docente  

Não existe unanimidade quando se trata de assumir a existência de mudanças na 

imagem que cada docente tem de si. Mas, a análise dos discursos permite inferir que elas 

se verificaram.  

Amélia considera que a direção passou a olhar os avaliadores de outra forma. 

 “Em relação à direção da escola … … pelo menos acho que tinham mais consideração 

por nós (riso) por exercermos este cargo, penso eu …”. (A., Entrevista) 

Por outro lado, no seu diário, Gracinda deixa transparecer a evolução da sua 

autoimagem, desde o início até ao fim do processo de Avaliação Externa. E se 

inicialmente demonstra, na sua narrativa, angústia e alguma insegurança 

“Serei detestada na minha escola, por umas razões, e fora da minha escola, por outras…” (G., Diário, 

9/1) 

“… já sei que há a internet, os telefones, etc., mas falando verdade verdadinha nada como uma 

conversa tête-à-tête para nos entendermos. Vamos lá… até pode ser que não seja assim tão mau!” (G., 

Diário, 15 /1) 

Com o passar do tempo e com a aquisição de outras valências, as reflexões deixam 

transparecer que se foi sentindo cada vez mais segura quanto à sua atuação. 

“Tenho uma ideia muito precisa e objetiva. O balanço é positivo, penso que tive sorte no meio de tudo 

isto.” (G., Diário, 25 /6) 

“Sei a nota global que objetivamente penso que cada uma das avaliadas merece – vamos lá ver se dá 

certo com as médias que me pedem para fazer.” (G., Diário, 4/7) 

Esta participante assume, em entrevista, que o exercício da função de avaliadora 

externa contribuiu para atuar de forma diferente. 

“talvez tenha contribuído para diversificar … a minha atuação e tomar atitudes diferentes 

perante determinadas situações.” (G., Entrevista) 
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No seu discurso Manuel arroga que o exercício da função de avaliador externo o 

catapultou para outro patamar, situação que ele considera não ter sido bem aceite por 

parte dos colegas de grupo. 

“Há colegas que … não aceitam … que os outros estejam noutro patamar…” (M., 

Entrevista) 

A autoimagem dos participantes parece ter saído reforçada com o exercício da função 

de avaliador externo, não só perante si mesmos, mas sobretudo pela forma como 

consideram que os pares passaram a vê-los. 

B3.2. A relação com os pares da escola onde exerce 

A relação com os pares nem sempre é pacífica, particularmente quando se exercem 

funções relacionadas com a avaliação de docentes. Nos seus discursos, os participantes 

referem diferentes tipos de relações de acordo com as respetivas significações. 

Referindo-se à relação existente entre o grupo de avaliadores, Amélia escreve 

“Como grupo funcionamos muito bem e conseguimos alguma força junto da Direção da 

Escola.” (A., Diário, 14/5) 

Sobre a relação com os pares do grupo disciplinar, a participante não considera que 

as relações com os colegas de grupo tenham sido significativamente afetadas: 

“Em relação aos colegas de grupo acho que não … não notei diferença nenhuma (riso). 

Com os colegas de outros grupos também acho que não.” (A., Entrevista) 

No seu discurso inicial, Gracinda afirma não ter permitido que tais relações 

sofressem grandes alterações, admitindo posteriormente que as mudanças ocorreram 

sobretudo porque colocou as suas aprendizagens ao serviço dos colegas.  

“Não deixei que afetasse. … Claro … que … tudo aquilo que eu pude transmitir em termos 

de experiência … transmiti. Mas a relação na minha escola com os meus pares e com a 

direção não foi afetada. (…) A minha colaboração com o departamento também pode ser 

um pouco diferente … aí muda … qualquer experiência faz com que se mude… Se eu não 

fosse [avaliadora] eu não falaria disso, não saberia o que sei hoje, não teria dado a 

conhecer aos meus colegas certos aspetos. Mas em termos de relação … profissional … 

ética, acho que não afetou a relação.” (G., Entrevista) 

Manuel, por sua vez, denuncia a existência de relações muito tensas entre ele e o seu 

grupo disciplinar, devido a atitudes, no seu dizer, pouco dignas, dos colegas para consigo. 

“Porque é assim… é preciso ter alguma elasticidade mental e as pessoas não têm … 

elasticidade nem têm, às vezes não têm perfil, não sei se psicológico se… sei lá se são 

suficientemente bem formadas para aceitar determinado tipo de cargos. Às vezes não os 
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conseguem desempenhar, mas querem. Portanto, isto cria sempre … isto são hierarquias e 

portanto, havendo hierarquias há sempre problemas, há sempre confusão, é difícil.” (M., 

Entrevista) 

No dizer das participantes, as mudanças nas relações com os pares não foram 

significativas, deixando antever que, se existiram, foi para melhor. Para Manuel, o facto 

de os colegas de Departamento não perceberem que o desempenho da função o colocara 

numa posição hierarquicamente superior, provocou algumas clivagens e reações menos 

positivas destes para consigo. 

C3.2. A preocupação com a imagem nos novos contextos de atuação 

A construção da identidade profissional dos professores está sujeita a um refinamento 

contínuo. A realização de cada tarefa é submetida a reformulações sucessivas até agradar 

ao executor e, na sua opinião, àqueles que a irão apreciar.  

No que diz respeito à observação da prática, Amélia preocupa-se em estar no local 

certo, na hora certa, apesar de considerar que as falhas na transmissão da informação a 

obrigam a uma reação inesperada:  

“Por deficiente informação dirigi-me para o pavilhão do clube, onde pensava que fosse a 

aula … Era na escola, a 500 metros do clube. Tive que me deslocar a correr para a escola!” 

(A., Diário, 30/4) 

Em relação à direção do CFE, do ponto de vista da participante, é necessário prestar 

atenção à informação demonstrando, desta forma, que se está atento e empenhado no 

processo. 

“Temos que estar sempre atentos ao correio eletrónico pois estamos constantemente a 

receber informações sobre o trabalho da avaliação externa.” (A., Diário, 15/5) 

Num paradigma idêntico ao de Amélia situamos a narrativa de Gracinda, que vai 

conhecer previamente a escola e o trajeto a percorrer, para evitar constrangimentos de 

última hora. 

“Se vou para a E4 assistir a aulas, uma escola que não conheço, prefiro ir lá primeiro, antes do dia da 

assistência às aulas, para conhecer o caminho, o ambiente da escola, e depois se não encontro a escola 

à primeira… (G., Diário, 14/1)  

Escrevendo posteriormente (certamente satisfeita): 

 “… cheguei 15 minutos antes da aula começar” (G., Diário, 9/4),  
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Quanto à gestão do processo pelo CFE, a participante revela o desconforto provocado 

pelas sucessivas alterações nas informações que transmite às avaliadas. 

“… aqui estou eu toda convencida que forneço todas as indicações e cumpro todos os requisitos legais e 

afinal as regras mudam durante o “jogo”.  Irrita, apavora, estraga, pois a vida das pessoas não é um 

jogo. Mas que mania… como é que as pessoas se conseguem entender, então agora vou dar o dito pelo 

não dito? Bem a culpa não é minha…” (G., Diário, 4/4)  

Já no decurso do processo, da narrativa de Gracinda, sobressai a particularidade de 

deixar que seja a avaliada a decidir a sua posição para proceder à observação. Crê-se que 

com esta estratégia, a avaliadora procura transmitir à avaliada a sensação de segurança e 

de serenidade necessária ao cumprimento da tarefa, ao mesmo tempo que reduz a pressão 

natural decorrente das situações de avaliação. 

“Acertaram-se procedimentos, horas e combinou-se disposição na sala de aula, a avaliada prefere que 

me sente na primeira fila no canto oposto ao da secretária da professora. Não é muito convencional, 

mas eu também não o sou, é uma experiência nova, mas vamos lá ver se faz diferença.” (G., Diário, 

5/4) 

Manuel acredita ter deixado, na escola onde avaliou, uma imagem muito positiva de 

si como avaliador. A sua elevada autoestima permite-lhe afirmar que as sugestões de 

melhoria, escritas nos documentos de registo das avaliadas, mereceram uma atenção 

especial, particularmente da parte de uma das docentes. 

“… até posso dizer que uma delas mandou-me um e-mail … a reconhecer exatamente isso 

mesmo. (…) A outra não o deve ter feito por uma questão de, de sei lá de feitio, mas de 

qualquer maneira fez isso, eu aliás gostei imenso.” (M., Entrevista) 

Na implementação do processo de AE os avaliadores empenharam-se na tarefa, 

procurando deixar nos locais onde desempenharam a função uma imagem positiva do 

ponto de vista pessoal, mas sobretudo, do ponto de vista profissional. 

2.2.3.3. Cultura empírica da profissão docente 

No início de cada ano letivo, os professores ajustam as suas vidas pessoais e 

familiares em função do horário que lhes é atribuído nas escolas. Desta vez, a mudança 

chegou não apenas em setembro, mas em janeiro e envolvia as vidas pessoais e 

profissionais de outros colegas. As perceções do que estava em jogo sobressaem dos 
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discursos dos participantes, quando expõem as características subjacentes à forma como 

encaram a profissão, retratando a cultura empírica da profissão docente. 

A3.3. A AE como fator de mudança nas rotinas pessoais 

Habituados que estão à mudança, os participantes, assumem unanimemente que 

reorganizaram as suas rotinas para nelas aninharem o exercício da função de avaliadores 

externos. 

Amélia afirma ter prescindido de feriados e dos dias de trabalho individual, a favor do 

trabalho relacionado com a AE. 

“Apesar de ser feriado cá estou eu a trabalhar!” (A., Diário, 1/5)  

“Esta aula foi alterada do dia 6 para dia 3 de maio para dar oportunidade de observar 

contextos diferentes … ainda que, mais uma vez, coincidisse com o meu dia de trabalho 

individual e me causasse alguns transtornos relativamente ao que tinha inicialmente 

programado para esse dia.” (A., Diário, 2/5) 

Na entrevista, assume que a AE provocou uma pequena alteração às suas rotinas, mas 

considera que tal se ficou a dever às observações das aulas. 

“As rotinas pessoais … pois, tendo mais trabalho, tendo que me deslocar a vários locais, 

alterou um pouco.” (A., Entrevista) 

Na narrativa de Gracinda, é percetível a preocupação em organizar o trabalho 

relacionado com a AE para que este não colida com os seus afazeres no âmbito da 

docência.  

“Propôs um calendário … compatível com o meu horário, as minhas atividades letivas não serão 

afetadas, ótimo!” (G., Diário, 16/1) 

“… foi uma grande dor de cabeça não ter hora de almoço! (G., Diário, 9/4) 

“Observação de aula (9.20 – dois tempos de 50 minutos cada) … Reunião com formadores 

(Encontro em grupo de avaliadores às 16 horas) … Dia de trabalho individual? Pfff.” (G., Diário, 

19/4) 

Na entrevista, esta participante explica outras razões, resultantes do exercício da 

função de avaliadora externa, que provocaram alterações nas suas rotinas:   

“… A vida pessoal alterou porque … alterou, o tempo disponível para estar com a família 

porque … as leituras que tive que fazer, as reuniões que tivemos ao longo do ano, eu digo 

tivemos porque havia um grupo na escola que se reunia praticamente todas as semanas 

para trocar impressões e ideias e … e para refletir acerca do trabalho. … Claro que esse 

tempo foi roubado ao tempo pessoal.” (G., Entrevista) 
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Manuel parece assumir com naturalidade as mudanças trazidas pelo exercício da 

função de avaliador externo. E, se a partir do diário a informação sobre o assunto é 

mínima  

“21h 30 – 22 h: Consulta da conta de e-mail, onde recebi os trabalhos de grupo enviados 

pelos alunos do 11º ano.” (M., Diário, 16/5) 

Na entrevista assume ter trabalhado duramente durante os fins de semana do terceiro 

período. 

“…a maior parte dos fins de semana do terceiro período foram sempre a trabalhar 

duramente.” (M., Entrevista) 

Cada participante procurou, à sua maneira, contornar as vicissitudes que ser avaliador 

externo trouxe às suas rotinas. Para não prejudicarem as aprendizagens dos seus alunos, 

nem as rotinas dos colegas avaliados, prescindiram de parte do tempo dedicado à família 

e do seu descanso pessoal, aumentando, em simultâneo, o seu horário de trabalho. 

B3.3. A AE como mais uma tarefa associada à profissão 

Com o decorrer do tempo, o discurso das participantes vai-se adequando à perceção 

da tarefa como mais uma inerente à profissão e esta vai fazer parte das suas rotinas, como 

demonstra o diário de Amélia: 

“Acho importante preencher a ficha de observação de aulas o mais rápido possível após a 

observação para manter presentes os acontecimentos mesmo que durante a aula tenha 

feito a descrição da mesma, aspeto que penso ser muito importante para ter os registos 

de todos os factos.” (A., Diário, 1/5) 

O facto das observações de aulas dos professores da Escola E2 não se realizarem sempre 

na escola mas utilizarem instalações de um clube da cidade obriga-me a deslocar-me a 

espaços diversos e a verificar com cuidado o local de observação.” (A., Diário, 10/5) 

“Recebi mail do Centro de Formação sobre as datas e os procedimentos de finalização do 

processo de avaliação externa. (A., Diário, 14/5) 

“16:00 – 17:30, reunião dos avaliadores externos na escola E1.” (A., Diário, 23/5) 

E o de Gracinda: 

“16:30 – Encontro com a avaliada Y, na escola E4 a cerca de 20km da minha casa; 17:30 – 

Recebi mail do centro de formação a reformular as orientações. Enviei mail à avaliada a 

informá-la das alterações.” (G., Diário, 4/4) 

“14:30 – Encontro com a avaliada X, perto da escola E2.” (G., Diário 5/4, dia de trabalho 

individual) 
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“Observação de 90 minutos de aula na Escola E4, a 10 Km da escola onde leciono… 

Deslocação em transporte próprio para observar uma aula que teve início às 14h.” (G., 

Diário, 9/4) 

A forma como as docentes se expressam nas respetivas narrativas, relativamente ao 

exercício da função, dá a entender que, a partir de certa altura, assumiram o processo 

como algo que tinha de ser feito por alguém e que lhes cabia a elas fazê-lo. Daí, não ser 

estranho que, para levar a efeito a observação de uma das avaliadas, Gracinda tenha 

recorrido a transporte próprio, sem qualquer custo adicional para a tutela, tal como 

quando o faz, diariamente, nas suas deslocações entre o local onde habita e a escola onde 

trabalha. 

C3.3. Ajustar a docência ao exercício da função de avaliador externo 

A prioridade da AE sobre a docência obrigou, em diversas situações, os avaliadores a 

ajustarem o seu trabalho nas escolas em função da observação da prática letiva. Gracinda 

expõe a situação no diário: 

 “… para realizar o trabalho no âmbito da avaliação: a aula de 11º ano … sofreu algumas alterações, os 

alunos concordaram em ocupar o intervalo (10m) e sair mais cedo 30 minutos, o restante tempo será 

compensado em aula extra a lecionar; para não roubar mais tempo à aula, não almocei, comi uma 

arrufada pelo caminho e bebi água.” (G., Diário, 9/4) 

E confirma-a na entrevista: 

 “uma das aulas coincidia … colidia com uma das assistências, das observações, portanto, 

aí … houve mesmo que haver um ajuste de horário.” (G., Entrevista) 

Como ultrapassar o dilema proveniente da sobreposição/colisão das funções de 

docente e de avaliador? – Os avaliadores foram informados pela direção da escola que a 

AE tinha prioridade sobre a docência, mas também ficaram a saber que as aprendizagens 

dos alunos não podiam ser prejudicadas pelo facto de o professor ser avaliador externo. 

Estes fatores contribuíram para que os professores avaliadores procurassem desdobrar-se 

no tempo e no espaço como só os superprofessores o conseguem fazer. 

  



Estudo Empírico – Apresentação e Análise dos Dados 

88 

D3.3. O avaliador externo como Superprofessor 

Nos seus discursos, todos os docentes consideram ter cumprido as funções de 

professor e de avaliador com a mesma qualidade, não deixando nenhuma para trás. 

Amélia afirma ser fundamental cumprir todas as tarefas com igual competência, nem 

que para isso tenha de reduzir o tempo de descanso. 

“Eu penso que consegui cumprir todas com a mesma qualidade porque prefiro dormir 

menos um bocado (sorriso). Eu levo a escola muito a sério e as tarefas e preocupo-me 

muito com ter as coisas todas em condições e portanto, não ia deixar estas tarefas para 

trás por causa de ter outras tarefas ao mesmo tempo”. (A., Entrevista) 

Gracinda garante que, no momento em que o processo decorreu, cumpriu as tarefas 

com a responsabilidade e qualidade possível, de acordo com os conhecimentos que então 

possuía. 

“Considero ter cumprido todas as tarefas com responsabilidade e com a qualidade que me 

foi possível no momento. Hoje claro que … é natural que fizesse alguma coisa diferente até 

porque já aprendi mais não é? Mas naquele momento eu acho que fiz o máximo que podia 

ter feito.” (G., Entrevista) 

Manuel não duvida que todas as tarefas, decorrentes da multiplicidade de papéis que 

lhe foram atribuídos, foram executadas com a mesma qualidade. 

Todas com a mesma qualidade, eu acho que consegui ser … profissional. Portanto, … 

organizei-me e estabeleci … um calendário pormenorizado para o desempenho de cada 

uma das tarefas. Nenhuma delas ficou para trás. Desempenhei-as todas … da mesma 

maneira. Para isso, tive que trabalhar … várias vezes ao sábado e domingo e atender 

alunos por escrito via e-mail ao sábado e domingo …” (M., Entrevista) 

Mas as reflexões dos diários das participantes revelam que nem sempre foi fácil 

cumprir com todas as solicitações, demonstrando, por vezes, cansaço e frustração. 

Na sua narrativa, Amélia não deixa de assinalar que apesar do cansaço, decorrente da 

simultaneidade de tarefas, os alunos não podem ser deixados para trás. 

“E a preparação das nossas aulas tem que ser feita! Afinal o processo ensino- 

-aprendizagem dos nossos alunos é a nossa tarefa principal e não pode ser descurada, 

estejamos, ou não, cansados. (A., Diário, 11/5) 

E, nos últimos dias do processo, esta participante assinala a pressão que a assolou em 

pleno mês de julho, altura em que se ultimam os trabalhos nas escolas e os professores se 

preparam para usufruir das suas férias.  
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“Apesar de já estar tudo preparado para a impressão é imenso o tempo que leva a 

imprimir tudo a selecionar e agrupar os vários documentos e a distribuir pelos 6 

envelopes. Passei um dia inteiro para ter este trabalho finalizado.” (A., Diário, 13/7) 

“Agora, que bem merecíamos uns dias de férias temos que retomar todo o trabalho da 

escola… O facto de termos várias funções ao mesmo tempo complica muito a nossa vida … 

Alguns têm tanto trabalho... Não deveria ser permitido a acumulação de funções porque é 

demasiado duro para quem tem que as cumprir.” (A., Diário, 15/7) 

Gracinda, por seu lado, revela outras perceções: a) como se ultrapassa a angústia 

gerada pela necessidade de controlar todos os acontecimentos em que se é protagonista, 

quando não é tida em conta a ocorrência simultânea dos mesmos? b) O que é mais 

importante: estar presente numa reunião final de avaliação dos alunos ou estar presente na 

reunião de entrega de relatórios de autoavaliação dos avaliados e receber todas as 

informações a eles referentes em primeira mão? 

“A reunião de avaliação do 8º A colide com a reunião no centro de formadores, incomoda-me não 

estar presente, saber as informações por segunda via é sempre diferente, enquanto estava na reunião 

de avaliação dava comigo a pensar no que estaria a acontecer na reunião do centro” (G., Diário, 1/7) 

Aqueles que se advogam superprofessores, muitas vezes, não resistem quando a 

adrenalina se esgota e a angústia de não conseguirem realizar todas as tarefas que lhes são 

imputadas degenera em depressão ou, em casos extremos, quando a família, exigindo uma 

atenção e um tempo que não lhe é dado, se afasta arrastando o docente para situações 

críticas, que aparentemente o MEC não teve em consideração. 

2.2.3.4. A AE na redefinição da identidade profissional do professor avaliador 

O desempenho de novas funções pode ser um fator de mudança na vivência da 

profissão e será sempre motivo para redefinir a identidade profissional docente. Mesmo 

em situações de Avaliação do Desempenho, os avaliadores serão sempre afetados pelos 

contextos que observam e pelos docentes que avaliam, porque é característica dos 

professores refletirem sobre o que presenciam e compararem as suas atuações com as dos 

colegas.  

A3.4. O impacto do exercício da função na reformulação dos valores característicos da 

profissão 

Os participantes no estudo revelam, nos seus discursos, algumas contradições quando 

consideram que o exercício da função não alterou a forma como veem a profissão. 
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 Amélia considera que, o exercício da função de avaliadora externa, em si, não mudou 

significativamente a sua maneira de ver a profissão. 

“Não sei se alterou assim muito a maneira como eu vejo a profissão.” (A., Entrevista) 

No entanto, reconhece que trabalhar em equipa com os outros colegas, lhe deu uma 

perspetiva diferente sobre o que pode ser a profissão. 

“Eu acho que sim porque … houve mesmo colaboração e troca de ideias e … houve um 

trabalho mesmo colaborativo. Normalmente, na escola o que nós fazemos, é … não é colaborar. 

Cada um faz determinada coisa para depois apresentar no conjunto. Colaboração propriamente 

dita não há assim muita. E naquela situação acho …que houve mesmo … troca de ideias e 

discussão e … pronto construção de um projeto em conjunto.” (A., Entrevista) 

Ao contrário de Amélia, Gracinda não reconhece o processo colaborativo em que se 

envolveu com os restantes avaliadores, como promotor de alterações na forma como a 

profissão é por si percecionada 

“Não, não mudou a forma vejo a profissão. … A minha profissão é ser professora. … A 

forma como eu a vejo não mudou porque está muito vincada ao longo de vinte e cinco 

anos.” (G., Entrevista) 

Desempenhar funções de avaliadora externa não trouxe, na opinião desta 

participante, mudanças à forma como vê a profissão, reconhecendo, todavia, que o 

exercício do cargo lhe permitiu adquirir uma visão mais ampla sobre a mesma. 

“Não vejo a profissão de forma diferente. Tenho é uma visão mais alargada e, é-me 

possível verificar que em diferentes contextos e em diferentes situações e perante diferentes 

alunos em diferentes escolas … a experiência pode ser enriquecedora a qualquer nível ou a 

todos os níveis não é? … Mas a imagem central que eu tenho do que é ser professor não, 

não a modifiquei. Encaro a situação da avaliação como uma função externa. (…) o meu 

modo de dar aulas, ou de estar perante o aluno é que pode enriquecer.” (G., Entrevista) 

A análise do seu diário revela como é que o desenvolvimento do próprio processo 

avaliativo contribuiu para essa ampliação. 

“Para já preenchi só os quadros descritivos – tentei ser o mais objetiva possível – mas as dúvidas 

persistem. Como preencher o raio da grelha?” (G., Diário, 4/7) 

“IRRITAÇÃO – vou voltar à universidade, quem pensa que elaborar um parecer é fácil, é totalmente 

inconsciente. (…) E passei a manhã toda a estudar… e pensava eu que estava formada…” (G., Diário, 

9/7) 
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Do discurso de Manuel pode inferir-se que os valores que caracterizam a profissão 

mudaram. Na opinião deste participante, o avaliador externo é um professor para quem os 

colegas avaliados olham como pertencendo a outro patamar, alguém que lhes “pode 

complicar a vida”.  

“Isto perante colegas mais novos veem um colega, um avaliador externo como … como uma 

pessoa noutro patamar, como um professor diferente … não sei, … o professor avaliador pode 

complicar a vida ao professor … ao professor avaliado.” (M., Entrevista) 

Os participantes consideram que a sua forma de ver a profissão não muda só porque 

se exerce pontualmente uma função fora do contexto de trabalho onde se presume ser o 

aluno a figura central. Todavia, por diferentes razões, nos seus discursos assumem que ser 

avaliador externo lhes permitiu adquirir novas perspetivas sobre o exercício da profissão. 

B3.4. O trabalho colaborativo da equipa de avaliadores e as alterações do eu 

profissional 

Quando os docentes investem no trabalho em equipa referem-se a si próprios no 

plural. O eu profissional adquire amplitude, enriquecendo cada elemento individualmente, 

e alterando a forma como os professores vivem a profissão.  

Amélia, na sua escrita narrativa, assumiu a mudança, em dois momentos distintos. 

“Li com atenção os três relatórios entregues pelos professores avaliados… No que se 

refere às aulas observadas não houve especificação sobre os factos ocorridos, exceto no 

relatório de treze páginas que continha anexos com “evidências” onde constavam as 

reflexões do professor sobre as aulas observadas. (…) Deixei este assunto para conversar 

com os meus colegas avaliadores externos e aconselhar-me junto deles sobre a forma de 

proceder relativamente a este assunto.” (A., Diário, 3/7) 

“O facto de termos decidido juntar os avaliadores externos da nossa escola foi muito 

importante, pois pudemos trocar ideias, o que nos proporcionou melhorar todo o nosso 

desempenho. (A., Diário, 15/7) 

Também Gracinda, no seu diário, deixa transparecer – nas referências ao grupo e ao 

papel por ele desempenhado com o evoluir do processo – que quando o eu dá lugar ao nós 

a realização das tarefas agiliza-se, adquirem-se novas competências e ampliam-se as 

oportunidades de aprendizagem.  

“É sempre bom sabermos que não estamos sós, dá-me uma certa segurança saber que o grupo de 

avaliadores da E1 consegue entender-se, a conversa revelou-se profícua, chamou-me a atenção para 

alguns aspetos importantes, alarmou-me um pouco constatar que se um grupo tão pequeno é tão 

díspar nas suas conceções, o que será a nível nacional!” (G., Diário, 2/4) 
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“Consola-me saber que vou reunir com os meus colegas na 2ª feira, dá-me uma certa segurança.” (G., 

Diário 5/7) 

O trabalho em equipa, nas palavras de Manuel, não contribuiu para que o seu eu 

profissional sofresse qualquer alteração 

“Não! Não! … o grupo de avaliadores é o grupo de avaliadores. Isto é uma situação que se 

calhar aconteceu porque nós nos conhecíamos já há muitos anos e tínhamos algum à 

vontade. Se nós … se eu for integrado noutro grupo se calhar a situação é diferente.” (M., 

Entrevista) 

As lentes que permitem a cada indivíduo interpretar e reinterpretar as experiências 

profissionais nos seus diferentes domínios, contribuem para que se efetivem mudanças, na forma 

de atuar, quer seja nos contextos habituais atuais ou nos futuros. A experiência vivida e relatada 

pelos participantes permitiu-lhes perceber que, quando os professores colaboram efetivamente, 

descobrem dimensões da identidade profissional, que fazem sentido num contexto mais lato de 

identidade social. 

2.2.4. A AE e a ampliação da profissionalidade do professor avaliador 

A profissionalidade, como característica afeta à docência, define a forma como cada 

um se sente e se vê professor, com fortes raízes naquilo que vulgarmente se apelida de 

profissionalismo e de ética profissional. A definição deste domínio de análise tem como 

objetivo perceber como viveram os professores avaliadores externos as diferentes 

componentes da profissionalidade nos dois campos de atuação: a docência e a Avaliação 

Externa. 

2.2.4.1. Características da profissionalidade no local de trabalho 

No local de trabalho, as componentes da profissionalidade estão sobretudo 

relacionadas com as preocupações reveladas pelo docente em relação ao bem-estar dos 

seus alunos, ao seu relacionamento com os colegas e demais comunidade escolar. 

A4.1. A AE como condicionante do apoio às aprendizagens dos alunos 

Os docentes, verdadeiramente comprometidos com a profissão, não acolhem de bom 

grado a ideia de deixarem para segundo plano as aprendizagens dos seus alunos e o 

trabalho necessário para que eles tenham sucesso.  

A disciplina que Amélia leciona é de cariz prático, e os seus alunos não são sujeitos a 

exame nacional. No entanto, apesar desse facto e da sua componente letiva ser bastante 
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reduzida, a participante não deixa de assinalar, no seu diário, a necessidade de prestar 

mais atenção aos seus alunos dos cursos profissionais. 

“As turmas dos cursos profissionais requerem imensa atenção. Por vezes temos que 

diversificar os tipos de avaliação para colmatar as suas dificuldades e conseguir que 

obtenham classificação positiva nos módulos, mas isso requer sempre uma maior 

dedicação e trabalho.” (A., Diário, 6/5) 

E, no seu discurso, enfatiza a sobrecarga de trabalho a que se viu sujeita, indiciando o 

cansaço dela decorrente e a consequente falta de disponibilidade para apoiar esses 

mesmos alunos. 

“… na parte final realmente do ano letivo em que nós temos muitas tarefas e portanto … 

em que … por exemplo nós, que temos turmas do profissional e temos que arranjar várias 

formas diferentes de avaliação porque são alunos com características diferentes dos 

outros, temos também muitos trabalhos a finalizar o ano e foi quando coincidiu com as 

observações e depois a reflexão e todo aquele trabalho. Nessa altura achei que houve 

realmente uma sobrecarga bastante grande de trabalho” (A., Entrevista) 

Gracinda, na sua narrativa, revela algum desconforto, quando se vê obrigada a passar 

para segundo plano as aprendizagens dos seus alunos: 

“Para realizar o trabalho no âmbito da avaliação … não pude facultar aos meus alunos a as horas de 

apoio que vinham sendo lecionadas desde o 1º período (ao oitavo ano).” (G., Diário, 9/4) 

E confirma, na entrevista, a angústia que viveu como professora de uma disciplina cujos 

alunos são sujeitos a exames nacionais, no final de cada um dos ciclos de ensino.  

“Foi muito trabalho para tão pouco tempo. Tinha que ser um trabalho mais … espaçado 

no tempo tinha que ser mais preparado … deveríamos ter tido mais horas … influenciou … 

no apoio aos alunos, claro que influenciou. Porque eu deixei de poder apoiar em certas 

horas os alunos, porque colidia com as horas de formação ou com as horas de ... com o 

facto de ir assistir e observar as aulas. … Com a correção de trabalhos, também não pude 

pedir tantos trabalhos aos meus alunos porque sendo professora de português … os 

trabalhos levam muito tempo a corrigir e tendo cem alunos era quase impossível … 

corrigir tanto trabalho, portanto tive que pedir menos … trabalhos escritos.” (G., 

Entrevista) 

A falta de tempo para apoiar os alunos nas suas aprendizagens imputou, aos participantes, um 

sentimento de culpa por se verem obrigados a relegar para segundo plano o que, ao longo de toda 

a carreira profissional, consideraram ser prioritário. 
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B4.1. A relação com os colegas e com a direção da escola: à procura de um ponto de 

equilíbrio 

A observação de outros contextos, ou o cansaço, pode ser o rastilho que incendeia as 

relações entre pares ou alerta para os comportamentos pouco ortodoxos que antes não 

eram motivo de reparo. É o que parece ter acontecido com Amélia, como diretora de 

instalações…  

“É por vezes desmotivador quando pretendemos ter material adequado e em quantidade 

que permita oferecer aos alunos boas condições para aprendizagem e melhor ocupação 

do tempo útil da aula, ver que alguns colegas não têm um mínimo de cuidado com o 

material … não controlam situações que provocam a sua deterioração … não têm cuidado 

com o lugar da sua utilização que proporciona por vezes o extravio do material. E porque 

os professores não preenchem a folha de requisição do material para as aulas dão azo a 

que os funcionários se desresponsabilizem, não apontando em que aulas o material 

desapareceu e as razões.” (A., Diário, 8/5) 

As relações dos professores/avaliadores com a direção da escola foram positivas, de 

acordo com as narrativas das participantes. A diretora da escola, a cujo corpo docente 

pertencem, procurou de alguma forma minimizar “os estragos” que a nomeação provocou 

nas vidas dos seus professores, retirando-lhes a componente não letiva que foi possível 

retirar. 

“A conversa com a diretora foi pacífica e eficaz, estou dispensada das horas não letivas… Ah, é mesmo 

para rir, eu só tenho direção de turma, o trabalho tem que aparecer feito, bem tenho uma horinha, de 

apoio de francês do 8º A – já vale a pena.” (G., Diário, 2/4) 

No entanto, entre avaliadores nem sempre as relações foram pacíficas. Houve uma 

altura em que a confusão entre os papéis desempenhados por Manuel e a sua obsessão 

para obter, das colegas, respostas para os seus dilemas, não lhe permitiram discernir e 

adequar a sua atuação de acordo com o momento, provocando algum mal-estar em 

Gracinda. Referindo-se à situação, a participante viria a escrever: 

“Não quero ser dissimulada, não posso viver bem com todos, mas quero viver bem, não sei como, mas 

tem de haver uma saída para fazer outrem compreender que o melhor trabalho em equipa é criar 

individualidades, é ajudar a traçar um caminho autónomo e livre. Confesso que estou a ser um pouco 

cobarde, mas os papéis de professora /diretora de turma /colega de trabalho / avaliadora (enquanto 

elemento de um grupo) estão a colidir e tenho de delinear uma fuga airosa.” (G., Diário, 30/4) 

Os testemunhos das participantes refletem a ideia divulgada por Kelchtermans 

(2009), segundo a qual as relações entre pares sofrem alterações – podendo dar azo a 
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conflitos diretos ou dilemas pessoais – quando o desempenho de outras funções implica 

mudanças na perspetiva adquirida pelo docente sobre o seu papel no contexto de trabalho. 

2.2.4.2. A avaliação de docentes e a emergência de novos dilemas 

A profissionalidade docente emerge na forma como os professores lidam com os 

dilemas e resolvem os problemas.  

As receitas decorrentes da experiência em avaliar os alunos não se aplicam em 

situações de avaliação de pares, ainda que com menos experiência. Estes avaliados 

possuem conhecimentos profundos sobre avaliação e têm uma imagem profissional a 

defender nas escolas onde lecionam. Avaliadores e avaliados têm consciência que pode 

estar em causa a carreira de ambos, sendo sempre o segundo a parte mais fraca do 

processo. 

A4.2. A conceção de “bom professor” e de bom ensino 

De um modo geral, os professores consideram que realizam um trabalho de qualidade 

e, assim sendo, a noção que têm de bom professor é reduzida a um quadro comparativo 

entre o trabalho realizado pelo colega e o seu. Nos discursos dos participantes, é 

percetível a noção que têm de bom professor e de bom ensino. 

Na narrativa de Amélia são vários os exemplos que indiciam a perceção que esta 

participante tem de bom professor e de bom ensino. 

“… a colega conseguiu com turmas de 30 alunos deste nível de ensino manter sempre um 

ótimo ritmo de trabalho, bom clima, alunos interessados, participativos e disciplinados. 

Utilizou estratégias de ensino e de informação que a permitiram libertar-se para o 

controle da atividade e avaliação formativa através de feedback aos alunos”. (A., Diário, 

30 abril) 

“… a aula do professor P1 foi excecional em todos os aspetos.” (A., Diário, 2/5) 

“O professor iniciou a aula … e rapidamente organizou trabalho a efetuar pelos outros 

alunos, mostrando plasticidade e criatividade face a situação inesperada.” (A., Diário, 3/5) 

Também Gracinda, na sua narrativa, faz diversas referências, sobretudo aos planos 

de aula que as avaliadas lhe apresentam, deixando escapar, por vezes, alguma desilusão 

face à aplicação dos mesmos. 

“A aula foi gira, correu bem …” (G., Diário, 9/4) 

“Li o plano de Y, este é ambicioso, muito bem estruturado, estou curiosa…” (G., Diário, 16/4) 

“Recebi plano de aula da avaliada X por mail: Um plano ambicioso, apresentam-se-me muitas 

dúvidas quanto à sua … enfim…” (G., Diário, 18/4) 
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“… estava à espera de mais… o que parece uma coisa, às vezes é outra depois de pensada.” (G., Diário, 

23/4) 

Na entrevista, esta participante assume ter uma ideia própria do que é um bom 

professor e bom ensino e considera que esta pode não coincidir com aquela que a 

formadora quis transmitir ao dar exemplos do perfil a ter em conta. 

“… é claro que eu tenho a minha ideia do que é um bom professor, mas como eu digo, as 

minhas ideias podem sempre mudar por influência do meio, e eu aí aceito a mudança. 

Portanto, como aceito e gosto da mudança … o bom professor pode não … claro que há 

um perfil, mas não é exatamente todos os pontinhos nem todas as … as palavrinhas que 

estão naquele…[perfil].” (G., Entrevista) 

A ideia de bom professor e de bom ensino transmitida por Manuel no seu discurso 

conduz à sua pessoa…   

“Eu estive a observar duas professoras que tinham um trabalho muito semelhante ao meu 

… e portanto … revi-me um bocado no trabalho delas, era um bocado tipo espelho, 

relação objeto imagem, agora estou a dar uma opinião tipo … física, não é?” (M., 

Entrevista) 

Os discursos dos participantes sobre a eficácia dos professores observados e sobre o 

ensino por eles ministrado apontam no sentido do que M. T. Estrela e A. Estrela (1978) 

afirmam ocorrer no âmbito da formação inicial: as inferências dos observadores sobre as 

prestações dos professores observados refletem que o seu protótipo de referência, na 

emissão dos juízos de valor, se baseia, em primeira instância, na perceção que o avaliador 

tem de si próprio como professor. 

B4.2. A influência dos pré-conceitos do avaliador no resultado final 

Ao contrário do que os discursos demonstram, nenhum dos participantes assume que 

os pré-conceitos possam ter influenciado o resultado final dos respetivos avaliados, 

garantindo objetividade nas análises de que resultaram as classificações. 

No diário de Amélia, o registo alusivo ao percurso profissional do professor P1: 

“Tenho que referir que este professor [P1] tem 20 anos de serviço, tem formação pós- 

-graduada e experiência como orientador de estágio.” (A., Diário, 2/5) 

associado a outra referência, no âmbito da observação da prática letiva, supramencionada, 

pode inferir-se que, de alguma forma, inconscientemente até, esta avaliadora foi 

influenciada pelo conhecimento prévio que detém sobre o percurso profissional do 
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avaliado. Todavia, na entrevista a participante garante nada ter influenciado a sua 

avaliação. 

“Não! – Não porque nós … a nível da educação física há conceções diferentes e até muitas 

vezes ligadas à universidade de formação (…) já estou habituada também a trabalhar com 

os colegas com … visões diferentes e maneiras de estar diferentes e portanto … aquilo em 

que eu acredito, na melhor forma de trabalhar ou isso, não influenciou a avaliação, porque 

avaliei de acordo com aquilo que cada um estava a defender e se agia de acordo com 

aquilo que estava a fazer.” (A., Entrevista) 

De igual forma, Gracinda não reconhece a influência dos seus pré-conceitos na 

avaliação que realizou. Todavia, o facto de intuitivamente comparar os desempenhos das 

avaliadas – apesar de reconhecer que as comparações são em si mesmo perigosas – não 

será um pré-conceito? 

“Angústias de uma avaliadora: Não há igualdade sem diferenciação. Não há diferenciação sem criar 

desigualdades. As comparações são perigosas, mas não posso deixar de as fazer…” (G., Diário, 30/4) 

Aparentemente, e tendo em conta o discurso da participante, comparar desempenhos 

não faz parte das características de pré-conceito. 

“Não! – Tento ser sempre objetiva … fui com a mente muito aberta … aceito as diferenças, 

gosto da criatividade, gosto da diferença e, portanto, não! – As minhas crenças em todos 

os aspetos não influenciaram … o processo de avaliação.” (G., Entrevista) 

Também o discurso de Manuel vai no mesmo sentido, apesar de considerar que as 

aulas observadas funcionaram para si como um “espelho” das suas. 

“… a observação que eu fiz … por acaso as professoras que eu estive a observar eram 

professoras … foram professoras excelentes.” (M., Entrevista) 

Contrariamente aos discursos, as narrativas das participantes revelam tendências dos 

avaliadores para a prática de alguns erros característicos em situações não só de 

observação, mas também de avaliação. A formação em contexto de semirrealidade 

poderia contribuir para atenuar estas tendências, que se acentuam quando são atribuídos 

vários avaliados, da mesma escola ou de escolas diferentes, ao mesmo avaliador.  

C4.2. A ampliação e consolidação das competências avaliativas 

O grau de complexidade da avaliação aumenta exponencialmente quando da 

avaliação de discentes se passa para a avaliação de docentes. As relações de poder 

esbatem-se e as capacidades argumentativas são idênticas, motivando o avaliador a 
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adquirir outras aptidões avaliativas. As narrativas das participantes demonstram que, ao 

longo do processo, as suas competências avaliativas se ampliaram gradualmente. 

O diário de Amélia permite aceder aos momentos em que a ampliação das 

competências avaliativas sobressai. Após a formação onde se discutiram os 

procedimentos a seguir na atribuição de classificação aos avaliados, a participante traça o 

primeiro plano de trabalho para proceder à avaliação dos docentes que observou. 

“Recebi e comecei a estudar o material sobre classificação… Elaborei uma folha Excel com 

o cálculo da classificação segundo o anexo II para ajudar a elaborar a classificação da 

avaliação externa dos professores avaliados.” (A., Diário, 3/6) 

No momento da leitura dos relatórios de autoavaliação, Amélia regista que estes não 

lhe iriam facilitar o trabalho, declarando: 

“ (…) a referência à atividade letiva era muito limitada e geral e que alguns assuntos, como 

a relação com os alunos e estratégias utilizadas estavam descritas noutros locais, o que 

me obrigaria a estar atenta quando fosse emitir o meu parecer.” (A., Diário, 3/7) 

E explicita a estratégia utilizada para preencher os Anexos que constituem os 

documentos que sustentam o resultado final da avaliação externa: 

“Baseei-me nas anotações que efetuei no anexo I e nos parâmetros considerados para 

começar a elaborar o meu parecer. Também tendo em conta o descrito comecei a 

elaborar o anexo II de acordo com os parâmetros indicados no anexo III.” (A., Diário, 4/7) 

Por sua vez, no diário, Gracinda assinala outras vertentes das competências 

avaliativas decorrentes da sua experiência como avaliadora, ainda que noutras 

circunstâncias ou desenvolvidas para fazer face às cambiantes avaliativas deste processo. 

Nomeadamente, a perceção de que a observação de duas aulas consecutivas permite uma 

visão mais abrangente do desempenho do avaliado. 

“Uma aula de 50 minutos é muito menos elucidativa que uma de cem, a sequência, progressão, a 

relação interpessoal são muito mais evidenciadas e passíveis de serem observadas.” (G., Diário, 23/1) 

Também o preenchimento dos Anexos, que a participante denomina de Grelhas, 

merece referência como tarefa complexa mas fundamental para se adquirir eficácia no 

que respeita à atribuição da nota. 

"Preenchimento das grelhas – anexo 1 – a partir das minhas notas (pormenorizadíssimas) 

das aulas assistidas. … O preenchimento das grelhas ajuda a simplificar e a complicar a tarefa de 

atribuir uma nota – mas objetiva e se tinha algumas dúvidas, e tinha-as, elas agora estão 

evidenciadas, tinham razão de ser, e ajudam-me a clarificar a nota a atribuir.” (G., Diário, 29/5) 
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Na entrevista Gracinda revela que os processos de avaliação não são estanques e 

aplicáveis a cada disciplina individualmente. Há fatores comuns que têm de constar da 

avaliação de qualquer docente:    

“… existe um fator que é objetivo na avaliação … e o professor, quer seja de matemática, 

quer seja professor de francês, quer seja professor de português, tem que ter uma 

determinada atuação em sala de aula. Portanto existem pontos que são comuns para lidar 

com os alunos. (…) Não tem a ver com o facto de ser de português, ou ser de inglês, seja o 

que for.” (G., Entrevista) 

Numa situação em que a avaliação é pontual e não passível de recurso ou 

contestação, deve ser realizada com o cuidado e o esmero necessários para não deixar no 

avaliado dúvidas quanto à sua atuação no contexto de sala de aula e para que este se sinta 

valorizado como profissional, reconhecendo nos registos produzidos pelo avaliador os 

referenciais subjacentes ao nível avaliativo que lhe foi atribuído. 

D4.2. O profissionalismo e a ética profissional numa avaliação que se quer justa e 

imparcial 

Todos os participantes consideram ter realizado um trabalho com profissionalismo e 

irrepreensível do ponto de vista ético. Quanto à avaliação, os seus discursos apontam a 

objetividade e imparcialidade, como forma de a tornarem justa para cada avaliado. 

Amélia revela, na sua narrativa, o cuidado que dedicou às diferentes etapas requeridas 

pelo processo. 

“Para manter bem fresco na memória o que observei, acho importante preencher o mais 

cedo possível a ficha dos instrumentos de avaliação. No entanto, tenho registada a 

descrição da aula passo a passo e respetivas notas que vou assinalando, caso tenha que 

recorrer a elas.” (A., Diário, 11/5) 

“Não há indicações muito precisas sobre a quantificação dos itens … comparar o 

desempenho dos avaliados, ajuda-me a equacionar as várias situações observadas e a 

distinguir a prestação de cada um…” (A., Diário, 3/6) 

“Procedi à releitura dos vários documentos: anexo I e anexo II e pareceres tendo feito 

pontuais correções.” (A., Diário, 12/7) 

Na entrevista, ao mesmo tempo que assume ter procurado cumprir com os 

pressupostos de justiça e imparcialidade, a participante acrescenta que estes critérios 

estarão sempre dependentes dos entendimentos pessoais e do profissionalismo do 

avaliador. 

“Em relação aqueles em que observei, eu tentei sempre ser justa e consegui distinguir uns 

dos outros. [Mas] como os avaliadores são diferentes, e cada um tem o seu percurso há de 
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haver sempre alguma diferenciação entre o que um avaliador avalia (riso) e o outro, não 

é? – Ou os critérios que cada um utiliza depois na classificação.” (A., Entrevista) 

Esta perceção é também a de Gracinda, mas numa fase mais precoce. A participante 

refere a situação no início do processo, após a primeira sessão de formação a que assistiu. 

“Passou-se a ideia de uma certa uniformidade de critérios e procedimentos em todo o país, espero que 

isso se verifique, mas não sou ingénua, claro que o laisser faire, laisser passer vai persistir, e isso 

incomoda-me “como andar à chuva”8, as desigualdades perturbam-me, especialmente nestes tempos 

de insegurança e rivalidades entre professores, a falta de confiança é persistente e envenena a relação 

entre pares…”(G., Diário, 11/3). 

Posteriormente, Gracinda assinalará também na sua narrativa as angústias que 

assaltam qualquer avaliador no momento da atribuição da classificação, particularmente 

quando os avaliados são mais do que um e inevitavelmente se avalia por comparação 

entre desempenhos:  

“Estou satisfeita com o trabalho realizado. Evidencia-se muito bem as diferenças entre avaliadas.” (G., 

Diário, 10/7) 

ou quando se termina o trabalho com tempo para ver…rever…e voltar a ver. 

“Revisão de algumas frases. Leitura de alguns artigos de apoio. Enquanto não entregar, não estarei 

totalmente satisfeita.” (G., Diário, 12/7) 

Do discurso das participantes sobressai aquilo que consideram serem critérios básicos 

de profissionalismo requeridos para ser avaliador de professores e que  Nolan e Hoover 

(2007: 13) definem como sendo a responsabilidade maior do avaliador: avaliar de forma 

justa as competências e o desempenho do professor, baseando-se nas informações que vai 

recolhendo, ao longo do processo, e nos critérios pré-estabelecidos. A sua vivência diária 

fá-las acreditar que os critérios de avaliação e os métodos de trabalho de outros 

avaliadores poderão dar azo a avaliações desiguais em situações idênticas, contrariando a 

uniformidade de procedimentos defendida pela formadora, e duvidar da sua 

implementação a nível nacional. 

 

                                                 

8
 Aspas no original 
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2.2.4.3. A AE e a reflexão sobre os contextos quotidianos onde se exerce a 

profissão. 

O docente é em si mesmo um profissional reflexivo. Acredita-se que, perante a 

possibilidade de observar outros colegas, transponha para a sua prática os processos de 

ensino que considerar mais eficazes que os seus. Também as condições de trabalho dos 

colegas observados serão, porventura, motivo de comparação com as que lhe são 

proporcionadas. 

A4.3. A observação como motivo de reflexão sobre o funcionamento dos contextos onde 

se exerce a docência 

Embora sejam profissionais com muito tempo de serviço, os avaliadores são 

também professores em exercício e, como tal, as situações que observam são motivo de 

reflexão sobre as realidades onde atuam.  

Amélia, como docente de uma disciplina prática e diretora de instalações, 

responsável pela manutenção e aquisição dos materiais necessários ao bom 

funcionamento da mesma, centrou as suas reflexões nas condições de trabalho e nos 

materiais usados pelos colegas.  

“Fez-me refletir essencialmente sobre os contextos, ou seja, o material que eles tinham e os 

espaços que eles tinham, que realmente em relação aos nossos são bem melhores.” (A., 

Entrevista) 

Também Gracinda assume ter refletido sobre as condições materiais de que as 

colegas dispunham e de que forma rentabilizariam a prática pedagógica ou ainda, se 

seriam mais benéficas para os alunos. Apesar de ambas as escolas onde observou se 

situarem no mesmo concelho daquela a cujo corpo docente pertence, ainda se permitiu 

comparar os contextos escolares. 

“ (…) na própria aula, … a disposição das salas … as condições que temos, tudo isso … 

me fez pensar no que é melhor ou não é, ou que é pior para o aluno, o que é melhor ou pior 

para a lecionação e para a prática pedagógica … até o próprio contexto escolar. Aqui 

pronto, as escolas eram da zona, … não houve muita diferença.” (G., Entrevista) 

A observação dos contextos onde os avaliados exercem funções pode ser o primeiro 

passo para que os avaliadores reconheçam a necessidade de intervirem ativamente no 

funcionamento das escolas onde diariamente são professores. As participantes expõem 

alguns exemplos que captaram a sua atenção, fazendo crer que tal se verificou porque, nas 
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escolas onde lecionam, os mesmos não funcionam como elas consideram que deviam 

funcionar. 

B4.3. O reflexo da observação dos outros no repensar/reformular da própria prática 

Numa fase da carreira em que se considera ter explorado as mais diversas estratégias 

de ensino, observar as práticas pedagógicas de colegas mais novos, que apostam em 

mostrar o que de melhor sabem fazer, pode ser motivo bastante para que o professor 

avaliador repense e reformule a sua própria prática. 

No dizer de Amélia, a observação da prática letiva dos três docentes que avaliou, não 

contribuiu para que esta sentisse necessidade de reformular os seus métodos de ensino.  

“Em relação às práticas penso que não, que não me vão fazer mudar aquilo que eu faço, 

porque … penso que trabalhamos mais ou menos da mesma forma. Nesse aspeto, acho que 

mudar só se for mesmo em termos de adquirir melhor material e de outras condições que 

eles têm.” (A., Entrevista) 

No seu diário, Gracinda assume não ter conseguido ficar imune à atuação das 

avaliadas:  

“… de vez em quando não me foi possível deixar de estabelecer paralelo com as minhas aulas…” (G., 

Diário, 9/4) 

Posteriormente, em entrevista, esclarece que a observação não a faz refletir apenas 

sobre a própria prática, mas contribui para que esta melhore. 

“A observação das práticas faz-nos sempre pensar, faz-nos sempre, pelo menos a mim, faz-

me sempre refletir … A prática profissional está sempre a ser alterada, porque nós estamos 

sempre a pôr em questão. … Evidentemente observar uma aula … faz-nos refletir também 

sobre a nossa própria prática. Depois, alteramos e queremos alterar sempre para melhor, 

não é?” (G., Entrevista) 

Manuel concorda com Gracinda e esclarece:  

“Nós acabamos sempre por melhorar o nosso trabalho depois de observar outros… 

acabamos sempre por mudar inconscientemente e, se calhar … damos mais atenção a 

determinados pormenores dos alunos, embora sem perceber ou, vamos, sei lá, discutir 

determinadas dúvidas mais ao pormenor.” (M., Entrevista) 

O professor, quando no papel de observador de práticas, encontra-se também numa 

situação de aprendizagem. É nesta perspetiva que se interpretam os dizeres dos 

participantes, quando assumem que a observação no âmbito da AE lhes permitiu refletir e 

aperfeiçoar as suas práticas, impondo novas dinâmicas de ensino com o objetivo de 

melhorarem os processos de aprendizagem dos seus alunos. Os discursos dos 
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participantes estão em consonância com Alarcão e Tavares (2010) ao afirmarem que a 

atuação dos professores ao nível dos microssistemas são amplamente influenciadas pelo 

exercício de outras atividades em contextos mais alargados e interativos entre si (meso e 

macrossistemas). 

2.2.4.4. A emergência da profissionalidade na atuação em novos contextos 

Num contexto de AE, considera-se cada escola como unidade orgânica situada num 

nível micro da organização escolar, porque se situa na área de influência de um 

CFE/CFAE que determina e impõe, aos professores dessa escola, o desempenho de outras 

funções, relacionadas com a gestão de recursos e de ADD. Por assumir o papel de 

entidade gestora do processo de AE, posicionou-se o CFE/CFAE num nível meso da 

organização escolar, atribuindo às estruturas educativas com poderes normativos a 

denominação de macrossistemas. 

A4.4. A profissionalidade dos professores em contextos avaliativos de cariz meso 

A atividade dos avaliadores externos desenrola-se num contexto mais amplo, de cariz 

meso, em relação àquele onde diariamente exercem a docência (e que, neste âmbito, se 

denomina micro), interligado com ele e capaz de influenciar as ações do avaliador 

enquanto professor. Por esse motivo, procurou-se, no discurso dos participantes, 

identificar características da sua profissionalidade, quando referem a sua ação, num 

contexto que lhes confere o estatuto de decisor influente e onde funcionam como 

charneira entre o avaliado e o CFE/CFAE, órgão gestor e coordenador do processo. 

As conceções de profissionalidade docente, relacionadas com o envolvimento pessoal 

e a mobilização de saberes e competências adequadas à execução da tarefa, sobressaem 

em diferentes momentos de atuação descritos por Amélia: 

“A análise do plano de aula enviado pelo professor vai libertar-me para uma melhor 

observação para não ter de recorrer ao plano durante a sessão e concentrar a atenção nas 

atividades.” (A., Diário, 1/5) 

“Torna-se difícil por vezes, apesar de me deslocar para o local da observação com 

bastante antecedência, descobrir para onde efetivamente me devo deslocar, visto que, os 

espaços de aula são diversos dentro da escola e, por vezes, fora desta, nas instalações do 

clube da terra (este facto cria alguma ansiedade e faz perder mais tempo).” (A., Diário, 

2/5) 

“Sendo muito positivo o professor mostrar plasticidade e iniciativa para enfrentar 

situações inesperadas, é importante no caso desta disciplina os professores planearem o 
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trabalho a efetuar em caso de alunos com doenças ou indisposições que os privem da 

parte prática da aula e, não se esquecerem que a aula é para todos!” (A., Diário, 3/5) 

“Como tenho observação de aula do professor P3, estive a analisar o seu plano de aula. 

Verifiquei com atenção o espaço onde vai ocorrer para não ter que andar a correr de um 

lado para o outro como já aconteceu, devido aos diferentes espaços em que decorrem as 

aulas.” (A., Diário, 9/5) 

Para ficar com o trabalho em condições é necessário fazer várias leituras, verificar os 

vários documentos que levam à emissão do parecer e ir fazendo correções. Tem de estar 

tudo coordenado e justificado. (A., Diário, 10/7) 

Um indicador da dimensão ética subjacente ao conceito de profissionalidade surge, 

no diário de Amélia, quando se refere à forma como atuaram no processo outros colegas, 

avaliadores externos, que com ela se cruzaram no último dia de exercício da função. 

“Impressionante a falta de profissionalismo e responsabilidade manifestada por alguns 

avaliadores! Como é possível estarem à frente de um processo que decide a vida 

profissional de colegas?” (A., Diário, 15/7) 

Ao assumir o papel das avaliadas, numa tentativa de antecipar eventuais necessidades 

de apoio, Gracinda transfere características específicas da profissionalidade, aplicáveis ao 

trabalho com os alunos, para um contexto de avaliação de pares. 

“Se fosse eu, estaria ansiosa por ver a cara de quem me vai avaliar, todo o processo deve ser o mais 

claro e objetivo possível, e se elas desejarem alguma alteração? – O melhor, é disponibilizar o meu 

contato para possíveis alterações de calendário e/ou outros assuntos, deve ser por isso que me 

mandaram o mail das avaliadas, não há outra razão lógica…” (G., Diário, 14/1) 

Após as primeiras observações, o grupo de avaliadores discute como preencher o 

anexo referente à observação da prática. Sobre o assunto Gracinda desabafa no diário: 

“Eu preciso de tempo para me distanciar, objetivar e conseguir expressar por palavras aquilo que a 

minha intuição me diz – não falo sem ter certezas.” (G., Diário, 16/4) 

A avaliação dos alunos é, para muitos docentes, a parte menos gratificante do ensino, 

quando se procura que a nota atribuída seja por estes percebida como fator diferenciador. 

Num âmbito mais lato, Gracinda demonstra que mudam os contextos, mas os dilemas 

profissionais sobre a avaliação se mantêm. 

“Mas as minhas dúvidas mantêm-se, já só penso num número.” (G., Diário, 30/5) 

“Há diferenças! Não sei se o pior já passou se está para vir. Falar é fácil.” (G., Diário, 1/6) 
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Os relatos das participantes permitem inferir que estas mobilizaram adequadamente 

as competências características da profissionalidade docente e defendidas por diferentes 

autores (Sacristan, 1999: Domingo, 2003; M. T. Estrela, 2010) como inerentes ao 

exercício da profissão. Para fazerem face à realidade complexa onde atuaram, como 

avaliadoras externas, as participantes valeram-se de uma constelação de saberes 

diferenciados que foram adquirindo ao longo da carreira, no desempenho de outras 

funções complementares à docência mas com elas relacionadas. 

B4.4. A objetividade e o bom senso quando se confrontam valores e interesses 

Numa situação de avaliação de prática docente, confrontam-se, naturalmente valores 

e interesses diferentes. Estão em causa os valores e interesses do avaliador, influenciados 

pelas diretrizes da tutela, raramente coincidentes com os do avaliado. Perante as 

estratégias delineadas pelo avaliado para mostrar o melhor de si, cabe ao avaliador 

desenvolver novas formas de atuar para atender à mudança do paradigma avaliativo, 

quando os conhecimentos necessários à avaliação dos alunos se revelam insuficientes 

num contexto de avaliação de docentes. 

No seu diário, Amélia descreve como procedeu, para que a sua decisão traduzisse, o 

mais fielmente possível, a objetividade que procurou imprimir-lhe. 

“Achei necessário elaborar um plano: 1º Fazer uma leitura global dos vários relatórios; 2º 

Reler a legislação da avaliação externa, nomeadamente a que diz respeito ao 

preenchimento dos vários documentos. (…) Numa segunda fase fazer uma leitura do 

relatório focada para a atividade letiva, retirando os aspetos relevantes no que dizia 

respeito às aulas lecionadas, à relação com os alunos e ir tomando notas sobre o meu 

parecer sobre a leitura dos factos relatados. Na fase final, elaborar os pareceres.” (A., 

Diário, 2/7) 

Ao ler os relatórios de autoavaliação dos docentes que observou, Amélia desperta 

para as divergências de referenciais entre o avaliado, que define as estratégias e 

implementa as ações, e o avaliador que as observa, assentando na sua narrativa: 

“Quanto às ditas “evidências” das aulas observadas é incrível como o professor refere a 

necessidade de alteração do plano de aula e não refere o que correu menos bem, 

afirmando que foi um êxito. É claro que os professores estão a lutar por uma boa 

classificação, mas deveriam especificar também situações menos conseguidas mesmo que 

amenizadas e não declararem que tudo foi um êxito! Espero não ter problemas com a 

classificação deste professor pois estou em desacordo com o que ele declara.” (A., Diário, 

3/7) 
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Gracinda assumiu sempre que o bom senso seria a sua imagem de marca, mas vai 

percebendo, cada vez mais intensamente que este, por si só, não é suficiente para 

combater a angústia em que se vê enredada em cada observação. 

“… não há teoria que me tire as angústias nem as dúvidas que me assolam, aqui só mesmo o tempo e a 

reflexão aturada me levarão a chegar a alguma conclusão. Não posso ser precipitada.” (G., Diário, 

19/4) 

E regista, na sua narrativa, a dúvida que cresce sobre a prática que não vê: 

“Necessito de tempo para racionalizar e objetivar a aula – esta aula inquietou-me – no bom sentido, 

fez-me pensar e desejar saber o que viria na seguinte (…) às vezes o mais simples é o mais apropriado, 

aqui está um dos problemas deste processo, compreendo e aceito a aula, é uma aula que acredito estar 

englobada num processo maior do que aquele que me é possível observar, agora ou confio no meu 

instinto ou... Eu quero acreditar, eu vou acreditar, é para aí que a ética profissional me conduz… Não 

me satisfez totalmente, falta algo.” (G., Diário, 23/4) 

E a sua reação à pressão de uma das avaliadas, que se queixa da injustiça do 

processo, por não permitir aos docentes obterem um retorno imediato sobre as suas 

atuações. 

“A avaliada Y contactou-me, diz que não considera justo não saber neste final de ano letivo e só no 

próximo, eu concordo, é um martírio saber-se que se foi avaliada e estar um ano à espera de saber a 

nota, espero que as pessoas de direito pensem no caso. Fui claramente demagógica, falei sem dizer 

nada (talvez tenha dito tudo). Prometi expor o caso à diretora do Centro de Formação.” (G., Diário, 

25/6) 

Das reflexões das participantes sobressai a aquisição de algumas das competências 

que, de acordo com Sanches (2002), são exigidas numa conceção atualizada da 

profissionalidade docente, devido aos novos desafios que os professores deverão assumir: 

em ambos os casos, as avaliadoras possuem uma consciência deontológica lúcida e 

desperta que as habilita a realizarem observações e avaliações objetivas, bem como 

padrões elevados de ética profissional – traduzidos em termos como “bom senso” e 

“ponderação” –, para intervirem em novos espaços e contextos onde se entrecruzam 

diferentes valores e interesses. 
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C4.4. Preocupação com o bem-estar do avaliado 

O bem-estar dos alunos é prioridade do professor, no âmbito da docência. No diário 

de Amélia é percetível a transferência dessa preocupação em relação aos docentes que 

estão a ser avaliados. 

“Recebi e-mail do professor P1 com a informação sobre o calendário de avaliação de 

desempenho dos professores do seu agrupamento. Como nós, avaliadores externos ainda 

não sabemos nada sobre esse assunto, ficou de enviar-me.” (A., Diário, 6/5) 

A preocupação revelada por Gracinda, na sua narrativa, prende-se com as angústias 

de que sofrem as avaliadas e que estas lhe vão dando a conhecer.  

“Não é justo sujeitar os avaliados à incerteza da avaliação… Tanto secretismo… No início, disseram que 

todo o processo deveria ser transparente… neste momento, vejo-o muito opaco, é tão secreto, tão 

secreto que, se calhar, nem eu deveria saber a nota que vou atribuir.” (G., Diário, 25/6) 

E com as suas próprias angústias por ter carreiras dependentes de uma decisão sua. 

“… é uma responsabilidade, outros estão dependentes do nosso trabalho.” (G., Diário, 15/7) 

Quando questionados sobre se pensam, com a sua avaliação, ter contribuído para a 

melhoria das práticas profissionais dos avaliados, Amélia responde que não, ao passo que 

Gracinda considera que sim, lamentando, contudo, a falta de retorno. 

“Considero que … sim. Porque qualquer momento de avaliação faz refletir, quer o 

avaliado, quer o avaliador. … O quanto não sei, porque depois não temos … diálogo, não 

temos repercussão … não sabemos o resultado.” (G., Entrevista) 

Na sua resposta, Manuel considera que sim devido às sugestões que lhes deixou 

escritas nos documentos de registo, a que chama boletim de avaliação: 

“… os comentários e não criticas, as sugestões que eu fiz … portanto no, no boletim de 

avaliação, acho que lhes foram extremamente proveitosas” (M., Entrevista) 

Não podendo interagir com os avaliados como seria desejável numa situação de 

avaliação que devia ser formativa, mas cujo caráter é eminentemente sumativo, restou aos 

participantes serem objetivos e ponderados nas apreciações sobre os desempenhos dos 

avaliados, procurando que a leitura das mesmas lhes permitam desenvolverem-se como 

profissionais e como pessoas, numa organização cada vez mais competitiva e menos 

preocupada com o bem-estar dos seus professores. 
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2.2.5. A AE e as perspetivas de desenvolvimento profissional dos 

professores avaliadores 

Quando são chamados a desempenhar novas funções, os docentes analisam, de 

imediato, que hipóteses de desenvolvimento profissional lhes vêm anexadas. Neste 

sentido, a definição deste domínio tem como objetivo, perceber de que forma os 

professores nomeados avaliadores externos viram satisfeitas as suas perspetivas de 

desenvolvimento profissional e, no caso dos participantes no estudo, como são referidas 

nos seus discursos. 

2.2.5.1. O exercício da função como processo promotor de crescimento 

profissional 

Exercer a função de avaliador externo, no primeiro ano em que o processo é 

implementado, deixou os docentes apreensivos, mas confiantes sobre a atuação da tutela. 

Acreditaram ser uma oportunidade para adquirirem novas competências, ampliarem os 

seus conhecimentos sobre outras vertentes do que é atualmente exigido aos professores, 

aumentando, em algumas situações, a autoestima do docente. 

A5.1. A importância da formação institucional e da formação em equipa 

No âmbito da avaliação externa, a formação institucional e a formação em equipa 

foram, por parte dos participantes, valorizadas de forma distinta. 

No discurso de Amélia, a formação institucional foi importante porque atualizou os 

seus conhecimentos legislativos no que concerne à avaliação de docentes. 

 “… As ações que nós tivemos no centro de formação foram bastante importantes no 

sentido de que nos deram … fizeram refletir mais sobre a legislação em vigor. Portanto, há 

sempre coisas a sair e depois, nós não estamos bem dentro do assunto.” (A., Entrevista) 

Mas a formação a que a participante se refere mais vezes na sua narrativa é a que 

resultou das reuniões do grupo de avaliadores a que pertenceu. Nessa, não havia teoria a 

analisar, tudo era prática… 

“As nossas reuniões são muito importantes servem para fazermos o ponto da situação, 

decidirmos os passos a seguir, unificar procedimentos, tirar dúvidas.” (A., Diário, 14/5) 

A narrativa de Gracinda sobre a formação institucional assemelha-se a uma 

montanha russa. Tão depressa se refere a ela de forma positiva:  
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“Balanço positivo! Sei o que é esperado de mim. A ação de formação revelou-se proveitosa, de tudo é 

bom que se retire o que é positivo, e esta foi positiva, aprendi alguma coisa.” (G., Diário, 11/3) 

como a considera uma total perda de tempo. 

“Encontro com as formadoras … Apraz-me dizer que não tenho nada a dizer. “Nem tenho 

palavras”… Hoje não aprendi nada… Afinal a reunião passou ao lado, não focou nada de 

interessante…” (G., Diário, 13/5) 

No final, acaba por se perceber o que efetivamente esta participante desejava da 

formação institucional, no âmbito deste processo de avaliação: 

“Reunião com a formadora sobre classificação … Foi clarificado o processo, o que vou ou não 

entregar, o que é esta avaliação, sinto-me insatisfeita, necessitava de pontos de referência, modelos, 

casos exemplificativos, compreendo que cada disciplina é singular, mas na pluralidade também se 

poderia estabelecer perfis definidos e objetivos – continuo insatisfeita “as sombras” de que falava a 

formadora são o que me preocupa.” (G., Diário, 30/5) 

E, neste contexto, compreende-se porque é que as reuniões da equipa adquiriram 

importância como momentos formativos. 

“Quando estamos a falar com os outros refletimos com os outros e, aí, … permitiu-nos 

adquirir novos conhecimentos, pensar sobre aquilo que fizemos e sobre aquilo que vamos 

fazer … aí … nós aprendemos. É claro que isso contribuiu imenso e deu-me muita 

segurança e apoiou-me muito em todo o processo.” (G., Entrevista) 

Os discursos das participantes permitem perceber que a formação institucional, que 

lhes foi proporcionada, não satisfez totalmente as suas expetativas de desenvolvimento 

profissional. Porém, assumem, tal como afirmam Alarcão e Roldão (2010), que o 

envolvimento pessoal na tarefa, associado à partilha, regular, de experiências e saberes, 

entre si, como equipa, contribuiu para um desenvolvimento profissional efetivo.  

B5.1. O avaliador externo como líder intermédio 

Ao assumirem-se como elo de ligação entre os avaliados e as entidades gestoras do 

processo, os professores/avaliadores posicionaram-se, também eles, sem que disso 

adquirissem consciência, como líderes do processo. Esta liderança é percetível em 

diferentes seções da narrativa de Amélia. 

“Porque detetamos uma falha na marcação da aula a observar deste professor tive que 

enviar para o Centro a correção da data.” (A., Diário, 2/5) 
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“Contactei telefonicamente com o centro de Formação para tentar resolver o problema 

levantado com o não cumprimento da legislação por parte do professor P2.” (A., Diário, 

9/7) 

“Fiquei muito impressionada (no mau sentido) ao verificar que alguns avaliadores 

externos não traziam os documentos pedidos, ou não os tinham conforme os 

procedimentos estipulados.” (A., Diário, 15/7) 

Gracinda também age de acordo com o que se espera de um líder intermédio ao 

registar:  

“Recebi plano de aula da avaliada Y, forneci-lhe todas as indicações que me foram 

facultadas. (…) Recebi mail do centro de formação a reformular as orientações. Enviei mail 

à avaliada a informá-la das alterações.” (G., Diário, 4/4) 

As suas reflexões são pontuadas por referências a este tipo de liderança, 

nomeadamente, na reação à opacidade, que pressente, nas reuniões com as formadoras.  

“A reunião com os formadores foi interessantíssima, aprendi que: 

 para controlar são necessárias duas pessoas, enquanto que para formar é só uma; 

 não gosto de não saber o que estou a fazer numa determinada reunião – também pode ser que eu 

seja desconfiada;  

 faço parte de uma experiência – eu gosto de coisas novas, mas esta aqui incomoda-me.  

Resolvi:  

fazer o meu trabalho o mais honesta e conscientemente possível, ser justa e manter o meu código de 

ética profissional – afinal só eu posso saber o que se passa dentro da sala de aula que estou a observar 

e não há formadora do ministério que me convença do contrário.” (G., Diário, 19/4) 

Das explanações das participantes depreende-se que, no que respeita à execução do 

processo de AE, estas se assumiram, perante os avaliados, como a face visível das 

lideranças educativas. Nesse âmbito procuraram criar e manter circuitos de circulação de 

informação contribuindo para que o avaliado se sentisse parte integrante, e personagem 

principal, do procedimento avaliativo em curso. Também se infere que as reuniões de 

acompanhamento com as formadoras, representantes da tutela, contribuíram para que as 

avaliadoras entendessem que a sua autonomia era relativa e que, a qualquer momento, 

poderiam ser chamadas a prestar contas sobre as suas atuações. 
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2.2.5.2. Vantagens resultantes da colaboração entre avaliadores externos 

As vantagens do trabalho em equipa que funciona são numerosas e bem conhecidas 

de todos os profissionais e também dos professores. O trabalho colaborativo em que se 

envolveram os participantes deste estudo, no âmbito da AE, permitiu-lhes 

desenvolverem-se profissionalmente, adquirirem autonomia e eficácia para atuarem em 

situações similares, quando não puderem contar com os colegas, e viverem de forma mais 

serena um processo que, inicialmente, parecia ser um obstáculo difícil de transpor.  

A5.2. O trabalho em equipa e a perspetiva de desenvolvimento profissional 

Trabalhar em equipa colaborativa pode ser perspetivado, pelos docentes empenhados, 

como um meio de desenvolvimento profissional. Quando essa equipa é constituída por 

pessoas que pertencem à mesma instituição e que se conhecem há vários anos, o 

desenvolvimento profissional será mais percetível em alguns do que noutros, dependendo 

do que se está disposto a investir e a aprender. 

No caso em estudo, e de acordo com observações de Amélia, o trabalho desenvolvido 

pelo grupo não só foi produtivo, como se tornou relevante para a elevada qualidade do 

serviço prestado por cada um dos membros. 

“As reuniões com os outros avaliadores externos da escola são muito importantes porque 

nos permitem analisar os documentos em conjunto, concertar modos de atuação, 

apoiando-nos uns aos outros.” (A., Diário, 14/5) 

“Efetivamente, o facto de trocarmos impressões foi muito útil pois penso que ajudou a 

fazer um trabalho com qualidade.” (A., Diário, 8/7)  

Também Gracinda, na sua narrativa, alude às vantagens decorrentes do trabalho em 

equipa: 

“Leitura e revisão dos pareceres com a Maria. (…) E ainda havia gralhas… irra. Leitura e 

revisão… (…) ainda não atingi aquele ponto em que tenho a certeza de tudo, penso que nunca o 

atingirei, sou insatisfeita por natureza, penso que a perfeição não existe e que a vida é um processo de 

aprendizagem que não tem fim.” (G., Diário, 15/7) 

Na entrevista, quando questionada sobre a importância do trabalho desenvolvido em 

equipa, esta participante referir-se-lhe-ia, da seguinte forma: 

“Muito [importante]! … Como eu já tinha referido anteriormente … portanto os 

avaliadores externos da escola em questão reuniram … e isso dá-nos segurança.” (G., 

Entrevista) 
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 Inv.: Em termos de desenvolvimento profissional foi importante? 

“Tudo foi importante. Muito importante.” (G., Entrevista) 

Também Manuel, na sua narrativa, faz uma referência, ainda que breve, a esse 

processo colaborativo: 

 “Troquei ideias com as colegas, esclareci dúvidas e … penso que ficámos todos a ganhar.” 

(M., Diário, última página) 

Quando questionado pela investigadora sobre a importância do trabalho colaborativo 

realizado pelo grupo, classificou-o como tendo sido importantíssimo, explicando:  

“Importantíssimo. Houve ali uma partilha de opiniões, todos nós acho que trabalhamos em 

bloco. (…) houve ali uma troca de experiências, umas conversas, um … trabalho 

cooperativo. Foi extremamente produtivo.” (M., Entrevista) 

Todavia, parece estar convicto de que este se desenvolveu devido a condições peculiares 

que se conjugaram: 

“Foi excelente, mas isto foi este ano. Mas, se forem outras pessoas, se calhar é diferente. 

As pessoas já se conheciam há muito tempo.” (M., Entrevista) 

As vantagens do trabalho colaborativo, enunciadas pelos participantes nos seus 

discursos, estão em linha com as opiniões dos autores apresentados no quadro teórico, que 

suporta este estudo. O método de trabalho implementado, de que os participantes dão 

conta, contribuiu, de acordo com os mesmos, para se desenvolverem pessoal e 

profissionalmente, encontrando eco nas posições defendidas por Perrenoud (2000): 

quando os professores trabalham em equipa interativa, desenvolvem processos de 

autoformação, que lhes permitem aprender uns com os outros e adquirir novas aptidões 

para exercerem a profissão. 

B5.2. A reflexão regular entre pares e a resolução de dilemas e problemas individuais ou 

comuns 

Não é fácil para os professores abdicarem do seu tempo para participarem em 

reuniões que muitas vezes parecem não servir para nada. Inicialmente, os encontros entre 

os avaliadores (participantes no estudo) eram, aparentemente, de pouca substância, mas 

com o tempo tornaram-se fundamentais na vivência do processo. Começando pela análise 

das novas diretrizes abordadas na formação sobre AE no âmbito da ADD, passou- 

-se à discussão de processos de observação; debateram-se significados dos referenciais 

individuais, delinearam-se estratégias de observação e, no final do processo, 
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preencheram-se documentos de registo, com frases/ideias gerais, deixando espaço para 

que as especificidades de cada disciplina fossem respeitadas. 

Na entrevista, Amélia explica em que aspetos este “partir pedra” contribuiu para que 

os avaliadores vivessem o processo de forma mais serena. 

“Contribuiu bastante porque ao trocarmos ideias também … o que é que vamos observar 

para preencher a ficha? – Vamos focar-nos em que aspetos depois de observar … como é 

que vamos elaborar … os anexos os relatórios etc. Penso que … foi bastante importante 

esta parte da colaboração com os colegas.” (A., Entrevista) 

Nos encontros com a formadora e a diretora do CFE, os docentes apresentaram-se 

sempre como grupo e as dúvidas colocadas foram resultado das reflexões partilhadas. 

A narrativa de Amélia dá conta da importância atribuída à opinião dos restantes 

membros da equipa, na resolução de situações dilemáticas e problemáticas que surgiram 

na parte final do processo, quando as observações deram lugar à avaliação propriamente 

dita. Um dos avaliados produziu um relatório de autoavaliação, com 13 páginas com 

“anexos” e “evidências”, contrariando o que está legislado. A avaliadora apresenta o caso 

aos colegas considerando-o um dilema pois não queria, por um lado pactuar com desvios 

à lei, e por outro, prejudicar o colega.  

“Quanto ao caso do meu avaliado com relatório de 13 páginas, os colegas aconselharam- 

-me a entrar em contacto com o Centro de Formação, já que este não se encontrava 

dentro das estipulações legais e, por esse facto, o próprio professor poder ser sujeito a 

sansões.” (A., Diário, 8/7) 

E, porque quem está de fora deteta mais facilmente os erros nos discursos dos outros, 

a troca de envelopes para uma última leitura dos documentos e para controlar, se o que é 

entregue, é mesmo o que é pedido, revelou-se uma boa medida aos olhos desta 

participante. 

“Na reunião com os colegas avaliadores externos da nossa escola estivemos a verificar os 

vários envelopes que tínhamos que entregar, para ver se estavam todos os documentos e 

se estes estavam conforme o que nos tinham pedido. Foi uma boa medida, pois permitiu- 

-nos retificar algumas coisas e levar tudo em condições para a entrega da parte da tarde.” 

(A., Diário, 15/7) 

Ao longo da narrativa de Gracinda são vários os momentos que poderiam ser 

escolhidos para ilustrar a importância atribuída pela docente aos momentos de reflexão 

em grupo. Destacam-se dois, pelo seu simbolismo. 
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Após realizar a primeira observação, na reunião do grupo de avaliadores, é sugerido a 

Gracinda que preencha de imediato o instrumento de registo referente às observações. A 

participante não reage da melhor maneira por considerar não ser ainda oportuno. 

Nesse dia, escreve no seu diário: 

“ (…) Angústias de uma avaliadora: querem que ponha no papel o que ainda não está estruturado na 

minha cabeça.” (G., Diário, 16/4) 

revelando que a pressão do grupo pode nem sempre ser benéfica. 

Com o decorrer do processo as angústias iniciais transformaram-se em certezas, 

dignas, também elas, de registo: 

“Ainda hoje me pergunto como é que pessoas tão diferentes e de disciplinas tão díspares se entendem, 

mas a verdade é que se entendem e que todas as ideias lançadas me fazem refletir e melhorar o 

trabalho a fazer. (…) Chamamos a atenção para certos pormenores e estou convencida que o meu 

trabalho se valorizou e tornou mais fácil.” (G., Diário, 8 /7)  

A reflexão regular entre os elementos do grupo de avaliadores contribuiu para que 

estes pudessem concluir que é possível definir referenciais gerais, que todos os 

avaliadores – independentemente da disciplina em avaliação e das características do 

professor em observação – podem utilizar, tendo sempre espaço para acrescentar as 

especificidades individuais. As competências e grau de eficácia, que os participantes 

garantem terem adquirido, conferem com a posição de Hargreaves (2003) quando assume 

que os professores se desenvolvem profissionalmente quando a sua atuação se baseia 

numa colegialidade forte. 

C5.2. Aquisição de autonomia e eficácia para atuar a solo 

As discussões que se geraram, no grupo de avaliadores, à volta das diferentes facetas 

do processo, e que posteriormente se revelaram essenciais, no preenchimento dos diversos 

instrumentos de registo e na emissão de pareceres que encerraram o processo, dotaram 

estes docentes de ferramentas que lhes permitem atuar sem sobressaltos, em contextos 

menos solidários. 

Os registos dos diários das participantes que a seguir se apresentam, dando conta das 

valências adquiridas, dizem respeito a uma fase complicada do processo: a elaboração do 

parecer que os avaliadores deveriam emitir e que é um instrumento de registo obrigatório. 

De realçar que nenhum dos elementos do grupo tinha experimentado fazer algo 

semelhante. Sem formação para tal, nem diretrizes que os ajudassem a resolver a situação, 



Estudo Empírico – Apresentação e Análise dos Dados 

115 

restou a cada um pesquisar por conta própria, analisar os resultados e acreditar que o 

grupo acabaria por resolver o problema. 

Na sua narrativa Amélia explica que, apesar de discutirem em equipa, cada um dos 

elementos agiu autonomamente, adaptando a ideia geral à realidade individual. 

“Esta reunião foi muito útil pois foi interessante verificar que os estilos de pareceres dos 

vários avaliadores eram muito diferentes expressando a personalidade de cada um. Assim, 

depois de lermos os pareceres uns dos outros resolvemos elaborar um modelo que fosse 

uma síntese dos aspetos que achámos mais corretos, dando, claro está, liberdade para 

cada um aperfeiçoar à sua maneira.” (A., Diário, 8/7) 

Esta participante revela, na reflexão do dia seguinte, como o trabalho em equipa pode 

ser proveitoso: 

“Comecei a fazer as alterações nos pareceres para o modelo que elaborámos em grupo.” 

(A., Diário, 9/7) 

Também Gracinda explicita como a colaboração efetiva lhe permitiu adquirir mais 

conhecimentos e competências: 

“Insatisfação – o parecer que li (elaborado ontem) parece-me pouco depois de ler o da Maria, mas o 

da Maria parece-me que está nos limites entre parecer e relatório, vou telefonar-lhe… (G., Diário, 10/7) 

Na conversa telefónica, a colega sugere a Gracinda que consulte o site de Charlotte 

Danielson onde poderá encontrar a informação que precisa para se sentir mais confiante. 

A participante haveria de registar, posteriormente, no seu diário: 

“ Excelente esta Charlotte…. A leitura dos documentos no site fizeram-me refletir.  

(…) Vou reelaborar os pareceres.” (G., Diário, 10/7) 

Manuel, de partida para outra escola, afirma ter sido importante integrar o grupo de 

avaliadores assegurando:  

“Agora se estiver sozinho é evidente que já não me custa tanto mas…” (M., Entrevista) 

O processo colaborativo em que estes avaliadores se envolveram, e de que dão conta 

nos seus discursos, não trouxe simplesmente mais conhecimentos, nem serviu somente de 

suporte à resolução de situações problemáticas com que se depararam no desempenho da 

tarefa. Também lhes permitiu adquirirem autonomia, conhecimentos e valências para 

atuarem em conjunturas menos solidárias e contextos desconhecidos.  

Os testemunhos dos participantes permitem inferir que, num processo de práticas 

colaborativas efetivas, se trabalha para o bem comum. Num ambiente desta natureza, 
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descobre-se que a partilha contribui para que o trabalho se transforme em aprendizagem 

efetiva, para a promoção pessoal, profissional e, consequentemente, social. 

Contrariando o secretismo que deve rodear o processo de AE, sustentado pelos 

responsáveis, que nas estruturas educativas, gerem o processo, defende-se que os 

docentes chamados a desempenhar funções de avaliadores externos devem, num processo 

de formação dinâmico, discutir, analisar, criticar e dissecar o modelo, trocar experiências 

e partilhar vivências, para que este seja percecionado por todos como motor de 

aprendizagem e de crescimento profissional. 
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Capítulo 3 – Discussão dos Resultados e Conclusões 

Constituindo a problemática da avaliação dos professores um tema sempre atual e, no 

nosso país, até agora, irrepetível a cada novo ciclo avaliativo, realizou-se este estudo, 

para se perceber de que forma o processo assente no Decreto Regulamentar 26/2012 de 

21 de fevereiro, e levado à prática pela primeira vez no ano letivo 2012/2013, alterou as 

conceções identitárias dos docentes que exerceram funções de avaliadores externos, e a 

forma como veem e exercem a profissão. 

Com o intuito de responder ao problema, definiram-se como objetivos: (i) conhecer a 

perspetiva dos docentes avaliadores externos sobre o processo de AE- 

-ADD e verificar se o exercício da função de avaliador externo provocou alterações nas 

conceções e na forma de percecionar a profissão docente; (ii) perceber se o desempenho 

da função adicional, em simultâneo com a docência, provocou alterações nas diferentes 

dimensões que compõem o conceito de profissionalidade docente; (iii) identificar que 

implicações no desenvolvimento profissional dos docentes/avaliadores externos 

resultaram do desempenho deste novo papel. 

 A definição dos objetivos e o desdobramento do problema inicial em questões de 

investigação permitiram obter uma visão mais ampla acerca das vivências profissionais e 

dos pensamentos dos professores sobre a profissão, num tempo em que o ofício docente 

se encontra em permanente reformulação. 

A componente empírica do estudo iniciou-se no mês de janeiro de 2013, quando os 

docentes que viriam a assumir funções de avaliadores externos foram notificados. Nessa 

altura solicitou-se à diretora do CFE a disponibilização dos dados que permitiram 

proceder à caracterização dos professores constituintes da bolsa de avaliadores e 

selecionar os participantes do estudo. Após aceitarem participar no estudo, pediu-se aos 

docentes que refletissem sobre a forma como, em simultâneo com o exercício da 

docência, viveram o processo de AE. Determinou-se que, nas suas reflexões, fosse dado 

particular relevo à narrativa das suas vivências entre os meses de abril e maio, por 

corresponder à janela temporal em que decorreu a observação da prática letiva. Na 

segunda quinzena de julho, com o fim do processo, procedeu-se à recolha dos diários e, 

no início de setembro, devido à mudança de escola de um dos participantes, efetivaram-se 

as entrevistas. 

Por diferentes razões, entre elas, tratar-se de uma experiência piloto levada à prática 

num limite temporal estrito, a situação em que este estudo decorreu é única e, como tal, as 
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conclusões que se apresentam a partir dos discursos dos participantes têm uma validade 

exclusiva dentro do contexto mencionado, não se podendo pretender a sua generalização. 

Cumpridos que foram os objetivos delineados para dar resposta à problemática que se 

pretendia estudar, importa agora apresentar, em síntese, aspetos essenciais que foram 

enunciados em consonância com a análise de dados realizada no capítulo anterior. 

3.1. Os avaliadores externos e o modelo de AE-AEDD  

Comparativamente aos modelos de ADD anteriores, os participantes consideram este 

modelo mais objetivo e menos problemático, por não envolver diretamente pares que 

partilham espaços de atuação no campo da docência. 

Para se desempenhar a função, os participantes não consideram fundamental ter-se 

formação em supervisão, apesar de se perceber nos seus discursos que possuir esta 

formação será sempre uma mais-valia, para mais serenamente se encarar a realização da 

tarefa. Não constando esta vertente do contrato de docência, os participantes apontam à 

tutela a responsabilidade de proporcionar, aos avaliadores externos, a formação que lhes 

permita adquirir as competências necessárias para desempenharem a função de forma 

eficaz. A formação proposta pela DGAE foi considerada, pelos participantes, incipiente e 

muito teórica e focada na uniformização dos indicadores dos quadros de referência que 

constituem os anexos dos documentos legislativos. Os participantes defendem a 

frequência de formação com cariz fundamentalmente prático que lhes dê oportunidades 

para, entre si, trocarem experiências e denunciarem vivências, discutindo os indicadores 

previamente definidos, negociarem significados e acertarem que atuações do professor 

avaliado importa valorizar (Danielson, 2010). Esta posição dos participantes decorre da 

experiência que viveram e resulta das estratégias que, em grupo, desenvolveram para 

realizarem o trabalho de forma mais eficiente. Encontra-se em concordância com a 

perceção de Dubar (2003) que assume que, num quadro de trabalho especializado, a única 

formação que interessa é a formação prática que desenvolve saberes práticos – úteis para 

o trabalho a realizar e adquiridos diretamente pelo seu exercício –, que parte dos 

problemas concretos e que permite resolvê-los, propiciando, aos envolvidos, benefícios 

tangíveis. 

Os participantes assinalam com nota negativa os seguintes aspetos: o tipo de 

formação; a necessidade de obrigatoriamente recorrerem a transporte próprio para se 

deslocarem entre a escola onde exercem a docência e as escolas onde procedem à 

observação dos avaliados; as prioridades, em situações de colisão de funções – a 

observação tornou-se prioritária e o apoio às aprendizagens dos alunos secundarizou-se; o 
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aumento do número de horas de trabalho sem qualquer retribuição/benefício adicional; o 

pouco tempo para se proceder às observações que decorreram desde meados do mês de 

abril até ao fim do mês de maio, e a calendarização – o 3º período – por se tratar da 

aproximação do fim do ano letivo, que é um dos períodos de maior incidência de “stress” 

nos professores (Esteve, 2008). 

Foram assinalados como fatores positivos pelos participantes: a aquisição de outras 

perspetivas sobre o ensino e o funcionamento de outros contextos – por lhe permitirem 

refletir e melhorar as suas atuações na escola onde exercem a docência; e o trabalho em 

equipa, que se concretizou num ambiente de colaboração efetiva, permitindo-lhes 

granjear outras competências que possibilitaram o exercício da função com mais 

segurança e serenidade.  

3.2. A AE como fator de mudanças nos quadros concetuais identitários e 

de profissão dos professores avaliadores 

A identidade profissional é uma construção intrínseca de cada indivíduo e 

desenvolve-se a partir dos significados resultantes das interpretações e reinterpretações 

das suas experiências e vivências no contexto onde exerce a profissão. 

De acordo com Dubar (2003), o trabalho está no centro do processo de construção, 

destruição e reconstrução de formas identitárias, porque é no trabalho que os indivíduos, 

nas sociedades salariais, adquirem o reconhecimento financeiro e simbólico da sua 

atividade. É também apropriando-se do seu trabalho e conferindo-lhe sentido que os 

indivíduos acedem à autonomia e à cidadania e investem num processo de construção 

identitária que os satisfaça emocional e socialmente. 

As informações recolhidas sobre o percurso escolar que conduziu às escolhas 

profissionais dos participantes no estudo, pela docência, tomaram-se como um indicador 

acerca da forma como estes construíram a sua identidade profissional e se veem 

atualmente como profissionais ativos em campos diversos da profissão. Crê-se que podem 

contribuir também para se adquirirem perceções sobre os processos de aquisição de novas 

competências e sobre o investimento que estão dispostos a fazer para se atualizarem e 

para reconstruirem as suas identidades profissionais. 

Sobre as alterações identitárias provocadas pelo exercício da função de avaliador 

externo, a análise dos discursos dos participantes revela algumas incoerências que se 

acredita estarem relacionadas com a inconsistência dos referenciais que permitem definir 
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o que é ser professor, em função do que fazem no cumprimento da sua atividade 

profissional.  

Os participantes continuam a referir-se à profissão como sendo um trabalho que 

desenvolvem com e em função dos alunos – os seus alunos – dentro de um espaço escolar 

que assumem ser o seu. De acordo com os seus discursos, a sua identidade profissional 

não tem sofrido grandes alterações, por se encontrar vinculada à imagem adquirida em 

contexto de formação académica e de formação inicial. Não veem o desempenho da 

função de avaliador externo como a pedrada no charco capaz de agitar as águas estáveis 

que reconhecem na sua identidade profissional, considerando-a uma tarefa extra, que lhes 

foi atribuída porque alguém teria de a fazer, que lhes aumentou o horário de trabalho, 

retirando-lhe tempo precioso que planeavam dedicar às aprendizagens dos seus alunos, à 

família e a si mesmos. Sendo uma atividade de realização esporádica, não é percecionada 

como tarefa definidora da profissão docente. No entanto, das narrativas e dos discursos 

orais, sobressai que esta foi responsável pelo aumento dos níveis de ansiedade – porque a 

ética profissional os impele a responderem com uma competência mínima a todos os 

desafios que lhes são impostos – e pela culpa que sentiram em relação ao sentimento de 

abandono que desenvolveram, perante a diminuição do tempo investido na preparação 

dos seus alunos. Assinalam a necessidade de adquirirem formação específica – para 

desempenharem os novos papéis que, como docentes, são chamados a executar –, uma 

vez que, esta, não lhes foi ministrada em contexto de preparação para o exercício da 

docência, nem exigida no momento em que deram o sim no contrato celebrado com a 

tutela e decidiram enveredar pela profissão. 

O modo como os participantes viveram o processo de avaliação externa, associado ao 

facto de todos terem experiência em observação da prática letiva, permitiu-lhes concluir 

que, apesar de falarem a mesma língua, as conceções que cada professor tem da profissão 

e dos profissionais que a exercem diferem consideravelmente. Por este motivo, 

consideram que devem ser dadas aos avaliadores externos possibilidades de 

frequentarem uma formação com sentido onde se assumam como grupo, capaz de 

desenvolver uma cultura colaborativa, que incentive à participação de cada um (Day, 

2004). Apelam aos líderes educativos para que, tendo em conta a complexidade da tarefa, 

proporcionem aos docentes chamados a desempenhá-la condições que evitem a exaustão 

e o desinvestimento na profissão.  

Em suma, os participantes referem como resultado da sua vivência do processo de 

avaliação externa o reforço e ampliação de dimensões identitárias que foram sendo 
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adquiridas ao longo da carreira, nos diversos contextos de trabalho e de formação. 

Assim, ao contrário do que afirmam, os participantes assumiram o exercício da função de 

avaliadores externos como parte integrante da sua identidade profissional, uma vez que 

esta será sempre um compósito de características que definem cada indivíduo no 

exercício concreto das tarefas que executa no âmbito da profissão. 

3.3. A AE e a ampliação das características que definem a 

profissionalidade docente do professor avaliador 

Partindo da aceção de Sacristán (2008: 65) de que o conceito de profissionalidade 

está em permanente elaboração, devendo ser analisado em função do momento histórico 

concreto e da realidade social, dissecaram-se os discursos dos participantes na tentativa de 

perceber que características da profissionalidade se aprofundaram, ampliaram ou 

resultaram do exercício da função de avaliador externo.  

No dizer dos participantes, a avaliação externa condicionou o apoio às aprendizagens 

dos alunos, na medida em que reduziu o tempo disponível para dedicar aos assuntos da 

escola e todas as ações relacionadas com a docência assumiram, no decurso do processo, 

um papel secundário. Todavia, afirmam que, em algumas situações, a observação das 

atuações dos avaliados contribuiu para que refletissem sobre a sua própria prática e 

redefinissem os processos de apoio às aprendizagens dos seus alunos. 

Peterson (2000) considera que as relações profissionais com os pares, por serem 

complexas, dinâmicas e por vezes contraditórias, transformam-se ao sabor da alteração 

dos papéis que as pessoas desempenham nas organizações. Efetivamente, nas narrativas e 

nos discursos, os participantes referem-se de forma positiva à relação com a diretora da 

escola e de forma menos positiva quando o enfoque se situa ao nível da relação entre 

elementos dos grupos disciplinares. Na opinião dos mesmos, estas tensões ocorrem 

porque os colegas não reconhecem que os professores com funções de avaliadores 

externos, ao adquirirem outras valências para além das exigidas em atuações no contexto 

de docência, se posicionam noutro patamar. O ponto de equilíbrio pode ser alcançado 

quando, como grupo de aprendizagem, se dispõem a partilhar saberes, aproveitando uns 

as competências e aprendizagens que os outros adquiriram, como resultado da sua atuação 

noutros contextos. 

No que respeita ao desempenho da função, os participantes assumem ter adquirido 

novas valências e mobilizado conhecimentos teóricos e saberes profissionais, 

consequentes da orientação de estágio pedagógico, que aplicaram em contextos de cariz 
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meso (ao serviço da tutela) onde coube à diretora do CFE organizar o processo e, em 

conjunto com a formadora, servir de elo de ligação entre avaliadores e tutela.  

De um modo geral, os avaliadores exerceram as suas funções num clima de aceitação 

e reconhecimento das suas competências pelos avaliados, sempre conscientes que, com o 

tempo disponível para concretizar as observações – 180/200 minutos – “dificilmente se 

poderá avaliar o chamado «desempenho típico» do professor” (Fernandes, 2008: 28). Por 

esse motivo, baseando-se nos referenciais que, no momento, consideraram adequados 

para definir o bom professor, afirmam ter aplicado de forma justa e imparcial os critérios 

de avaliação e terem prevalecido a objetividade e o bom senso nos comentários e juízos 

de valor que pronunciaram, informando o avaliado de que a classificação atribuída se 

enquadra entre o perfil teórico definido pela tutela, mas em sintonia com a realidade 

observada. 

Desempenhar o cargo possibilitou, a estes docentes, trabalharem colaborativamente, 

o que contribuiu para que desenvolvessem uma atitude de pesquisa regular, formulassem 

questões e procurassem soluções. Esta postura permitiu-lhes adquirir mais conhecimentos 

e ampliar as suas competências avaliativas, que, por sua vez, se refletiu na preocupação 

em melhorar as suas práticas e no alargamento de horizontes no que respeita às 

características que definem a profissionalidade docente. 

3.4. A AE e o desenvolvimento profissional dos avaliadores externos 

Na opinião de Day (2001), os professores têm de estar preparados para se 

envolverem nas possibilidades de mudança e para atuarem de acordo com as situações 

nem sempre confortáveis que a mudança comporta.  

De acordo com os discursos e narrativas dos participantes, o exercício da função de 

avaliador externo, devido à altura do ano em que foi implementada, agitou as rotinas 

pessoais e profissionais dos professores que desde o início do ano letivo se foram, 

naturalmente, instalando. Obrigou a reformular planificações e a planificar atividades de 

remediação para os momentos em que as atividades letivas e a observação da prática 

colidiam. Esta envolvência não contribuiu para que os participantes olhassem para a 

realização da tarefa como uma mais-valia para o seu desenvolvimento profissional.  

Todavia, a atitude solidária da diretora da escola para com o grupo de avaliadores, 

concedendo-lhes tempo para que juntos refletissem e delineassem estratégias para 

superarem cada etapa do processo, foi o primeiro passo para a mudança de perspetiva 

sobre as vantagens que o exercício da função traria ao desenvolvimento profissional de 

cada um. Assim, o grupo de avaliadores externos delineou e concretizou um modelo de 
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trabalho colaborativo que lhes permitiu viver o processo de uma forma mais serena do 

que aquela que perspetivaram no momento em que foram notificados pelo CFE. A 

perceção de que os problemas e dilemas poderiam ser comuns, independentemente da 

disciplina e do avaliado, e que debatendo-os e analisando-os seriam passíveis de 

resolução, contribuiu para limitar ansiedades e perspetivar novas abordagens e valências 

de modo a concluir com êxito a resolução da tarefa. A forma como o grupo funcionou foi 

registada com agrado por todos os participantes que referiram o empenho com que se 

dedicaram à autoformação e à pesquisa. Além disso, realçaram a troca de ideias e de 

experiências como os fatores que mais positivamente influenciaram a vivência do 

processo por lhes terem permitido alcançar uma leitura mais objetiva dos critérios de 

avaliação e terem contribuído para anular o grau de subjetividade subjacente àqueles, 

mais latos e consequentemente mais vagos, que lhes foram apresentados na formação 

proposta pela DGAE. A discussão das características que seriam identificativas de bom 

professor conduziu os participantes a referenciais divergentes, resultando daqui a 

perceção de que, em contextos avaliativos, os referenciais de bom professor dependerão 

sempre da perceção que cada avaliador tem de si próprio como profissional em contexto 

de ensino. Baseando-se nas compreensões emocionais específicas de cada elemento do 

grupo, respeitando as motivações, os propósitos, os comprometimentos e as identidades 

individuais, e mantendo sempre as margens de autonomia particulares (Day, 2004), 

procuraram um perfil o mais consensual possível dentro dos parâmetros defendidos por 

cada um. Sem nunca identificarem os respetivos avaliados, discutiram situações reais 

baseadas nos momentos de observação. Os documentos de registo (anexos apresentados 

no Despacho nº 13982/2012) – de preenchimento obrigatório – foram discutidos e 

ensaiados várias vezes, atribuindo os descritores de acordo com as observações realizadas 

e os perfis genéricos apresentados pela formadora antes de cada um preencher 

individualmente os seus. Discutiram entre si o que escrever, como escrever, como 

contornar o caráter não supervisivo do modelo e transmitir ao avaliado o que poderia ser 

melhorado nas suas práticas, de modo a torná-las mais eficientes.  

A assunção do desempenho da função como exercício de liderança intermédia 

contribuiu para que os participantes construíssem e mantivessem permanentemente 

abertos canais de comunicação entre o CFE e os avaliados, de modo a prestar-lhes todas 

as informações possíveis acerca do desenvolvimento do processo de avaliação. Além 

disso, a experiência dos participantes em situações de avaliação de docentes fá-los 

acreditar que a classificação atribuída, apesar de não poder ser contestada, pode não ser 

do agrado do avaliado, que ao longo de 20 anos de experiência adquiriu referenciais 
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próprios sobre a excelência no âmbito da prática letiva. É este conhecimento que permite 

aos participantes admitirem, nos seus discursos, a necessidade de deixarem aos avaliados 

o máximo de informação escrita referente às observações que realizaram, para que estes a 

possam analisar e refletir sobre ela, de modo a ajustarem, caso seja necessário, as suas 

atuações para, mais facilmente, acederem ao patamar de excelência que todos pretendem 

alcançar. 

Em suma, e de acordo com as narrativas e os discursos dos participantes, passada a 

fase inicial de reação à nomeação, e após interiorizarem que o seu contexto de atuação 

adquirira amplitude, os participantes, no papel de avaliadores externos, alargaram o 

conceito de prática, não a limitando ao domínio metodológico do espaço escolar 

(Sacristán, 2008) de exercício da docência. A forma de organização que desenvolveram 

favoreceu novas aprendizagens, relacionadas com o trabalho em equipa – que permitiu 

uma colaboração efetiva e o desenvolvimento de uma colegialidade forte, baseada no 

respeito pela forma de ser e de estar de cada um dos seus elementos –, com a aquisição de 

competências e ferramentas para atuarem em ambientes menos solidários e a solo, com a 

perceção do contributo que poderiam dar ao desenvolvimento profissional dos professores 

avaliados.  

3.5. Conclusão  

Em resposta ao problema delineado como ponto de partida deste estudo, foi possível 

concluir que existem diferentes conceções de ensino e de ser professor dependendo dos 

fatores que contribuíram para que cada um optasse pelo ensino como profissão. 

Considera-se que as disparidades entre os discursos orais dos participantes e o que se 

extrai das narrativas, quando se fala em mudanças identitárias, se devem à profusão de 

papéis que o professor é chamado a desempenhar e que tornam cada vez mais difícil 

responder às questões: “Quem sou?” – ou, “Porque sou professor?”. Mais uma vez, tal 

como afirmava Nóvoa em 1999, os professores encontram-se numa encruzilhada e, assim 

sendo, “os tempos são para refazer identidades” (Nóvoa, 2008: 29). 

No campo da profissionalidade, pode afirmar-se que ser avaliador externo permitiu 

que as características profissionais dos participantes adquirissem outra abrangência e se 

prolongassem para o exterior dos muros da escola onde exercem a profissão. 

Reconheceram-se atores em esferas de atuação mais exigentes, e menos compreensivas 

quanto às suas competências e limitações. Apostaram no trabalho em equipa, partilharam 
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conhecimentos, discutiram significados e formularam referenciais que adaptaram à 

realidade do momento e que adotaram como método de formação e de aprendizagem. 

Investiram na aquisição de novas competências comunicacionais e relacionais, na análise 

reflexiva das situações de ensino a que assistiram, e assumiram que cada escola é uma 

realidade diferente, que, como tal, deve ser entendida e respeitada. 

Sobre as perspetivas de desenvolvimento profissional do professor avaliador, os 

dados recolhidos permitem concluir que o exercício da função de avaliador externo 

permitiu aos participantes adquirirem outros olhares sobre a escola como organização, 

sentirem as vantagens das dinâmicas de trabalho colaborativo e ampliarem as 

representações que possuíam da profissão. Acrescenta-se ainda que os discursos de todos 

os participantes apontam a realização da tarefa como fator passível de impulsionar a 

melhoria da prática profissional. A observação de outras realidades e atuações poderá 

transformar-se num fator promotor de reflexão e da reformulação regular da prática 

profissional capaz de contribuir para uma modificação contínua da atuação e para um 

crescimento pessoal e profissional, acabando por, indiretamente, beneficiar as 

aprendizagens dos alunos do professor avaliador.  

Em suma, as posturas e atitudes diferenciadas que os diversos contextos de atuação 

exigem, hoje, dos profissionais do ensino, sustentam a reconstrução da identidade 

profissional, afetam a profissionalidade dos docentes e definem o sentido do 

desenvolvimento profissional. Durante todo o processo, a preocupação maior a reter dos 

discursos dos participantes prende-se com o desempenho de todos os papéis que lhes 

couberam, atendendo sempre aos princípios éticos e ao profissionalismo que regem as 

suas atuações diárias como profissionais do ensino e com a preocupação em contribuírem, 

positivamente, para o desenvolvimento profissional dos colegas que avaliaram, sendo este 

o propósito moral mais elevado para a sustentabilidade educativa (Fullan, 2002) e social 

da classe docente.  



 

 

PARTE III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1. Reflexão Pessoal 

Ser professor está, efetivamente, a transformar-se numa atividade com um grau de 

complexidade paradoxal numa sociedade marcadamente competitiva, onde “a competição 

deixou de ser um “resultado” para passar a ser um “processo” que determina as nossas 

vidas” (Nóvoa, 2004: 1). Este estudo veio comprovar a atualidade das opiniões de 

diversos autores que nas últimas décadas se têm debruçado sobre as mudanças que a 

profissão docente tem vindo a sofrer, e que se consideram terem influenciado as 

perceções dos professores sobre o ofício que exercem. O modelo de ADD implementado 

em Portugal no passado recente e este, cuja versão experimental se retratou neste estudo, 

deixam claro que, para se exercer a docência, é necessário acrescentar aos conhecimentos 

científicos e didáticos competências avaliativas e funcionais passíveis de serem aplicadas 

em diferentes contextos. É também fundamental possuir uma argúcia apurada quanto aos 

aspetos relacionais, nomeadamente, quando, em simultâneo com a instrução dos alunos, 

está em causa a avaliação de pares, qualquer que seja a modalidade escolhida.  

Sobre o modelo de AE-ADD, destacam-se os constrangimentos decorrentes da forma 

como foi implementado, e a falta de conhecimentos, revelados pela tutela sobre o 

funcionamento e a realidade das escolas. Pelas potencialidades que apresenta, acredita-se 

que esta versão veio para ficar, considerando-se passível de ser melhorada. Apontam-se 

sugestões para que o modelo possa ser percecionado pelos professores envolvidos, como 

um processo relevante para o seu desenvolvimento profissional.  

No que respeita aos constrangimentos, assinala-se com nota negativa o 

acompanhamento da implementação do processo pela DGAE. A emissão das Orientações 

para Procedimentos da Avaliação Externa do Desempenho Docente, entre o primeiro dia 

de formação dos professores avaliadores – em que foram transmitidas pelos formadores 

as indicações a seguir pelos avaliadores no decurso da implementação do modelo – e o 

início de observação da prática letiva, não só retiraram credibilidade aos formadores 

como também revelaram as fragilidades subjacentes à execução da tarefa.  

Salienta-se a importância que adquiriram, neste contexto, as direções dos Centros de 

Formação. Como entidades gestoras do processo, situadas próximas das escolas a cujo 

corpo docente pertencem os professores – avaliados e avaliadores – e profundos 

conhecedores da conjuntura escolar, revelaram-se fundamentais ao servirem de charneira 

entre as intenções da tutela e as realidades dos seus avaliadores. 

Apesar de Formosinho e Machado (2010: 81) considerarem que, por estar habituado 

a lidar com a incerteza de que se reveste o exercício da profissão, “o professor será 
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sempre um generalista potencialmente capaz de assumir, sem preparação adicional, todas 

as especializações funcionais”, encarando cada uma como um desafio promotor do 

crescimento profissional, os participantes insistem na necessidade de formação específica 

que lhes deve ser facultada pela tutela. Dando voz às pretensões dos professores propõe- 

-se que a formação ministrada seja um processo que envolva os docentes nomeados 

avaliadores em pesquisas de cariz teórico e em debates sobre os aspetos práticos da 

observação e da avaliação, de modo a que os juízos avaliativos a emitir posteriormente 

não dependam das conceções pessoais. Neste âmbito, os avaliadores deverão definir e 

discutir, num ambiente de desenvolvimento de amizades críticas, de acordo com a 

conceção de Day (2001), os descritores, critérios e referenciais usados nas observações, 

que deverão enquadrar-se nos descritores das dimensões científica e pedagógica, 

delineados com o objetivo de “homogeneizar os critérios e garantir o cumprimento dos 

objetivos da avaliação docente” (DGAE, 2012).  

Apesar da importância de que se reveste a vertente formativa e de desenvolvimento 

profissional dos avaliados em contexto de avaliação docente, a sua supressão, nesta 

versão experimental do modelo, revelou-se uma medida sensata, do ponto de vista dos 

avaliadores. A sua aplicação, tal como havia sido delineada, teria contribuído para esgotar 

física e psicologicamente os professores avaliadores que, a meio do processo, se veriam 

destituídos de energia para desempenharem todos os cargos que, no âmbito da docência, 

lhes foram atribuídos na escola onde exercem a profissão. Todavia, considera-se que em 

fases normais de implementação do modelo, esta vertente não deve ser escamoteada, uma 

vez que ela servirá para que os docentes avaliados o aproveitem como processo de 

crescimento profissional. 

E, porque os avaliadores também são pessoas, considera-se importante que a tutela 

defina e implemente formas de motivar os docentes que no futuro venham a desempenhar 

as funções de avaliadores externos, para que os que agora pertenceram à caixa de Petri 

em que o MEC transformou o modelo não sintam que o seu esforço foi em vão. Os 

professores que viveram o processo devem ser ouvidos pela tutela, para que, em conjunto, 

se possam definir estratégias credíveis de apoio aos docentes que forem nomeados 

avaliadores, para que também eles vejam no modelo um processo de crescimento e de 

desenvolvimento profissional. 
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2. Limitações do Estudo 

O facto de a investigadora ter exercido, em simultâneo com os participantes, funções 

de avaliadora externa revelou-se um fator positivo e também um constrangimento na 

realização do estudo. Por um lado, a posição privilegiada da investigadora simplificou a 

escolha do caso e facilitou os contactos com a direção do CFE; a relação de confiança e 

de proximidade com os participantes contribuiu para que o estudo se desenrolasse sem 

que a investigadora ficasse sujeita aos formalismos de acesso aos locais onde estes atuam; 

a vivência da componente externa do processo de avaliação simplificou a procura de 

respostas a questões que, de outra forma, seriam ignoradas. Por outro lado, a partilha do 

contexto de estudo com os participantes, não permitiu que o conhecimento aqui 

explanado seja totalmente objetivo, uma vez que a investigadora não assumiu uma 

posição neutra, tal como seria desejável. 

Focando a atenção nas vivências de professores, a opção metodológica de recolha de 

dados da pesquisa direcionou-se para uma abordagem centrada em narrativas escritas 

pelos participantes neste lapso de tempo em que exerceram o papel de avaliadores 

externos. Foram as narrativas sob a forma de diário que ditaram o curso desta 

investigação, reduzindo o número de participantes, uma vez que nem sempre se tem 

disponibilidade ou vontade para escrever reflexões pessoais (muitas vezes do foro íntimo) 

para outrem analisar e expor num trabalho que será público. Neste caso, pediu-se aos 

participantes que registassem sentimentos e perceções sobre o exercício da docência e da 

função extraordinária que foram chamados a desempenhar. Tratava-se de expor, para 

outros analisarem e dissecarem, dilemas pessoais com que os docentes se viram 

confrontados. Da leitura das narrativas percebeu-se que nem todos têm a mesma 

capacidade de transmitir a sua forma de ver e perceber as vivências pessoais. Tende-se 

muitas vezes a dizer aquilo que se considera que quem nos interpela quer ouvir e peca-se 

por excesso ou por defeito.  

Apesar da escassa informação proveniente do diário do participante denominado 

Manuel, optou-se por mantê-lo e referir as suas significações, sempre que possível, 

acreditando-se que, muitas vezes, o que não está escrito adquire uma importância superior 

ao que está à vista de todos. 

Destaca-se, ainda, o elevado grau de dificuldade em fazer corresponder os 

indicadores a um domínio de análise específico, uma vez que a permeabilidade existente 

entre eles não permitiu alcançar a estanqueidade que se pretendia, devido à fluidez com 

que os domínios de análise delineados se imbricam, quando se fala da profissão docente.  
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3. Sugestões Para Futuras Investigações 

Existem, neste âmbito da avaliação externa, muitos aspetos que não foi possível 

abordar, por se estar perante uma dissertação de mestrado, limitada pelo tempo e pela 

logística de quem trabalha na escola a tempo inteiro e ainda vai avaliando, 

esporadicamente, colegas de outras realidades. Ficou uma sensação de incompletude. 

Assim, propõem-se algumas sugestões que se consideram poderem ser pontos de 

partida para novas pesquisas, tendo como pano de fundo este tema inesgotável que é a 

avaliação do desempenho docente, agora na versão externa. 

Em simultâneo com a redação deste trabalho, ocorreu o segundo ano de 

implementação do processo de AE-ADD. Da versão experimental para esta segunda 

versão assinalam-se as mudanças nos timings da formação instituída e da observação. A 

formação, apesar de repartida por quatro dias, continuou a centrar-se na discussão e 

análise dos aspetos burocráticos do modelo. Os resultados deste estudo permitem propor a 

realização de um estudo alargado que analise se o tipo de formação proporcionada aos 

avaliadores externos é a que eles consideram necessária para desempenharem eficazmente 

a tarefa. 

A decisão dos participantes no estudo que agora finda, de trabalharem 

colaborativamente no âmbito da AE-ADD, permitiu-lhes referir, nos seus discursos, o 

desempenho da tarefa como uma mais-valia para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Não sendo possível generalizar as conclusões aqui obtidas aos professores 

que atuaram a solo, propõe-se a realização de um estudo, que permita perceber que 

vantagens atribuem estes docentes ao desempenho da função no âmbito do seu 

desenvolvimento profissional. 

Os dados facultados pelo CFE permitiram traçar o perfil dos avaliadores externos 

pertencentes à sua bolsa de avaliadores, que se acredita não diferir muito do perfil 

nacional e facilitaram a deteção de algumas incoerências entre o que teoricamente se 

pretende que seja o perfil do professor nomeado para exercer a função de avaliador 

externo e a realidade. Propõe-se a realização de um estudo alargado, que permita 

comparar o perfil real dos professores, que compõem as bolsas de avaliadores e que, a 

nível nacional, estão disponíveis para exercerem funções de avaliadores externos, com o 

perfil legislado.  

De todos os temas que se poderiam propor, optou-se por estes, por se considerar que, 

devido à sua abrangência, a Avaliação Externa irá a tornar-se, num futuro próximo, um 

manancial para os investigadores.  
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