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“A escola na sua singularidade traz nela a presença da sociedade inteira” 

(Morin, 2002, p.106) 

 

 

“Indagarei se a sociedade que é a escola será a escola que gostaríamos de ter.” 

(Alarcão, 2000, p.13) 

 

 

“ … uma supervisão que se move lentamente entre 

 o que a educação é e o que deve ser, explorando o possível” 

(Vieira, 2009, p.202) 
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RESUMO 

O presente estudo visa compreender de que forma é que a supervisão está incorporada na 

componente interna da avaliação docente e qual o seu contributo para o desenvolvimento 

profissional dos professores, a exercerem funções numa escola secundária da periferia de 

Lisboa. 

Esta investigação seguiu uma metodologia qualitativa interpretativa, desenvolvida numa 

lógica indutiva. A modalidade de investigação adotada foi o estudo de caso. Participam neste 

estudo, o Diretor, um Elemento do Conselho Pedagógico, um Elemento da SADD, uma 

Avaliadora Interna e duas professoras avaliadas por representarem os principais 

intervenientes no processo avaliativo. Os dados foram recolhidos em 2013/2014 através de 

análise documental e entrevistas semiestruturadas, tendo sido analisados com recurso à 

técnica de análise de conteúdo. 

Esta investigação revelou que, a ação supervisiva, de caráter contínuo e sistémico, parece não 

integrar a componente interna da avaliação docente o que poderá colocar em causa a 

concretização dos seus propósitos, quer os de natureza sumativa, quer os de natureza 

formativa, sendo estes secundarizados pela ênfase classificativa dada pelo avaliador interno. 

Este processo é percecionado como burocrático e assente em tarefas essencialmente 

administrativas. Neste sentido, há uma incongruência entre, o postulado nos dispositivos 

legais a par do defendido pelos autores do quadro teórico sobre o papel da supervisão na 

avaliação interna docente, e a sua aplicação prática, que parece não estar espelhada no 

envolvimento das estruturas internas de decisão e avaliação dentro da escola. 

Os participantes, à exceção do Elemento da SADD, reagem bem à abordagem supervisiva, e 

valorizam a formação específica em supervisão e o trabalho colaborativo, interpares, porém 

parecem secundarizar as práticas reflexivas, cingindo-as apenas à elaboração do Relatório de 

Autoavaliação que, perspetivado de forma redutora, não é reconhecido como um contributo 

para o desenvolvimento profissional dos professores.  

Todos os atores educativos defendem a ideia de que, a componente interna da ADD, da forma 

como está implementada, acrescenta muito pouco ao seu desenvolvimento profissional e 

parece não contribuir para a melhoria da organização escolar.  

Palavras-Chave: Supervisão; Componente Interna da Avaliação Docente; Desenvolvimento 

Profissional. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to understand how supervision is incorporated in the internal component of 

teacher evaluation and what is its contribution to the professional development of teachers 

working in a High School on the outskirts of Lisbon. 

This investigation followed an interpretative qualitative methodology, developed through an 

inductive logic. The research mode adopted was the case study. The Director, an element of 

the Pedagogical Council, an element of SADD, an Internal Assessor and two evaluated 

teachers, as they represent the key stakeholders in the evaluation process, all participated in 

this study. Data were collected in 2013/2014 through documentary analysis and semi-

structured interviews and were analyzed using the technique of content analysis. 

This investigation revealed that the supervision action, of continuous and systemic character, 

seems not to integrate the internal component of teacher evaluation, which could jeopardize 

the achievement of its purposes, whether of summative or formative nature, which are put in 

second place, according to the classifications of the internal evaluator. This process is 

perceived as bureaucratic and based on essentially administrative tasks. In this sense, there is 

an incongruity between the postulate in legal provisions alongside with literature authors on 

the role of supervision in teacher internal evaluation and its practical application that seems 

not to be followed by the decision making and evaluation internal structures within the 

school. 

The participants, except for the element of SADD, react well to the supervision approach and 

appreciate the specific training in supervision and the collaborative work, between peers, but 

seem to dismiss the importance of reflective practices, narrowing it down to the elaboration 

of the Self-Evaluation Report seen in a reductive way, that is not recognized as a contribution 

to the professional development of teachers. 

All educational actors, evaluators and evaluated, defend the idea that the internal component 

of teacher evaluation, the way it is implemented, adds very little to their professional 

development and seems not to contribute to the improvement of the school organization. 

 

Keywords: Supervision; Internal Component of Teacher Evaluation; Professional 

Development. 
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INTRODUÇÃO 

A democratização do ensino, tornou a escola um organismo complexo, propiciando um 

ritmo de mudanças no sistema educativo, nunca antes conhecido, com indeclináveis 

consequências na atividade docente que passou a caraterizar-se, por uma “multiplicidade 

de funções” (Alarcão, 2000, p.18) e consequente intensificação1 (Hargreaves, 1998) do 

exercício da profissão conducente à dispersão2 (Perrenoud, 1993).  

As funções do professor passaram a estar associadas a atividades que se desenvolvem 

dentro e fora da sala de aula. Concomitantemente, a sociedade tornou-se mais instruída, 

mais exigente, passando também a exigir mais da escola e dos professores. É neste 

contexto que surge a avaliação do desempenho docente (ADD).  

O processo de avaliação de professores é recente, remonta à década de 90, mas a sua 

trajetória, sempre esteve imbuída de grande complexidade, assumindo por vezes contornos 

polémicos, que desencadearam mudanças inevitáveis na atividade docente.  

Atualmente, o processo de avaliação parece ter sido concebido para dar resposta a duas 

dimensões distintas que se propõe conciliar. Por um lado procura-se a lógica de prestação 

de contas (nomeadamente para efeitos de progressão na carreira) e por outro, a de 

desenvolvimento profissional dos professores, através da vertente formativa da avaliação. 

É neste domínio que surge o objeto de estudo desta investigação: o papel da supervisão no 

contexto da componente interna da avaliação docente. 

A supervisão no contexto da avaliação docente é, por sua vez, uma temática ainda mais 

recente. Referenciada pela primeira vez na legislação, em 1999, as evidências da sua 

aplicação, volvidos 15 anos, parecem de difícil afirmação.  

Para que a supervisão se possa afirmar e fazer parte do dia-a-dia profissional dos 

professores, afigura-se essencial a alteração da cultura docente atualmente dominante nas 

escolas bem como a “necessidade de se desenvolver uma cultura de avaliação” (Morgado, 

2014, p.347) no seio da classe docente. 

                                                 
1 Intensificação segundo Hargreaves (1998) compreende o excesso de trabalho associado à redução do tempo 

de descanso do professor.   
2 Dispersão segundo Perrenoud (1993) consiste na “utilização do tempo dos professores, a organização do 

trabalho pedagógico, a gestão das prioridades entre várias tarefas e as diversas solicitações dos alunos, dos 

pais e dos colegas e a imposição de situações que o professor deve gerir simultaneamente” (p. 55) 
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Nos últimos anos, muitos foram os autores que se debruçaram sobre as temáticas da 

supervisão e da avaliação, que se encontram intimamente relacionadas. Genericamente, o 

que defendem os teóricos parece ir ao encontro dos propósitos referenciados na lei. Porém, 

na prática, os professores parecem descorar a vertente supervisiva, já que se têm centrado 

na componente avaliativa.  

As razões da escolha do tema em estudo partiu, não só da crescente curiosidade, enquanto 

professora, em procurar compreender a especificidade desta relação, mas também da 

necessidade de indagar e clarificar os dúbios contornos do aparente fracasso da avaliação 

docente, que se acredita ter afetado e estar a afetar ainda, direta ou indiretamente, a 

trajetória profissional de todos os professores de carreira.   

É propósito deste estudo compreender o modo como os participantes, envolvidos em níveis 

hierárquicos distintos do processo avaliativo, percecionam o papel da supervisão na 

componente interna da avaliação docente e como perspetivam o seu efeito no 

desenvolvimento profissional dos professores.  

Para atingir este desiderato definiram-se os seguintes objetivos: a) compreender o processo 

de avaliação interna docente, desenvolvido na escola; b) conhecer o contributo da 

supervisão, no contexto da avaliação interna dos docentes, com vista à melhoria do 

desempenho da prática profissional; c) compreender a articulação entre o processo 

supervisivo e o processo de avaliação interna docente; d) descrever os efeitos do processo 

supervisivo da componente interna da avaliação, no desenvolvimento profissional dos 

professores.  

De forma a dar resposta à problemática da investigação, e para alcançar os objetivos 

referidos, formularam-se as seis questões seguintes: i) Quais as perceções dos atores 

educativos sobre as práticas avaliativas da componente interna do processo avaliativo; ii) 

Que relevância é atribuída ao Relatório de Autoavaliação enquanto instrumento potenciado 

do desenvolvimento profissional de professores; iii) Quais as perceções dos atores 

educativos sobre a atividade supervisiva realizada no âmbito da componente interna da 

avaliação docente; iv) Como se desenvolvem as práticas supervisivas decorrentes dos 

procedimentos da componente interna da avaliação docente; v) Como promover o 

desenvolvimento profissional através de práticas supervisivas na componente interna da 

avaliação docente; vi) Quais os efeitos da função supervisiva da componente interna da 

avaliação no desenvolvimento profissional docente.  
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A opção pela componente interna da avaliação docente, para compreender o papel da 

supervisão prende-se, por um lado, com a sua abrangência, uma vez que todos os 

professores estão sujeitos à avaliação interna e por outro lado, com o estipulado no 

Estatuto da Carreira Docente (doravante designado ECD), cujo propósito consiste em 

potenciar a dimensão formativa da componente interna através de um “processo de 

acompanhamento e supervisão da prática docente”. 3 

Apesar das conclusões obtidas, se reportarem a uma escola secundária, da área 

metropolitana de Lisboa, e não se poderem generalizar, por este estudo se focar num 

fenómeno particular e irrepetível4, o papel da supervisão na componente interna da 

avaliação docente, percecionado por seis professores participantes, poderá, no entanto, ter 

similaridade em outras escolas, cujas caraterísticas sejam semelhantes e que apresentem 

uma situação conjuntural idêntica.   

Assim, o presente trabalho encontra-se estruturado em três partes. 

A primeira refere-se à revisão da literatura, com enfoque para autores portugueses, pelo 

facto de se considerar que a supervisão é, como diz Alarcão e Canha (2013a), “uma 

atividade altamente contextualizada” (p.57) à nossa realidade, não deixando de se 

reconhecer importância a autores estrangeiros, patentes nas referências bibliográficas desta 

investigação. 

A estrutura da revisão da literatura não segue, intencionalmente, a mesma ordem do estudo 

empírico. Na parte teórica, surge a Supervisão em primeiro lugar porque se pretende dar 

ênfase à referida temática. Segue-se a Avaliação Docente e por fim o Desenvolvimento 

Profissional, não por se considerar este último menos importante, mas porque de facto esta 

temática resulta das duas anteriores, desde que sejam bem-sucedidas na sua 

implementação.  

Tendo presente que, o quadro teórico tem a função de servir de suporte ao estudo empírico, 

entendeu-se pertinente e ajustado iniciar o primeiro capítulo com a tentativa de esclarecer o 

conceito de supervisão, seguindo-se-lhe a importância das componentes colaborativa e 

reflexiva, salientando ainda o papel da supervisão no âmbito da avaliação docente. O 

enquadramento legal da supervisão em Portugal finaliza este capítulo.  

                                                 
3 Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, artigo 40.º, alínea h) 
4 O estudo reporta-se ao ano letivo de 2013-2014. 
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Sabendo que, o processo de avaliação do desempenho docente, pela sua complexidade, não 

está clarificado dentro da classe docente, para se compreender, afigura-se essencial 

destacar, no segundo capítulo, as suas ambivalências. Importa assim e ainda, elencar que 

contributos se conjeturam para a qualidade do sistema avaliativo, procedendo-se de 

seguida a uma breve interpretação da legislação, centrada no teor relativo à componente 

interna da avaliação docente, com vista a efetuar um enquadramento cronológico desta 

temática. Por fim, faz-se uma apresentação da Avaliação do Desempenho Docente, 

doravante designada por ADD, dando-se enfoque à componente interna da avaliação.   

O terceiro capítulo, referente ao desenvolvimento profissional, surge contextualizado na 

atividade supervisiva da avaliação do desempenho. Esta restrição temática aos objetivos do 

trabalho prende-se com o facto de se estar perante um tema muito vasto, complexo e que 

assume um caráter polissémico. Integram-se aqui, por se julgarem pertinentes, os 

obstáculos e facilitadores do desenvolvimento profissional, conducentes às circunstâncias 

de poderem originar, ou pelo contrário, dificultar possíveis melhorias profissionais. 

No último capítulo da primeira parte, procura-se triangular a supervisão, a avaliação e o 

desenvolvimento profissional, de forma a obter-se uma visão holística, que por certo, 

simplificará uma reflexão sustentada sobre a problemática em estudo. 

O estudo empírico integra a segunda parte da presente investigação, que está organizada 

em dois capítulos. O primeiro inicia-se com a apresentação da metodologia adotada, onde 

se fundamenta todo o processo de recolha e tratamento da informação que serve de suporte 

ao capítulo sequente. Faz-se, de seguida, uma breve caraterização da escola e dos 

participantes. Definem-se ainda os instrumentos e as técnicas de recolha de dados e 

explicitam-se os procedimentos de análise e tratamento de dados.  

No segundo capítulo apresentam-se os dados que resultaram da análise de conteúdo das 

entrevistas, finaliza-se com a interpretação e discussão dos resultados que, em confronto 

com os documentos oficiais, se procura dar resposta às questões de investigação, com base 

nos objetivos inicialmente delineados.  

A terceira parte é aquela que confere maior relevância ao presente estudo. Apresenta as 

principais conclusões, originadas pela triangulação dos resultados empíricos, do quadro 

teórico, e da legislação em vigor, de modo a sobressaírem os aspetos que imprimem 

singularidade a este caso, de forma a torná-lo único e destinto dos demais. Faz-se de 
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seguida uma reflexão pessoal sobre os temas pesquisados e o desenvolvimento do trabalho 

na sua globalidade.  

As limitações do estudo e as linhas de investigação futura encerram a última parte do 

trabalho de investigação.  

Nos apêndices encontra-se todo o material construído para a elaboração deste estudo, 

designadamente os protocolos, os guiões das entrevistas, as grelhas resultantes da análise 

de conteúdo bem como o conjunto das unidades de registo que servirão de base à análise e 

discussão dos resultados.   

Nos anexos constam os documentos estruturantes recolhidos na escola, bem como as 

entrevistas realizadas aos participantes.   

Os apêndices e os anexos serão apresentados apenas em suporte digital.  
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 “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender” 

(Freire, 1996 p.12) 

 

PARTE I – QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

CAPÍTULO 1 - A SUPERVISÃO NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DOCENTE 

Face à amplitude do tema, procurou orientar-se o presente estudo, de forma sistematizada, 

para as diferentes tentativas de definição do conceito de supervisão, no sentido da 

promoção da reflexividade, da colaboração e do desenvolvimento profissional, defendidos 

de forma consensual pelos investigadores aqui estudados, numa perspetiva dirigida para a 

avaliação do desempenho docente. Complementarmente procurou-se, assim e ainda, 

compreender-se o papel da supervisão à luz do atual modelo legal de avaliação do 

desempenho. 

 

1.1 CONCEITOS DE SUPERVISÃO NUMA PERSPETIVA EVOLUTIVA 

O termo supervisão, com origem no séc. XVII (Medina, 2002), cuja utilização se aplica a 

uma diversidade de áreas, não sendo, por isso, pacífica a sua definição, apesar de 

largamente debatida e estudada por muitos investigadores, tem conduzido a uma 

significativa indefinição conceptual.  

Neste sentido, Alarcão e Canha (2013b) salientam “o seu carater altamente 

contextualizado” (p.25) porque “apresenta cambiantes consoante o campo em que se 

exerce” (p.20).  

Também Roldão (2013) corrobora esta tese, ao afirmar que a supervisão “constitui-se 

como instrumento de pensamento e práxis em diversos campos sociais e económicos, entre 

os quais a educação” (p.7) o que contribui para que a tentativa de formar uma definição 

seja difícil, complexa e polissémica.  

A supervisão é um processo dinâmico, ou no dizer de Sá-Chaves (2009) “uma matriz 

conceptual dinâmica” (p.47) “e, como tal, instável, incerto e imprevisível” (Schön, 1987, 
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referido por Sá-Chaves, 2009, p. 50), pois tem sofrido, ao longo do tempo, uma evolução a 

nível conceptual. 

A nível internacional, a sua designação no domínio da educação remonta aos anos 30, 

tendo-se, contudo, vulgarizado a partir da década de 50 com o modelo de “Supervisão 

Clínica” nos EUA.  

Apesar de um estudo de Cardoso, Mota e Pinheiro (2000), considerar que a primeira 

utilização do termo supervisão, parece ter ocorrido em 1974, num artigo de Julia Jaleco na 

revista O professor, referindo-se aos então metodólogos e assistentes pedagógicos em cuja 

atividade a autora reconhecia um papel fiscalizador. Foi Isabel Alarcão a pioneira, em 

Portugal, ao introduzir pela primeira vez, em alternativa à designação de “orientação da 

prática pedagógica”, o conceito de supervisão em contexto de formação de professores. 

Sendo assim entendido por Alarcão e Tavares (1987),  

Como um processo em que um professor, em princípio mais experiente e informado, orienta outro 

professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional. Depreende-se 

desta noção que a supervisão tem lugar num tempo continuado, pois só assim se justifica a sua 

definição como processo. Tem um objetivo: o desenvolvimento profissional do professor. E situa-se 

no âmbito da orientação de uma ação profissional (p.18). 

Esta definição surge em oposição a uma perspetiva de supervisão de natureza mais 

tradicional, que encontra por vezes alguma resistência no seu uso, devido à sua associação 

a conceitos conexos de “chefia”, “dirigismo”, “imposição” e “autoritarismo” (Vieira, 1993, 

p.28). Com efeito, a investigadora Sá-Chaves (2009) defende a perspetiva de Alarcão e 

Tavares (1987) que visavam associar o papel da supervisão à ação de ajudar, orientar e 

potenciar o processo de formação e de desenvolvimento, realizado continuadamente, de 

modo a conduzir outros professores ao seu desenvolvimento profissional.   

Anos mais tarde, no âmbito das investigações coordenadas pela própria Alarcão, em 2007, 

na Universidade de Aveiro, a investigadora identifica uma reconceptualização do conceito 

de supervisão (Alarcão, 2009), que se consubstancia no alargamento do seu campo de 

ação, ao admitir que “o âmbito da supervisão apresentou-se muito mais vasto do que é 

habitualmente concebido em Portugal” (Alarcão, 2000, p.13). Surge, assim, uma 

abordagem mais abrangente da supervisão, posicionada num contexto escolar, deixando de 

estar unicamente limitada à sala de aula, que procura incessantemente tornar-se num 

processo pedagógico mais humano, mais colaborativo e, sobretudo, mais solidário e 

emancipatório (Sá-Chaves, 2009; Vieira, 2009), ao qual estão subjacentes os conceitos de 
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interajuda, monitorização, acompanhamento e apoio (Alarcão, 2000; Roldão e Peralta, 

2013; Moreira, 2009).  

As diferentes dimensões do processo supervisivo sucedem-se no tempo e no espaço, na 

medida em que este passa a ter uma orientação mais colaborativa, baseada no 

questionamento e na reflexão, e menos hierarquizada e orientada por técnicas e normas 

(Alarcão e Canha, 2013b). Além disso, e ainda que timidamente, deixa de se limitar à 

formação inicial, alargando-se à formação contínua (que engloba a supervisão no contexto 

da avaliação docente), ligada à melhoria das práticas, numa lógica de continuidade (porque 

é um processo) e acompanhamento (característico da supervisão), “identificando-se traços 

evolutivos no sentido da promoção do desenvolvimento profissional” (idem, p.36). Nesta 

linha de pensamento, também Rodão (2011) corrobora os referidos autores ao considerar 

que a noção de supervisão remete para a criação e sustentação de ambientes promotores do 

desenvolvimento profissional e da autonomia do professor.      

Como refere Stones (1984, cit in Vieira, 1993) e também Roldão (2011), a supervisão é 

uma atividade bastante complexa porque exige que o supervisor possua uma Super Visão, 

entendida por Moreira (2009) como “uma visão comum, (…) uma visão desenvolvida 

colaborativamente por supervisores, professores e demais membros da comunidade 

escolar” (p.253). Esta conceção, que parece ir ao encontro das práticas supervisivas 

desejáveis num contexto de avaliação docente é entendida por Vieira (1993) como “a 

atuação de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de 

procedimentos de reflexão e de experimentação” (p.28). Desta definição sobressai a ideia 

de uma visão transformadora da supervisão sobre a identidade dos professores e sobre as 

suas práticas.   

A supervisão em articulação com a avaliação do desempenho é muito recente. Alarcão e 

Canha (2013b) ajustam a definição de supervisão ao contexto da avaliação ao clarificarem 

a conceção de supervisão como “um processo de acompanhamento de uma atividade 

através de processos de regulação que são enquadrados por um referencial e 

operacionalizados em ações de monitorizações em que a avaliação está obviamente 

presente” (p.12). De acordo com a perspetiva dos autores, esta definição encerra em si a 

combinação do papel da supervisão, evidenciado pelo termo acompanhamento, com a 

função de controlo expressa nos termos regulação e monitorização.  
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Com efeito e, ainda segundo os mesmos autores, tem-se registado uma tendência para o 

incremento da dimensão formativa decorrente do contributo do processo supervisivo 

integrado na avaliação do desempenho, que concorre para potenciar o propósito do 

desenvolvimento profissional em detrimento de uma perspetiva de caráter mais 

classificatório e sumativo.  

Roldão (2012) destaca a predominância na investigação portuguesa de uma 

conceptualização de supervisão, tributária dos modelos clínico, humanista e ecológico, que 

assume uma vertente mais reflexiva, centrada no pensamento de Schön, em consonância 

com a supervisão democrática5 de Mosher e Purpel, preconizada por Alarcão, Sá-Chaves e 

Vieira.  

Acresce, a este conceito de supervisão, a inserção de uma forte componente construtora de 

autonomia profissional e emancipatória do professor e do seu desenvolvimento profissional 

cuja influência se deve a Vieira e Moreira. Esta última investigadora adverte:  

As atuais tendências supervisivas inclinam-se para uma conceção democrática da supervisão que 

realça a importância da reflexão e aprendizagem colaborativa e horizontal, o desenvolvimento de 

mecanismos que possibilitem a auto-supervisão e a auto-aprendizagem, bem como a capacidade de 

gerar, gerir e partilhar o conhecimento (Moreira, 2009, p.253). 

 

1.2  O TRABALHO COLABORATIVO E  AS PRÁTICAS REFLEXIVAS COMO 

PROCESSOS CENTRAIS DA SUPERVISÃO 

A tentativa de clarificar os conceitos de supervisão numa linha evolutiva, evidenciou, 

como comprova a referida citação de Moreira (2009), uma tendência progressiva do 

processo supervisivo para uma dimensão mais democrática e mais colaborativa, associada 

a uma lógica de práticas reflexivas.  

Reforçando o que foi dito, Alarcão e Roldão (2008) referem que esta evolução do processo 

supervisivo “ganhou uma dimensão colaborativa, auto-reflexiva e auto-formativa” (p.15) 

constituindo assim “uma importante estratégia de afirmação da autonomia profissional dos 

professores, de construção do conhecimento profissional e de melhoria da qualidade do 

ensino” (Azevedo, 2012, p. 5).  

                                                 
5 “Em que se valoriza o desenvolvimento profissional do professor e se acentua a dimensão humanística e 

clínica da relação supervisiva” (Roldão, 2012, p.9) 
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Porém, a evolução teórica delineada pelos especialistas nesta área da educação, não parece 

ser acompanhada por uma cultura de trabalho colaborativo e práticas reflexivas no interior 

das escolas.  

Ao contrário, a cultura docente que se pretende colaborativa, assenta por tradição, no 

individualismo e no isolamento profissional. Esta cultura individualista, típica da classe 

docente, até se poderá apresentar frutuosa, no entender de Hargreaves (1998), se os 

professores assumirem o isolamento numa perspetiva reflexiva e temporária, com vista à 

elaboração das suas atividades numa componente individual que lhes é indispensável. 

Barth (1990 cit in Oliveira-Formosinho, 2002b) corrobora o exposto, ao considerar que os 

adultos aprendem melhor num ambiente colaborativo.  

A promoção de uma cultura colaborativa, orientada para o desenvolvimento, não deve 

significar a perda da individualidade dos professores nem deve ser imposta pela tutela, pois 

como diz Roldão (2011g) “Não há nenhuma mudança na escola que não seja gerada e 

gerida por eles [professores]”. Também Hargreaves (1998), corroborando Roldão, 

considera a este respeito que a mudança só ocorre se essa for a verdadeira intenção dos 

professores e se estes estiverem verdadeiramente envolvidos no processo de mudança.  

A necessidade de se (re)estruturar os padrões tradicionais de trabalho dos professores está 

muito bem espelhada nas palavras de Alarcão (2000) ao defender,  

Como acontece em muitas outras profissões, o agir profissional do professor tem de ser, na atualidade, 

realizado em equipa e o conhecimento profissional dos professores como entidade coletiva (e não já 

como indivíduos isolados) tem de construir-se no diálogo do trabalho com os outros e na assunção de 

objetivos comuns. Neste espírito, o professor deixa para trás o individualismo que o tem caraterizado 

e assume-se como parte ativa do todo coletivo (p.18). 

Neste âmbito, Oliveira-Formosinho (2002a) vai ao encontro do que diz Alarcão (2000) e 

também Roldão (2011) no que respeita à necessidade de mudança na natureza das tarefas 

e, de uma forma mais alargada, na cultura dos professores dos tempos modernos, ao 

perspetivar que “a supervisão eficaz do futuro centra-se na colaboração e no desempenho 

do grupo, ao mesmo tempo que fornece feedback suficientemente pormenorizado para se 

tornar útil ao aperfeiçoamento individual dentro do grupo” (p.83). 

Esta forma de perspetivar o processo de supervisão e de o articular com “o agir 

profissional do professor” (p.18), entendido como um processo de acompanhamento e 

orientação onde se privilegia a prática colaborativa, era já defendida por Alarcão e Tavares 
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(1987), no seu primeiro livro editado em Portugal sobre supervisão, ao despertarem a 

atenção para “a necessidade de desenvolver nos professores o espírito de reflexão, de 

comprometimento, de responsabilidade e de colaboração” (p.151). 

Mais recentemente Alarcão e Canha (2013b) reforçam a “dimensão horizontal da 

supervisão” (p. 53), ao realçarem que “as práticas colaborativas apresentam grandes 

potencialidades, já que nascem da interação entre pessoas, da partilha de conhecimento e 

de saber experiencial” (p. 53). Esta aprendizagem mútua, baseada em lógicas reflexivas, 

pelo facto de se partilharem experiências e saberes, irá conduzir ao desenvolvimento 

profissional de todos os elementos envolvidos no processo, se nele estiver incorporada a 

atividade supervisiva de acompanhamento e orientação.  

A partilha de conhecimentos e experiências, entre o supervisor enquanto avaliador, 

considerado mais experiente e o professor avaliado, aplicada ao domínio da supervisão em 

contexto de avaliação do desempenho docente, só conduzirá ao desenvolvimento 

profissional se os intervenientes no processo a entenderem orientada para a prática 

reflexiva numa lógica formativa. Neste sentido, Vieira (1993) sugere que deverá existir 

uma reflexão conjunta entre o supervisor e o professor sobre a conceção, organização e 

gestão do processo.  

Nesta linha de pensamento Danielson (2010), destaca a ideia de que “a capacidade de 

refletir sobre a prática docente é a marca do verdadeiro profissional” (p. 191) na medida 

em que a reflexão sobre a sua prática lhe proporcionará novas oportunidades de 

desenvolvimento profissional. Assim sendo, o processo de supervisão desempenha, desta 

forma, um papel crucial, agindo como dispositivo facilitador da criação de contextos de 

reflexão entre os agentes educativos.  

Schön (1991), o percursor das práticas reflexivas, propõe que os professores devem 

desenvolver a suas capacidades reflexivas para resolver os problemas através da reflexão 

das suas próprias experiências.   

Também Oliveira-Formosinho (2002a) realça a importância das práticas reflexivas como 

estratégia transformadora da atividade supervisiva, integrada na estrutura organizacional da 

escola, ao referir que “a prática reflexiva representa um processo poderoso no 

desenvolvimento das interações no âmbito da supervisão, no sentido do desenvolvimento 

profissional e da renovação da escola” (p.115).  



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

13 

 

Em consonância com o exposto, Vieira (1993) reforça esta ideia ao considerar que é 

através da prática reflexiva, que o professor, questionando e ajudado a questionar, se 

liberta das práticas rotineiras.   

Face ao que precede, fica explícito o reconhecimento, por parte dos autores mencionados, 

dos efeitos da atividade supervisiva, na construção do desenvolvimento do professor 

enquanto profissional, desde que imbuída de dinâmicas colaborativas e reflexivas em três 

níveis dimensionais. A uma dimensão micro, entre supervisor e professor; a nível 

intermédio ou meso, sendo alargadas à instituição escolar enquanto “organização 

aprendente, reflexiva, em desenvolvimento e em aprendizagem” (Alarcão e Tavares, 2003, 

p.148) e, por último, a nível macro, ou seja, a nível da tutela, pela necessidade da 

organização escolar e dos professores, se sentirem apoiados em termos institucionais.  

Alves e Aguiar (2013, p.135) alertam para o facto de que, a promoção do trabalho 

colaborativo é uma componente da avaliação docente, que poderá não estar a ser 

aproveitada pelos professores. Entende-se que este fenómeno poderá estar relacionado com 

a incipiente promoção nas escolas, de uma supervisão de caráter horizontal e até vertical, 

aplicada à avaliação docente, cujo papel consista em “apoiar contextos de reflexão 

formativa e transformadora” (Alarcão e Tavares, 2003, p.149). Esse processo, se existisse 

efetivamente, conduziria necessariamente à auto e heterorreflexão e consequentemente ao 

desenvolvimento profissional dos professores supervisionados bem como dos próprios 

supervisores.  

Neste sentido, a avaliação do desempenho docente, se centrada na sua dimensão formativa, 

e tendo como suporte a supervisão, poderia surgir como um catalisador para o 

desenvolvimento profissional dos professores, desde que assente numa lógica de práticas 

reflexivas e colaborativas. Sendo que, “a cultura do trabalho reflexivo e colaborativo, 

promovida pela supervisão colaborativa, estimula o desenvolvimento da autonomia dos 

docentes e da organização escolar para a construção de um ensino e de uma escola de 

qualidade” (Graça, Duarte, Lagartixa, Tching, Tomás, Almeida, et al., 2011, p.56).  

Porém, a realidade do sistema educativo português não é coerente com esta orientação, 

pois “os professores possuem condições de trabalho (horários, instalações, etc.) que 

dificultam um exercício reflexivo da profissão e o desenvolvimento de momentos coletivos 

de ação e pensamento” (Nóvoa, 1999, p.9).  
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1.3 O PAPEL DA SUPERVISÃO NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

(COMPLEMENTARES/ INTERDEPENDENTES/ENTRECRUZAM-SE)  

Dando continuidade à linha de desenvolvimento da presente investigação, far-se-á uma 

abordagem de forma concisa, à dimensão da supervisão no contexto da avaliação dos 

professores, enquanto instrumento promotor do desenvolvimento profissional, procurando 

pontos de distanciamento ou, pelo contrário, de convergência, de forma a encontrar 

consistência na conciliação entre os processos de supervisão e de avaliação.  

Como já foi referido, o conceito de supervisão passou a ganhar maior visibilidade e, por 

conseguinte, nova dinâmica, com o surgimento da Avaliação do Desempenho Docente. 

Assim sendo, o processo supervisivo encontra-se associado à componente interna da 

avaliação a que todos os professores estão sujeitos6, mas não se pressupondo que o esteja 

relativamente à observação de aulas no âmbito da componente externa da referida 

avaliação. 

De acordo com o preâmbulo da legislação que regula o atual modelo de ADD7, um dos 

objetivos do processo avaliativo consiste em potenciar a dimensão formativa da avaliação, 

intenção que se encontra reforçada no artigo 3º do mesmo diploma, através da “promoção 

de um processo de acompanhamento e supervisão da prática docente”.  

Do exposto, depreende-se que o processo de avaliação, nestes moldes, parece reforçar o 

papel da supervisão no contexto da avaliação docente, que de acordo com a perspetiva de 

Marchão (2011) seria consubstanciada na “corresponsabilização e no diálogo permanente” 

(p.4), assente num processo de “auto e heterorreflexão que permita (…) o estabelecimento 

de um ciclo reflexivo de supervisão que seja dinâmico e colaborativo” (p.4). Também 

Moreira (2009), a este respeito, defende que a supervisão “deve instituir-se como 

instrumento de transformação dos sujeitos e das suas práticas” (p.253), tendo como base 

“uma visão transformadora” (Vieira, 2009, p.197) do processo educativo.  

Nesta linha de pensamento, Danielson e McGreal (2000) defendem que a avaliação do 

desempenho docente deve privilegiar a natureza formativa, e deve acentuar as lógicas do 

                                                 
6 À exceção dos “docentes que reúnam os requisitos legais para a aposentação, incluindo para aposentação 

antecipada, durante o ciclo avaliativo e a tenham efetivamente requerido nos termos legais podem solicitar a 

dispensa da avaliação do desempenho.” Conforme consta do n.º 9, artigo 27.º, Decreto Regulamentar 

n.º26/2012, de 21 de fevereiro. 
7 ECD – Decreto-Lei n.º 41/ 2012, de 21 de fevereiro  
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de desenvolvimento profissional e de melhoria dos resultados dos alunos. Esta necessidade 

de uma avaliação do desempenho de caráter formativo, defendida não só pelos teóricos 

mas também plasmada nos normativos da avaliação docente, atribui uma relação de 

compromisso entre estes dois processos – a supervisão e a avaliação – conferindo-lhe uma 

certa complementaridade e interdependência.  

Apesar de, para alguns autores, dos quais merecem destaque Nolan e Hoover, (2005)8 e 

Moreira (2009)9, parecerem inconciliáveis as vertentes formativa e sumativa da ADD, não 

devendo, portanto, serem exercidas pela mesma pessoa.  

Para Roldão (2011, e) a prática supervisiva e a prática avaliativa são complementares, 

competindo ao avaliador/supervisor - a legislação considera a mesma pessoa - a articulação 

entre estes dois domínios no processo de ADD, de modo a criar dinâmicas colaborativas e 

de reflexão, que contribuam para que o atual modelo promova um sistema avaliativo mais 

eficaz e de melhor qualidade.  

Decorrente destas dinâmicas compostas por quatro fases10, que estão incorporadas no ciclo 

de supervisão, preconizados por Alarcão e Tavares (2003), surge a componente da 

avaliação que deverá ter um caráter formativo e transparente. Porém, como bem defendem 

Alarcão e Tavares (1987), “na realidade, todos os que desempenham funções de supervisão 

ou orientação da prática pedagógica são unânimes em afirmar, (….) que o fantasma da 

avaliação acaba por condicionar todo o processo” (p.131). 

Esta ideia é corroborada por Marchão (2011, p.5) ao considerar que “no atual modelo de 

avaliação do desempenho, o exercício da supervisão pode ficar comprometido se as 

funções do supervisor assumirem uma vertente de classificação ou de medição das 

competências do professor”. A este respeito, também Alarcão e Canha (2013b) admitem a 

possibilidade de a supervisão poder seguir duas tendências: ou ocorre num ambiente 

formativo e estimulante, centrado no desenvolvimento do professor ou pelo contrário, 

acontece num ambiente inspetivo/fiscalizador centrado no cumprimento de normas. 

Contudo, “o aspeto da avaliação pode colidir, e colide muitas vezes, com a relação 

facilitadora e encorajadora que se pretende estabelecer” (Alarcão e Tavares, 1987, p.85).  

                                                 
8 "Muitos distritos escolares tentam combinar as duas funções em uma única atividade, mas no nosso 

entender, esta abordagem está fadada ao fracasso porque as duas funções são fundamentalmente diferentes " 

(p. 27). 

9 “A legislação atribui à mesma pessoa, funções (quase) irreconciliáveis” (p.253).  
10 Pré-observação, observação propriamente dita, análise de dados e pós-observação. 
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Num estudo, de caráter dialógico, de Martins, Candeias e Costa (2010), que aborda as 

relações entre supervisão e avaliação do desempenho, as autoras destacam a ideia de que,  

a supervisão e a avaliação são interdependentes, na medida em que uma avaliação de desempenho de 

qualidade potencia o desenvolvimento profissional do professor ao longo da vida, facto que 

tendencialmente se traduzirá num incremento de eficácia pedagógica das práticas letivas (p.6). 

Nesta linha de análise, poder-se-á acrescentar que, não obstante a supervisão e a avaliação 

serem processos distintos, eles intercetam-se para “recolher dados, julgar e tomar decisões” 

(Martins, Candeias e Costa, 2010, p.36) e entrecruzam-se na medida em que ambos têm 

uma finalidade reguladora e orientadora do desenvolvimento profissional.  

Do exposto, afigura-se evidente que, a avaliação e a supervisão são processos 

indissociáveis, na medida em que “através da partilha de métodos, instrumentos e 

intervenientes, a avaliação surge como um processo que sustenta a supervisão e vice-

versa” (Martins, Candeias e Costa, 2010, p.36) desde que a avaliação seja entendida numa 

perspetiva formativa cuja principal finalidade resida num desenvolvimento profissional 

potenciador de “um processo de (re)elaboração do saber e melhoria das práticas” (Roldão, 

2011f) e que implique adaptação à mudança com o objetivo de modificar as atitudes dos 

professores e melhorar os resultados dos alunos. (Heideman (1990 citado por Marcelo, 

2009, p.10). 

A legislação em vigor enfatiza a confluência das duas dimensões, a formativa e a 

classificativa, configuradas pela “ valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos docentes”11, neste sentido, a vertente sumativa poderá interpretar-se como um estímulo 

à melhoria do “desenvolvimento pessoal e profissional” dos professores.  

Cruzando esta análise com a visão de Alarcão e Tavares (2003), que chama a atenção para 

a constatação de que,   

Na realidade, todos os que desempenharam funções de supervisão são unânimes em afirmar (…), que 

o fantasma da avaliação acaba por condicionar todo o processo. (…) Tornando difícil o 

estabelecimento de uma relação espontânea de entreajuda, dificulta a prossecução do objetivo do 

desenvolvimento humano e profissional (p.113),  

pode inferir-se que a tentativa de clarificar o papel da supervisão quando incorporada no 

processo de avaliação do desempenho docente, se reveste de grande complexidade e 

afigura-se da maior importância. Nesta linha de análise, afigura-se pertinente destacar a 

                                                 
11 Refere-se a um dos objetivos do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, plasmado no artigo 

3.º.  
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citação de Nolan e Hoover (2005), ao considerarem que "A questão de saber se a 

supervisão de professores e a avaliação de professores são funções compatíveis para o 

mesmo indivíduo tem atormentado tanto a prática como a teoria há muitas décadas” (p.25). 

Porém, apesar da divergência de entendimentos neste domínio, Danielson e McGreal 

(2000) admitem que o processo avaliativo tornar-se mais forte quando nele é possível 

incorporar a ação supervisiva.   

 

1.4 ENQUADRAMENTO LEGAL DA SUPERVISÃO 

Este subcapítulo visa registar a relevância dada pela legislação portuguesa ao termo 

supervisão de forma a entender-se a sua evolução e tentar perspetivar as tendências futuras.   

Segundo Cardoso, Mota e Pinheiro, (2000) o uso do termo supervisão aplicado aos 

professores, aparece pela primeira vez, referenciado na legislação em 1988, encontrando-se 

plasmado no Decreto-lei n.º 287/88, de 19 de agosto, que institui a criação do modelo de 

Profissionalização em Serviço.  

Uma década mais tarde, com o Decreto-lei n.º 95/97, de 23 de Abril, é dado o passo 

decisivo para que a supervisão seja assumida como uma área de formação especializada. 

Este normativo, cuja finalidade reside na construção de uma escola autónoma, democrática 

e de qualidade, define na alínea f), do n.º 1, do artigo 3.º, o âmbito dos cursos de formação 

especializada em várias áreas, entre elas, a especialidade de “Supervisão pedagógica e 

formação de formadores”, que para além da docência, habilita os docentes para o 

desempenho de atividades com funções especializadas no sistema educativo.  

Definido o regime jurídico de formação especializada, e no sentido de conferir um carater 

mais institucional ao processo supervisivo, surge dois anos mais tarde, o Despacho 

Conjunto n.º189/99, de 3 de Março, cujo objetivo consiste em determinar o referencial dos 

perfis de competências que devem ser desenvolvidas pelos titulares de cursos de formação 

especializada, bem como as áreas de competências, das quais merece destaque a área de 

“Competências de formação, de supervisão e de avaliação”. Pela pertinência para o 

presente estudo, salientamos duas áreas de perfis, a “Área de formação especializada de 

organização e desenvolvimento curricular” que se reporta à dinâmica de práticas reflexivas 

e à colaboração no processo de avaliação de desempenho docente, e a “Área de formação 
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especializada de supervisão pedagógica e formação de professores” que se destaca por se 

reportar à qualificação em supervisão.   

O Decreto-lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, estipula a 8.ª versão do ECD12 e remete para 

os pares a obrigatoriedade da monitorização das práticas letivas e da observação de aulas, 

realçando a supervisão no período probatório. Atribui ainda, aos então professores 

titulares, as funções de coordenação e supervisão “ficando subjacente uma conceção de 

supervisão associada à valorização da experiência e senioridade” (Gaspar, Seabra e Neves, 

2012, p. 39).  

Um ano mais tarde, o Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril13, que aprova o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar 

e dos ensinos básico e secundário, dá destaque às estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica. Neste normativo, as competências no âmbito da supervisão, 

surgem aliadas às da formação e avaliação docente (artigo 42.º). O campo de atuação da 

supervisão articula-se com as funções de coordenador de grupo e de coordenador de 

departamento, sendo-lhes conferida a responsabilidade de avaliação docente, sendo que, a 

legislação atribui a função de supervisor e avaliador à mesma pessoa, ou seja, ao 

coordenador de departamento. Gaspar, Seabra e Neves (2012) questionam, a este respeito, 

a “dificuldade de operacionalização, no campo das relações humanas, que esta dualidade 

poderá comportar” (p.39). 

A 10ª alteração do ECD configurada no Decreto-lei n.º 75/2010, de 23 de Junho, cujo 

desígnio de potenciar o papel da supervisão pedagógica está explícito no seu preâmbulo, ao 

pretender instituir “modalidades de supervisão da prática docente como forma de garantir a 

qualidade do serviço educativo prestado e a progressão na carreira”. Em conformidade 

com esta intenção e de acordo com o artigo 40º, alínea h), o normativo atribui à avaliação 

do desempenho o propósito de “promover um processo de acompanhamento e supervisão 

da prática docente”, reforçando assim a relação de complementaridade entre as funções 

avaliativa e supervisiva.   

O atual enquadramento legal reporta-se à mais recente alteração do EDC enformada no 

Decreto-lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, que na linha de continuidade da anterior edição 

do ECD, mantem o propósito de “promover um processo de acompanhamento e supervisão 

                                                 
12 ECD – Estatuto da Carreira Docente 
13 Posteriormente alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 julho. 
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da prática docente”14. É também requerido neste diploma que, os docentes posicionados no 

4º escalão ou superior, que pretendam exercer outras funções educativas, nomeadamente 

de avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica, necessitam de formação 

especializada (artigo 35.º). Também no artigo 56.º estão elencadas as áreas de formação 

especializada para a qualificação do exercício de outras funções educativas, entre elas a 

“Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores”. Identificam-se desta forma, alguns 

aspetos que clarificam o intento dos legisladores em procederem a uma tentativa de 

aproximação da supervisão à função avaliativa.  

Os normativos anteriormente analisados, segundo uma perspetiva diacrónica, destacam a 

progressiva importância conferida ao papel da supervisão, patenteado no reforço das 

competências do supervisor, surgindo associadas à qualificação docente para o 

desempenho de funções educativas, à valorização da carreira docente, à criação do período 

probatório e, mais recentemente, à observação de aulas no âmbito da componente externa 

da avaliação de desempenho docente.   

Em concordância com os dispositivos legais aqui elencados, conclui-se que, volvidas quase 

três décadas desde o primeiro EDC, o contributo em matéria legislativa, com vista à 

dinamização do processo supervisivo no âmbito escolar e particularmente no contexto 

avaliativo, evidenciam progressos ainda que modestos. Esta incipiência, aliada à 

dificuldade em se legitimar, entre os professores, a figura do supervisor, tem contribuído 

para o descontentamento dos avaliadores/supervisores e para a resistência dos professores 

avaliados em legitimar o papel dos avaliadores enquanto elementos facilitadores do 

desenvolvimento profissional.  

Em conformidade, Marchão (2011) considera que “a formação do supervisor não pode ser 

descurada”(p.5), realçando a importância das competências em supervisão que um 

professor deve possuir para desempenhar o papel de avaliador. Acrescenta a esse respeito 

que “exercer a supervisão (…) reclama a especificidade do conhecimento supervisivo” 

(p.4).  

Por conseguinte, afigura-se difícil a operacionalização com sucesso, nas escolas, de 

legislação referente à avaliação do desempenho docente, sem a obrigatoriedade da 

formação de professores na especialidade de supervisão.  

                                                 
14 Alínea h) do artigo 40º que se mantem inalterada da 10º revisão do ECD, em 2010 para a 11º revisão em 

2012.  
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Em consonância com o exposto, já em 1987, Alarcão e Tavares, foram visionários ao 

concluírem a sua obra pioneira sobre supervisão, com as seguintes palavras: “A terminar, 

gostaríamos de mais uma vez chamar a atenção para a necessidade urgente de dinamizar 

programas de formação de supervisores” (p.151). A contemporaneidade deste alerta 

resultante da instabilidade legislativa nas políticas educativas e pdas mudanças 

organizacionais, resultantes do novo modelo de autonomia e gestão escolar, permite 

perspetivar a inevitabilidade de, num futuro próximo, se intensificar a formação 

especializada no domínio da supervisão.   
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 “Se é certo que a supervisão tem uma dimensão avaliativa,  

não pode todavia confundir-se com avaliação.” 

(Alarcão e Canha, 2013b, p.17) 

 

CAPÍTULO 2 - A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE. 

“A avaliação é uma das dimensões mais visíveis da profissão docente. “ (Pinto e Santos, 

2006, p.1). É através dos resultados escolares dos alunos e do seu sucesso (ou insucesso) 

escolar, que os professores são prestigiados dentro e fora da organização escolar.  

Num outro domínio, a avaliação do desempenho tem sido praticamente a única via que 

confere visibilidade social à classe docente e através da qual os professores têm 

comunicado com o exterior. Não obstante, a relação dos professores com a avaliação 

docente tem-se revelado bastante complexa, e foco de grande controvérsia no sistema 

educativo português. O próprio termo avaliar é de natureza polissémica (Gonçalves, 2010; 

Rodrigues e Peralta, 2008), cuja conceção depende das experiências avaliativas de cada 

professor (Pinto e Santos, 2006).  

As mutações sofridas ao longo do tempo, associadas a uma constante proliferação de 

alterações legislativas, têm dado origem a um conjunto de ambivalências, que dão início ao 

presente capítulo, e que emergem num complexo processo de avaliação com que os 

professores, como protagonistas, se confrontam com dificuldade. Pois, como dizem 

Rodrigues e Peralta (2008) “se bem que educar e avaliar sejam processos inerentes ao viver 

social humano, não se nasce professor, muito menos avaliador” (p.17).     

A avaliação tem vindo a assumir uma importância crescente na classe docente, e 

“independentemente do domínio da atividade em análise, reveste-se de extrema 

importância para a gestão da qualidade” (Martins, Candeias e Costa, 2010, p.7). 

Inicialmente, concebida como um mecanismo de natureza essencialmente sumativa, cujos 

principais propósitos residiam tanto no acesso como na progressão na carreira docente, 

recentemente tem vindo a assumir uma função gradualmente mais formativa, a par de uma 

progressiva incorporação de práticas supervisivas no processo avaliativo do desempenho 

docente. 

Será ainda, no presente estudo, produzida uma breve análise diacrónica dos principais 

diplomas legais que enquadram a ADD salientando os seus efeitos no processo de 
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avaliação de professores, tendo presente que “em poucas áreas profissionais se terão feito 

tantas reformas, atualizações e adaptações legislativas em tão pouco tempo.” (Costa e 

Alves, 2013, p.10) 

A ADD poderá ser uma poderosa arma na melhoria da qualidade da Educação (Nolan e 

Hoover, 2008), “mas nada será feito se não se alterarem as condições existentes nas escolas 

e as políticas públicas em relação aos professores” (Nóvoa, 2007, p.8).   

 

2.1 AMBIVALÊNCIAS DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

Anteriormente a 1974, sob o domínio do regime ditatorial e numa lógica de controlo 

político, a avaliação docente era feita pelos Reitores das escolas e pela Direção Geral da 

Inspeção, predominando portanto um carater inspetivo.  

As grandes transformações registadas no sistema educativo português e as mudanças na 

avaliação do desempenho docente, que deram origem ao atual paradigma, tiveram início na 

década de 8015, e resultaram de uma evolução composta de avanços e recuos, por vezes 

atomizada e com períodos críticos em que os professores têm sido simultaneamente 

responsabilizados e ao mesmo tempo apontados como o pilar de resolução (Alves e 

Aguiar, 2013). 

 O sinuoso percurso da avaliação do desempenho docente que, nas últimas décadas tem, 

com dificuldade, tentado operacionalizar nas escolas portuguesas parece ter origem num 

conjunto diversificado de fatores. Uma das razões mais abrangentes foi invocada nas 

Recomendações N.º2/CCAP/2008 pelo Conselho Científico para a Avaliação de 

Professores, que entenderam ser “devido à complexidade das situações de um universo de 

escolas e docentes com características profissionais e organizacionais muito 

diversificadas” (p. 2). Esta justificação parece concludente se se considerar a abrangência 

de dimensões do perfil de competências para a docência, estipuladas no Decreto-Lei n.º 

241/2001, de 30 de Agosto.  

Na senda dos autores das referidas Recomendações, Fernandes (2008) conceptualiza a 

avaliação do desempenho docente como:  

                                                 
15 Toda a produção legislativa sobre ADD teve início com a primeira versão da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) em 1986, bem como com a primeira versão do Estatuto da 

Carreira Docente (Decreto-lei n.º 139/90, de 28 de abril).  
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Um processo difícil de conceber e de pôr em prática. É, efetivamente uma complexa construção social 

dada a diversidade de intervenientes no processo e, consequentemente, a diversidade de visões de 

ensino, de escola, de educação ou de sociedade que estão em presença (p. 12). 

Há provavelmente muitas razões que explicam a natureza polémica da ADD, não devendo 

ser alheio a este facto a estreita ligação que a avaliação tem com a carreira docente, que se 

consubstancia na diferenciação salarial.  

Para Pinto e Santos (2006, p.1) a avaliação “revela-nos um campo de bastantes incertezas e 

ambiguidades pessoais” pois os professores são, antes de mais, pessoas com as suas 

próprias conceções e formas muito diversas de encarar a profissão.  

Esta “extrema complexidade, multidimensionalidade e multicausalidade de qualquer 

processo avaliativo” (Alves e Machado, 2010a, p.7) gera um conjunto de ambivalências de 

vária ordem que se poderão evidenciar a vários níveis, das quais se destacam três que 

parecem ser as mais pertinentes ao objetivo desta investigação.  

Uma das ambivalências da ADD parece estar relacionada com as perceções que os 

professores têm da própria avaliação, na medida em que as práticas avaliativas poderão ser 

encaradas pelos professores como uma mera rotina burocrática e administrativa, de índole 

instrumental, consumidora de tempo e de esforços por um lado, e poderão constituir, para 

outros professores, um fator de motivação e conhecimento do seu bom desempenho (Graça 

et al., 2011) tornando-se num poderoso potenciador de elevados níveis de desempenho 

profissional ao serviço da qualidade do processo ensino-aprendizagem, desde que 

articulada com a dimensão supervisiva, e orientada para o desenvolvimento profissional 

dos professores. (Wise et al. 1984 cit. in Simões, 2000; Rodrigues e Peralta, 2008). 

Uma segunda ambivalência que se pode identificar no processo avaliativo centra-se na 

dualidade que se poderá estabelecer ao nível dos seus propósitos, na medida em que a 

ADD tanto poderá ser um processo que reforce a autonomia dos professores e contribuirá 

para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, como também poderá ter o propósito da 

responsabilização, da prestação de contas (accountability) e do controlo da atividade 

docente, preocupada com o produto e não com o processo (Figari, 2007; Paquay, 2004, 

referido por Moreira; 2009)  

No quadro desta relação, depreende-se que no atual processo de avaliação docente existem 

duas vertentes que parecem indivisíveis: uma avaliação de natureza formativa, em que os 

pares desempenham um papel crucial, estabelecendo-se uma ligação interpessoal entre o 
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avaliador e o avaliado, e outra que está mais centrada na prestação de contas, e “que 

raramente tem em conta as condições concretas” (Nóvoa, 1999, p.8) do trabalho do 

professor, com uma abordagem de natureza sumativa, orientada para medir a competência 

e o desempenho. Neste caso, há uma clara preocupação com os resultados e com os 

objetivos mensuráveis e quantificáveis (Fernandes, 2008; Silva e Machado, 2013). 

Uma última ambivalência prende-se com a dicotomia estabelecida a partir de diferentes 

perspetivas dos intervenientes no processo de avaliação. Enquanto os professores sobre os 

quais recai a avaliação estão mais preocupados com a progressão na carreira, os 

avaliadores segundo uma estrutura hierárquica, que vai desde o Diretor, passando pelos 

representantes dos órgãos de supervisão intermédia, até aos avaliadores, parecem estar 

mais interessados na prestação de contas, decorrente das pressões públicas para que a 

avaliação seja de natureza sumativa (Fernandes, 2008). 

Apesar de, todas as contingências decorrentes da complexidade inerente ao processo 

(Martins, Candeias e Costa, 2010), “a avaliação vai-se afirmando aos poucos” (Pinto e 

Santos, 2006, p.4) e tem vindo a assumir gradualmente maior protagonismo pelos 

decisores políticos bem como nos meios de investigação científica. Por outro lado, tem-se 

evidenciado um maior impacto na comunicação social e uma maior difusão nas redes 

sociais, mas o papel principal neste processo tem sido desempenhado pelos professores, 

que no entendimento de Fernandes (2008); Nóvoa (2007) e Roldão (2011) pensam e 

executam as principais tarefas e as põem também em prática com vista à transformação do 

ensino, à melhoria do processo de ensino-aprendizagem, e em particular à melhoria dos 

resultados escolares dos alunos, não descorando a ideia-chave de que “os professores 

desempenham um papel fundamental na qualidade do sistema educativo” (Pinto e Santos, 

2006, p.2).  

Para terminar, nada mais ajustado que a visão holística de Formosinho (2015) ao defender 

que,  

Esta avaliação de pessoas, organizações, cursos e projetos deve obedecer aos princípios válidos para 

qualquer avaliação – abranger a avaliação de processos e resultados, ser contextualizada, ser formativa 

(isto é, contribuir para a melhoria), ser documentada e contribuir para o espírito cívico de prestação de 

contas (p.28). 

 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

25 

 

2.2 CONTRIBUTOS PARA A QUALIDADE DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DOCENTE  

Em resultado das inúmeras transformações culturais que marcaram a sociedade portuguesa 

nos últimos anos, a população tornou-se mais informada e exigente relativamente aos 

professores, suscitando portanto, a necessidade de uma avaliação de desempenho docente 

de qualidade, que potencie a melhoria do desenvolvimento profissional, fenómeno este que 

deverá traduzir num incremento das “práticas de mudança e melhoria do ensino e da 

aprendizagem” (Morgado, 2014, p.345). 

A avaliação de desempenho docente, de acordo com os normativos em vigor, está assente 

em dois propósitos: a prestação de contas e a melhoria do desempenho. Para que a 

avaliação docente seja benéfica, Stronge (2010) recorda que “terá de haver um esforço 

concertado para estabelecer uma ligação lógica entre estes dois propósitos” que por sua vez 

estão integrados numa componente mais ampla “desenvolver os objetivos da organização”. 

Segundo Fullan (1991, referido por Stronge, 2010), não é possível existir desenvolvimento 

profissional e pessoal dos professores sem este estar articulado com o desenvolvimento da 

escola.  

Para Stronge (2010) um sistema de avaliação de qualidade exige um clima construtivo, e 

resulta da confluência de três elementos-chave potenciadores do processo avaliativo, a 

comunicação, o comprometimento organizacional e a colaboração.  

Uma comunicação clara é fundamental para manter os professores informados. Estes, tal 

como outros agentes da comunidade educativa, devem participar na conceção do sistema 

de avaliação, devendo ainda ser-lhes garantida formação continua e sistemática de 

avaliadores e avaliados. Além disso, a comunicação entre avaliadores e avaliados deverá 

ser orientada para um contexto formativo, de apoio e de acompanhamento tendo em vista a 

motivação do avaliado para o alcance de níveis de desempenho mais elevados. 

Outro elemento-chave do processo é o comprometimento organizacional com a avaliação 

dos professores, que deverá pressupor uma relação de compromisso entre as estruturas 

internas da escola com funções avaliativas, os avaliados e o processo de avaliação do 

desempenho docente. O sucesso desta relação implica a mudança na cultura de escola, no 

sentido de se valorizar a avaliação do desempenho como um processo com “elevado 

potencial formativo e profissional” (Machado e Abelha, 2014, p.73), consubstanciado no 
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desenvolvimento de “estratégias de natureza formativa que capacitem os diversos 

intervenientes de competências fundamentais para a construção, gestão e aplicação do 

dispositivo de avaliação de professores” (idem, p.74).  

Com efeito, a promoção de uma cultura de avaliação será um contributo fundamental para 

aumentar a qualidade do sistema de avaliação. Este propósito assenta na necessidade de 

“capacitar organizacionalmente a escola para integrar nas suas dinâmicas de organização e 

gestão a avaliação dos professores” (Machado e Abelha, 2014, p.73), sendo que, o 

comprometimento organizacional passa pela disponibilização de tempo para os professores 

puderem dedicar atenção ao processo avaliativo mas também pela atribuição de recursos 

disponibilizados pela instituição para apoiar o processo.  

A colaboração é outro elemento, citado pelo autor, de capital importância na eficácia da 

implementação de um sistema avaliativo de qualidade. Esta componente consubstancia-se 

na participação e envolvimento de todos os intervenientes no processo avaliativo (Nolan e 

Hoover, 2008), desde o órgão de direção a todos os professores, de forma a “desenvolver 

um sentido de apropriação”(p.34) e a assegurar a “confiança no processo de avaliação” 

(p.34).   

Stronge (2010) contribuiu ainda com seis linhas de orientação para a conceção, 

planificação e implementação de um sistema de avaliação docente de qualidade, com 

enfoque para a relação entre a avaliação do desempenho de cada professor e: i) as 

necessidades da organização escolar; ii) o conjunto de circunstâncias em que o professor 

está a ser avaliado. Também Nolan e Hoover (2008) sustentam esta ideia, ao entender que 

a avaliação sumativa deve ter em consideração as especificidades do contexto de ensino; 

iii) as “obrigações profissionais” (p.38) de cada professor para as quais foram contratados; 

iv) critérios de avaliação que permitam apreciações justas; v) a utilização de diversas 

fontes de informação (Nolan e Hoover, 2008) incluindo a autoavaliação, possibilitando ao 

avaliador “uma visão mais completa e mais justa do desempenho” (p.35), por proporcionar 

“uma imagem mais realista do desempenho profissional” (p.35); e ainda vi) a priorização 

de uma “orientação para a melhoria (…) a par de um feedback para melhorar e corrigir o 

desempenho” que se consubstanciam numa “ação supervisiva contínua e reflexiva” 

(Martins, Candeias e Costa, 2010, p.39).  

Neste âmbito, Nolan e Hoover (2008) contribuem também com alguns princípios que 

visam uma avaliação do desempenho de elevada qualidade. Assim, para estes autores, a 
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avaliação dos professores deverá ser de natureza abrangente, na medida em que deverá ter 

em conta as múltiplas tarefas que aquele tem de desempenhar. De facto, atualmente a ação 

docente foi alargada aos domínios de intervenção social, e o seu campo de docência deixou 

de se restringir unicamente ao interior da sala de aula. Defendem ainda que, deverá ser 

proporcionado a todos os professores, possibilidade de desenvolvimento profissional. A 

perspetiva dos autores encontra-se em linha de pensamento com a visão de Korthagen 

(2012), ao advogar a necessidade de “um investimento intensivo no desenvolvimento 

profissional de formadores de professores” (p.155), proporcionando assim uma avaliação 

feita por profissionais qualificados para essa função, podendo ser o Diretor, desde que 

tenha tempo e formação específica para o efeito ou os avaliadores, externos ou internos à 

instituição escolar.  

Neste quadro de análise, Nolan e Hoover (2008) destacam a ideia de que o processo de 

avaliação deverá ser transparente e estar acessível a todos os elementos da comunidade 

educativa.  

Torna-se ainda relevante referir que estes autores defendem a diferenciação dos 

procedimentos inerentes ao processo avaliativo, ancorada na distinção entre docentes de 

carreira, mais experientes e que atingem níveis superiores de desempenho que, por sua vez, 

devem ter uma avaliação mais regular e menos frequente, e professores que possuam níveis 

de desempenho insatisfatório ou que se encontrem no início de carreira. Estes devem ser 

“mais orientados por parte dos colegas e supervisores” (Nolan e Hoover, 2008, p.172). 

Korthagen (2012) defende uma visão mais holística sobre os professores e o ensino, 

enformada pela conceção de que, para a formação de um professor de qualidade, terão que 

se integrar os aspetos profissionais e os aspetos pessoais - referentes à inspiração pessoal, 

aos seus ideais e aos seus propósitos morais - que o autor explica através de um modelo de 

níveis hierárquicos, cujo contributo para uma avaliação de qualidade assenta na promoção 

da “aprendizagem reflexiva apoiada pelos pares” (p.151).  

A tomada de consciência pelo professor, das suas qualidades nucleares16, requer o 

acompanhamento de um avaliador com “competências específicas de supervisão”(p.154), 

para o ajudar a desenvolver-se e a trabalhar segundo “formas de aprendizagem 

                                                 
16 Ofman (2000, referido por Korthagen, 2012) designou qualidades nucleares, caraterísticas pessoais que 

não são específicas da profissão docente, tais como o cuidado, a sensibilidade, o humor, a confiança, a 

coragem, a flexibilidade, a abertura.  
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colaborativa” (p.145), mas também para o apoiar a desenvolver a sua capacidade de 

reflexão, que segundo o autor, é mais benéfica se for “apoiada pelos pares”(p.151), pois 

será uma forma de contrabalançar “a cultura altamente individualista e não colaborativa 

dos professores” (p.151).  

Apresentados alguns contributos, que se consideram medulares a uma avaliação de 

qualidade, afigura-se agora pertinente recordar a visão de Alarcão e Canha (2013b),  

Reconhecemos a relevância da qualificação e da formação, desejamos dar as mãos para vivermos 

numa sociedade mais desenvolvida, (…). Mas de forma um pouco contraditória, tememos por vezes 

ser avaliados e comparados com os outros, desacreditamos mecanismos de avaliação da qualidade e 

do desempenho (p.11).  

A explicação para estas palavras dos autores está clara no pensamento de Stronge (2010) 

ao admitir que o processo de avaliação dos professores “é, demasiadas vezes, gerido de 

forma ineficaz, sobretudo devido à implementação de sistemas e práticas de avaliação 

pobres” (p.25), alheios os professores. Assim, e ainda segundo o mesmo autor, “os 

sistemas de avaliação devem ser justos e abrangentes, e devem ter por objetivo incentivar a 

melhoria dos docentes, assim como das escolas” (idem, p.25). 

Ainda em sintonia com o exposto, sublinha-se a evidência de que a eficácia de um sistema 

depende das pessoas que o implementam (Stronge, 2010) e segundo Darling-Hammond 

(2010) essas pessoas têm de ser altamente qualificadas porque são elas que determinam “se 

qualquer iniciativa escolar está destinada ao sucesso ou ao fracasso” (p.198). 

 

2.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DA AVALIAÇÃO 

Contestada ou defendida, no seu todo ou em partes, é inegável o papel central que, a 

legislação, referente à avaliação docente, tem assumido no atual sistema de ensino. 

Sujeita a constantes alterações, a avaliação de professores tem sido cada vez mais 

valorizada, não só pela comunidade educativa, mas também no domínio da investigação17 e 

                                                 
17 No trabalho de recenseamento da investigação realizada em Portugal sobre avaliação de professores, que 

incidiu nos repositórios das universidades portuguesas (públicas e privadas), Mesquita-Alves, Costa e 

Machado (2011) identificaram entre 2007 e 2011, catorze investigações (mestrados). … Por sua vez, Marcos 

(2013), entre 2011-2013, recenseou 23 trabalhos científicos (19 teses de mestrado e 3 teses de doutoramento) 

(Machado e Abelha, 2014, p.66-67). 
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por parte do poder político,18 sobressaindo a premência de se investir de forma profícua no 

processo de avaliação docente.  

 “Os primeiros indícios da avaliação de professores em Portugal surgem através de 

medidas implementadas por Oliveira Salazar, em 1931 (…) mas só em 1947 surge a 

Reforma Educativa que estabelece os princípios básicos de avaliação de professores” 

(Alves e Aguiar, 2013, p.127). 

Desde esta data e até 1974, a avaliação de professores era feita numa lógica de controlo das 

práticas assente numa hierarquia vertical, sem qualquer finalidade de desenvolvimento 

profissional, em que os inspetores da Inspeção-Geral da Educação, desempenhavam a 

função de avaliadores, observando as aulas e procediam à comparação dos seus resultados 

com os dos reitores. Havia assim ausência da dimensão formativa e da participação do 

professor avaliado no processo avaliativo (Machado e Abelha, 2014).  

Após 1974, símbolo de uma viragem política, económica e social, e até 198619, “a 

avaliação dos professores não era considerada uma prioridade” (Fernandes, 2008, p.11) e 

por isso “esteve afastada da agenda política dos sucessivos governos” (Machado, et al. 

2012, p.77) “visto encontrar-se associada a sistemas de controlo característicos do passado 

autocrático” (Curado, 2002, p.16). 

No ano da adesão de Portugal à União Europeia surge a primeira edição da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) que foi, até ao presente, objeto de 

duas alterações20. Este diploma estipula a vinculação da progressão da carreira à avaliação 

docente, numa perspetiva de prestação de contas, conforme se pode ler no n.º 2, do artigo 

36.º “A progressão na carreira deve estar ligada à avaliação de toda a atividade 

desenvolvida”.  

Para dar cumprimento a estes requisitos, surge o Estatuto da Carreira Docente cuja 

primeira redação foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, “para 

recuperar o estatuto social perdido pelos docentes nos últimos 20 anos” (Teodoro, 1994, 

cit. in Alves e Aguiar, 2013, p.128). Este Estatuto estabeleceu um conjunto de deveres e 

direitos específicos dos professores e criou a carreira única composta por dez escalões.  

                                                 
18 Obviado na crescente legislação produzida. 
19 Ano em que foi publicada a primeira edição da LBSE, Lei n.º 46/86, de 14 de outubro. 
20 Sendo a Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, o normativo que estabelece a Lei de Bases do Sistema 

Educativo atualmente em vigor.  
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A regulação do processo de avaliação dos professores estabelecido pela LBSE e pelo ECD, 

surge pela primeira vez em 1992, com o Decreto Regulamentar n.º14/92, de 4 de Julho, e a 

sua reformulação em 1998, no seguimento do novo ECD21, que tinha como principais 

objetivos agilizar a autonomia das escolas e potenciar o desenvolvimento profissional dos 

professores (Curado, 2002). Do processo de avaliação constavam um relatório de reflexão 

crítica sobre as atividades realizadas durante o período a avaliar e ainda certidões 

comprovativas dos cursos de formação contínua concluídos até ao momento.  

A avaliação era realizada pelo órgão de gestão da escola, que aplicava a menção de satisfaz 

ou não satisfaz, podendo também o docente requerer as menções de Bom ou Muito Bom, 

mediante o parecer de uma comissão externa.    

Apesar das alterações que se foram introduzindo nos dispositivos legais, com o intuito de 

reforçar o propósito do desenvolvimento profissional, o processo de avaliação continuava a 

ser um procedimento burocrático e administrativo, que se fazia apenas para cumprir a 

legislação e ascender na carreira docente (Curado, 2002). Na mesma linha de pensamento 

Pacheco e Flores (1999), consideram que, para muitos professores, o documento de 

reflexão crítica “não deixa também de ser reduzido a uma classificação administrativa sem 

qualquer efeito de diferenciação” (p.189). Na esteira dos referidos autores, sobressai que o 

sistema de avaliação docente centrava-se numa única fonte – o professor avaliado- e num 

único instrumento - o relatório de reflexão crítica - que centraliza todo o processo 

avaliativo na autoavaliação, considerado “um instrumento de credibilidade duvidosa” 

(Pacheco e Flores, 1999, p.189), pondo em causa a fiabilidade e viabilidade do processo 

cuja exclusiva finalidade parece ser a progressão na carreira, em contraponto à “melhoria 

da qualidade da educação e ensino ministrados, através do desenvolvimento pessoal e 

profissional do docente” preconizado no artigo 39.º do ECD22.   

As inconsistências do sistema avaliativo, baseado em políticas educativas que não se 

retratavam nas práticas avaliativas (Curado, 2002), situação que ainda hoje se destaca pela 

                                                 
21 O novo ECD foi estabelecido pelo Decreto-lei n.º1/98, de 2 de janeiro e regulamentado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 11/98 de 15 de maio. 
22 Decreto-Lei n.º 1/98 de 2 de janeiro, artigo 39.º, n.º 2 - “A avaliação do desempenho do pessoal docente 

visa a melhoria da qualidade da educação e ensino ministrados, através do desenvolvimento pessoal e 

profissional do docente, bem como a adequação da organização do sistema educativo as necessidades 

manifestadas pela comunidade no âmbito da educação, e realiza-se de acordo com parâmetros previamente 

definidos, tomando em consideração o contexto socioeducativo em que o docente desenvolve a sua atividade 

profissional, devendo ser salvaguardados perfis mínimos de qualidade”. 
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sua atualidade, levou Roldão (2006) a considerar a falta de uma cultura avaliativa em 

Portugal.  

Neste quadro de uma política avaliativa, marcada por uma certa singeleza e ambiguidade, o 

processo de avaliação docente sofre, a partir de 2007, profundas alterações na estrutura da 

carreira e na progressão dos docentes. O período compreendido entre 2007-2009 marca o 

primeiro ciclo de avaliação docente, considerado por Salgueiro e Costa (2013) como um 

processo onde se identificam três lógicas de ação organizacional, segundo as quais o 

processo é burocrático, conflitual e artificial.  

Este modelo de avaliação23 que passa a considerar as quatro dimensões24 do perfil de 

desempenho do professor, explanadas no Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto, 

introduz i) os objetivos individuais, ii) cria a divisão da carreira em titulares e não titulares, 

implementando a avaliação pelos pares e estipula pela primeira vez a iii) obrigatoriedade 

da observação de aulas para os professores de carreira. Este acervo de alterações, obriga a 

novas exigências na ADD, que produziram transformações na organização das escolas e no 

sistema de avaliação do desempenho, e desencadearam múltiplas reações públicas bem 

como um clima de grande controvérsia e polémica que ultrapassou a classe docente e as 

organizações escolares, levando o poder político a proceder a modificações no modelo de 

avaliação inicialmente estabelecido.  

Entre 2009 e 2011 ocorreu o segundo ciclo da avaliação docente marcado pela décima 

revisão do ECD, que corresponde ao Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. Estes normativos reforçam “a 

importância da Supervisão Pedagógica, como forma de garantir a qualidade do serviço 

educativo” (Graça et al., 2011, p.35), preconizam uma “maior articulação entre a avaliação 

do desempenho e a progressão na carreira, na medida em que a distinção do mérito vai 

permitir uma progressão mais rápida” (idem, 2011, p.35).  

As principais diferenças, relativamente ao ciclo anterior são: i) o avaliador, designado 

relator tem obrigatoriamente de ser professor da mesma área disciplinar; ii) a nível dos 

elementos de referência, os Objetivos Individuais passam a ser opcionais e são substituídos 

                                                 
23 Instituído pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro e pela regulamentação específica exposta no 

Decreto Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de janeiro. 
24 A saber: i) a dimensão profissional, social e ética; ii) dimensão de desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem; iii) dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade; iv) dimensão de 

desenvolvimento profissional ao longo da vida. 
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pelos Padrões do Desempenho Docente estabelecidos a nível nacional; iii) a observação de 

aulas passa de três para duas e só são obrigatórias para o acesso ao 3.º e 5.º escalão ou 

como condição necessária para ascender às menções de muito bom e excelente. A 

entrevista individual passa a ser facultativa e procede-se à reunificação da carreira docente 

pela extinção da categoria de professor titular. 

O atual regime de ADD, a que todos os professores estão sujeitos, tem como suporte a 11ª 

alteração ao ECD, consubstanciada no Decreto-Lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro, cujos 

princípios orientadores se encontram plasmados no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro.  

A grande novidade deste modelo quando comparado com os anteriores é “a preocupação 

de rigor e de justiça na emissão dos juízos avaliativos, consubstanciada na articulação entre 

uma avaliação interna e uma avaliação externa” (preâmbulo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro).  

O artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 clarifica a natureza da avaliação, que 

passa a compreender uma componente interna (que será desenvolvida no próximo 

subcapítulo) e uma componente externa, protagonizada por professores de outras escolas – 

que constituem a bolsa de avaliadores externos – e que centram a totalidade da sua 

avaliação na observação de aulas. O fundamento desta alteração, relativamente aos 

processos avaliativos anteriores, reside na tentativa de mitigar possíveis conflitos entre os 

agentes intervenientes no processo de avaliação.  

Outra alteração introduzida pelos normativos legais vigentes consiste na periodicidade dos 

ciclos avaliativos, que passam a ser coincidentes com o período de tempo correspondente 

ao escalão da carreira docente (n.º 1 do artigo 5.º, Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 

de fevereiro).  

Este novo e o mais recente modelo de avaliação, que se pretende mais simplificado que o 

anterior, consagra, através do seu decreto regulamentar, “um regime especial” de 

avaliação, admitindo a existência de casos específicos e/ou particulares que não se 

enquadram no regime geral de avaliação de todos os professores.   

 O exposto sobre a produção legislativa da avaliação docente permite inferir que, apesar do 

empenho da tutela com vista a melhorar a eficácia da operacionalização do processo de 
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avaliação docente, parece haver pouca recetividade por parte dos professores no sentido de 

agilizarem a implementação das práticas avaliativas nas organizações escolares.  

Já em 2007, altura em que se iniciou as grandes transformações da ADD tal como a 

entendemos no presente, Nóvoa (2007) aduziu neste contexto, que “nada será feito se não 

se alterarem as condições existentes nas escolas e as políticas públicas em relação aos 

professores” (p.25).  

Seguindo esta linha de pensamento, Roldão vai mais longe ao alertar, no 1º Ciclo de 

Seminários de aprofundamento em Administração e Organização Escolar, em 2011, que 

“não há nenhuma mudança na escola e nos professores que não seja gerada e gerida por 

eles” (Roldão, 2011g).  

Não obstante, ao se reconhecer a complexidade do processo de avaliação docente, afigura-

se propício salientar que a promoção do desenvolvimento profissional dos professores, em 

articulação com o desenvolvimento organizacional das escolas, terá de passar por uma 

intervenção mais ativa dos professores ao longo de todo o processo avaliativo. Os 

professores devem contribuir com a sua experiência e o seu saber na construção de todas as 

etapas do processo avaliativo, de forma a sentirem-se parte integrante deste. 

 

2.4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES, PROCEDIMENTO E INTERVENIENTES 

NA COMPONENTE INTERNA DA AVALIAÇÃO  

O Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, pretende promover uma ADD assente “na 

simplicidade, na desburocratização dos processos e na sua utilidade” (Preâmbulo) definindo as 

“grandes linhas de orientação do atual regime de avaliação do desempenho docente” (idem), 

cujos princípios orientadores se encontram definidos no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro.   

Neste novo modelo, quando comparado com os anteriores, acresce “a preocupação de rigor 

e de justiça na emissão dos juízos avaliativos, consubstanciada na articulação entre uma 

avaliação interna e uma avaliação externa” (preâmbulo do Decreto-Lei nº 41/2012, de 21 

de fevereiro). Esta articulação pretende tornar o sistema avaliativo mais transparente 

baseando-se na premissa de que a avaliação não depende de um único avaliador mas sim 
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de uma pluralidade de pessoas que institucionalmente são responsáveis pela avaliação, 

diversificando assim os intervenientes no processo avaliativo.   

Neste sentido, o artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 define a natureza da 

avaliação, que passa a compreender uma componente interna e uma componente externa, 

esta última protagonizada por um professor que não pertence à escola – avaliador externo25 

– e que centra a totalidade da sua avaliação na observação de aulas. O principal 

fundamento desta alteração relativamente aos processos avaliativos anteriores, parece 

residir na tentativa de mitigar possíveis conflitos relacionais entre os agentes intervenientes 

no processo de avaliação.  

Por seu lado, “a avaliação interna é efetuada pelo agrupamento de escolas ou escolas não 

agrupadas do docente e é realizada em todos os escalões” (n.º 2, art.º 7.º, Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012). Com efeito, praticamente todos os professores em funções26 

deverão ser avaliados na componente interna da avaliação, sendo a componente externa de 

carácter obrigatória apenas para uma pequena parcela de docentes que incluam 

determinados requisitos.  

Considerando como pressuposto que o ciclo de avaliação corresponde ao período de tempo 

do escalão onde cada professor se encontra, a sua avaliação realiza-se com recurso ao 

conjunto de relatórios de autoavaliação efetuado pelo professor avaliado durante aquele 

período de tempo e incide sobre as dimensões27 plasmadas no artigo 4.º do referido 

diploma.  

Esta avaliação tem como elementos de referência28 os objetivos e as metas fixadas no 

Projeto Educativo do Agrupamento e ainda os parâmetros para cada uma das dimensões 

(Quadro 1), definidos pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente29 (doravante 

designado por SADD), e sujeitos à aprovação anual do conselho pedagógico. 

                                                 
25 O Avaliador Externo, segundo o art.º 13.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro é um 

professor com determinados requisitos, que pertence a uma bolsa de avaliadores constituída por docentes de 

todos os grupos de recrutamento, cuja função consiste em proceder à avaliação externa da dimensão 

científica e pedagógica do docente avaliado.  
26 Excetuam-se os docentes que reúnam requisitos legais para a aposentação, podendo por isso, solicitar 

dispensa da avaliação do desempenho (n.º 9 do artigo 27º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de 

fevereiro. 
27 a) Científica e pedagógica; b) participação na escola e relação com a comunidade e c) formação contínua e 

desenvolvimento profissional. 
28 Constantes do artigo 6.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
29 SAAD- Secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico, cujas competências estão 

plasmadas no artigo 11º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro.  
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Cabe à organização escolar, por via da SADD, “conceber o instrumento de registo e 

avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados” (alínea d), n.º 2, 

artigo 12º do referido regulamento) instituindo os parâmetros que lhe pareçam mais 

ajustados ao contexto profissional em que os professores se inserem (Anexo 2). 

Apresenta-se, no quadro 1, as dimensões, os elementos e os respetivos parâmetros, estes 

últimos concebidos pela SADD da escola em estudo.  

 

Quadro 1. Dimensões, elementos e respetivos parâmetros das componentes externa e interna da ADD 

Dimensões Elementos Parâmetros 

Com 

Observação 

de Aulas 

Sem 

Observação 

de Aulas 

Científica e 

Pedagógica 

60% 

Prática letiva 

Observação da dimensão científica e 

pedagógica (avaliação externa – 

observação de aulas – AO)  

70% 

de 

60% 

 

Preparação, organização e realização das 

atividades letivas 
30% 

de 

60% 

60% Atividades promovidas  
Envolvimento em projetos/atividades 

relevantes para o ensino/aprendizagem 

Análise dos resultados 

obtidos 

Reflexão sobre a evolução dos resultados 

dos alunos 

Participação na 

escola e 

relação com a 

comunidade 

20% 

O contributo para os 

objetivos e metas 

fixados no Projeto 

Educativo do 

Agrupamento 

Trabalho colaborativo 

(promoção/participação) interpares 

(grupo, departamento, CT, PAA, outros)  

20% 20% 

Envolvimento em projetos/atividades 

relevantes para a comunidade educativa 

Promoção do envolvimento dos pais e 

encarregados de educação 

corresponsabilizando-os pelo percurso 

escolar dos seus educandos 

Formação 

contínua e 

desenvolvimen

to profissional 

20% 

A formação realizada e 

o seu contributo para a 

melhoria da ação 

educativa 

Formação acreditada  

 
20% 20% 

 

Fonte: Documento de Registo e avaliação dos Docentes de carreira elaborado pela SADD - adaptado 

 

Centrando a atenção na dimensão científica e pedagógica, evidencia-se, a partir do Quadro 

1 em análise, a valorização atribuída pela SADD aos parâmetros que correspondem ao 

planeamento e realização das atividades letivas, ao envolvimento dos professores em 

atividades relevantes para o ensino e à reflexão sobre os resultados escolares. Estes 

parâmetros poderão corresponder a 60% do total da avaliação do professor que não opte ou 

não precise de observação de aulas ou, a 18% caso o professor se submeta à observação de 

aulas. No que concerne ao Domínio da Participação na escola e relação com a 
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comunidade, a que corresponde uma ponderação de 20% da avaliação de professor, a 

SADD valorizou os parâmetros referentes ao trabalho colaborativo e interpares, bem como 

ao envolvimento do professor em projetos e na sua capacidade de envolver os 

Encarregados de Educação na vida escolar dos alunos, tendo como referencial os objetivos 

e as metas fixadas no projeto educativo.  

Relativamente à dimensão da formação contínua e desenvolvimento profissional, a que 

corresponde 20% da avaliação, a SADD valorizou a formação acreditada, com enfoque na 

responsabilização dos professores pela construção e uso do conhecimento profissional, em 

articulação com a promoção da qualidade do ensino. 

Os intervenientes responsáveis pela componente interna do processo avaliativo são, por 

ordem hierárquica de comprometimento, os seguintes elementos, que constituem a 

principal fonte de informação do estudo empírico:   

a) O Diretor, como órgão máximo da organização escola, compete-lhe assegurar as 

condições necessárias à realização do processo da ADD, cabendo-lhe, por dever legal, toda 

a responsabilidade; Compete-lhe ainda a função de avaliar os docentes que estão 

abrangidos pelo regime especial de avaliação do desempenho, designadamente os 

posicionados nos últimos escalões (8º, 9º e 10º escalões) bem como os docentes que 

exerçam funções de subdiretor, adjunto, assessor da direção, coordenador de departamento 

bem como os avaliadores por este último designado (artigo 27.º).    

b) O Conselho Pedagógico, concernindo-lhe o dever de eleger os membros da SADD e 

ainda aprovar o documento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados, assim como os parâmetros nele constantes;  

c)   A SADD30 à qual compete, entre outras funções31, acompanhar e avaliar todo o 

processo de avaliação; 

                                                 
30 A SADD é composta pelo diretor que preside às reuniões e por quatro docentes eleitos de entre os 

membros do conselho pedagógico (n.º1, do artigo 12.º do Decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro. Na escola em estudo, são os coordenadores de departamento, que compõem os elementos da 

SADD.   
31 Compete à secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico: a) aplicar o sistema de 

avaliação tendo em conta o projeto educativo e o serviço distribuído ao docente; b) calendarizar os 

procedimentos da avaliação; c) conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados; d) aprovar a classificação final harmonizando as 

propostas dos avaliadores e garantir a aplicação das percentagens de diferenciação dos desempenhos; e) 

apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; f) aprovar o plano de 

formação. Artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro 
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d)  O Avaliador Interno32 ao qual pertence fazer a avaliação do desenvolvimento das 

atividades realizadas pelos avaliados, através de dois instrumentos de registo: o documento 

de registo e avaliação (anexo 2)33 cujo propósito é de carater classificativo e o conjunto dos 

relatórios de autoavaliação elaborados anualmente pelo avaliado.  

No final de cada ano letivo, em data a estipular pela escola, os professores de carreira, 

abrangidos pelo regime geral de avaliação, devem apresentar o seu relatório de 

autoavaliação, cuja omissão “implica a não contagem do tempo de serviço do ano escolar 

em causa, para efeitos de progressão na carreira docente” (ponto 5 do art. 19.º, DR n.º 

26/2012)  

Com base no quadro legal, este documento escrito, “de reflexão sobre a atividade 

desenvolvida” (n.º 2, art. 19º, DR n.º 26/2012, de 21 de fevereiro), cujo objetivo reside em 

“envolver o avaliado na identificação de oportunidades de desenvolvimento profissional e 

na melhoria dos processos de ensino e dos resultados escolares dos alunos” (art. 19º, 

Decreto Regulamentar n.º26/2012 de 21 de fevereiro), constitui o único instrumento de que 

o avaliador dispõe para avaliar o desenvolvimento das atividades realizadas pelo avaliado.  

Do exposto, depreende-se que o avaliador interno, sendo nomeado no fim de cada ciclo 

avaliativo para analisar e interpretar a informação contida nos relatórios de autoavaliação 

anteriormente elaborados pelos avaliados, não poderá fazer o respetivo acompanhamento e 

muito menos certificar-se da veracidade das atividades neles contidas, sobressaindo uma 

intervenção pontual e burocrática (Graça et al., 2011).  

Com efeito, “apesar de todas as falhas apontadas ao sistema da ADD, as investigações 

revelam que os professores consideram a autoavaliação positiva para o seu 

desenvolvimento profissional bem como o processo de reflexão que a sustenta, porque 

permite questionar sobre as práticas, dificuldades, problemas e respetivas resoluções” 

(Costa e Alves, 2013, p.11).  

                                                 
32 Avaliador interno é o coordenador de departamento curricular ou quem este designar, desde que cumpra os 

requisitos exigidos por lei, para o efeito.  
33 Documento emanado pela SADD para todos os professores: “Documento de Registo e Avaliação – 

Docentes de carreira, 2013/2014” 
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“A questão da supervisão e da avaliação conduz-nos a um 

conceito chave da profissão que é o conceito de 

desenvolvimento profissional” 

(Roldão, 2011e) 

 

CAPÍTULO 3 - O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Ciente da vastidão do tema, da sua complexidade e do seu carater polissémico (Day, 2001; 

Hargreaves, 1998), procura-se neste capítulo centrar o desenvolvimento profissional na 

capacidade de transformar a identidade profissional dos professores e consequentes 

mudanças das suas práticas profissionais, decorrentes da incorporação das atividades 

supervisivas no processo avaliativo do desempenho dos professores.    

Será também abordada a importância das práticas supervisivas para a melhoria do 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor.  

Serão ainda evidenciados fatores promotores ou inibitórios, que condicionam e limitam ou 

pelo contrário, promovem o desenvolvimento profissional do professor. Porém, como 

defende Ponte (1998), este só acontece se o professor quiser, sendo por isso, da sua inteira 

responsabilidade e cabendo-lhe o “equilíbrio inteligente entre uma perspetiva de 

desenvolvimento profissional (situada e contextualizada) e uma perspetiva de 

responsabilização centrada em medidas de desempenho e de eficácia” (Herdeiro e Silva, 

2008, p.14).        

 

3.1 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO 

DO DESEMPENHO 

O desenvolvimento Profissional assume, no domínio da educação, uma posição de 

charneira e o papel da supervisão ergue-se, ao seu serviço, como uma ferramenta de 

acompanhamento e orientação, que se deseja enquadrada na avaliação docente. A este 

respeito, o atual modelo de avaliação, bem como os seus antecessores, têm como propósito 

promover e valorizar o desenvolvimento profissional dos professores com vista a fomentar 

a melhoria da qualidade do sistema educativo34.   

                                                 
34 Preâmbulos do DR nº26/2012 e do DL nº41/2012 
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Tal como a avaliação docente não faz sentido sem nela estar integrado o processo de 

supervisão, também ambas não fazem sentido se não existirem numa lógica de 

desenvolvimento profissional, porque “ser professor, hoje, implica um esforço de 

aprendizagem e melhoria permanentes” (Canário, 2007, p.146), que decorre da sua 

necessidade de, individualmente ou com os pares, atualizar conhecimentos e apropriar-se 

de novas competências para conseguir acompanhar as constantes transformações que se 

processam na sociedade e se repercutem na escola, não só no contexto de sala de aula mas 

também nas restantes dimensões da atividade profissional.  

Nesta linha de pensamento, Marcelo (2009), entende que só os professores que souberem 

“combinar competência com capacidade de inovação” (p.13) conseguem acompanhar essas 

mudanças.  

Tal como se verifica com os processos de avaliação e supervisão, também o 

desenvolvimento profissional, defende Guskey (2000, referido por Morgado, 2014) é um 

processo contínuo, intencional e sistemático. Realiza-se ao longo de toda a vida do 

professor, e “é uma progressão de saberes, um processo que cresce, constrói-se e 

(re)constrói-se”. (Roldão, 2011e). Também Marcelo (2009) defende que “o conceito 

“desenvolvimento”35 tem uma “conotação de evolução e continuidade” na medida em que 

permite a cada professor “construir e reconstruir o seu conhecimento” (p.9). Não se 

confina, portanto, a momentos pontuais como a acumulação de cursos e ações de 

formação, mas ao contrário, constrói-se através da reflexividade sobre as práticas numa 

lógica de reconstrução permanente da identidade do professor (Nóvoa, 1992), também ela 

é algo que se desenvolve ao longo de toda a vida (Marcelo, 2009).  

Em sintonia com os autores, Alarcão e Canha (2013b) identificam o desenvolvimento 

profissional como um processo que “acompanha a vida e é potenciado através de 

experiências colaborativas de aprendizagem e de formação” (p.52). Nesta linha de 

pensamento, também Ponte (1998) defendem que o desenvolvimento é mais profícuo e 

eficaz quando se realiza em grupo, resultando do confronto de ideias e da construção de 

saberes entre pares.  

É refletindo conjuntamente sobre as suas práticas, analisando os seus efeitos e obtendo 

feedback do seu desempenho, que o professor consegue produzir instrumentos inovadores. 

                                                 
35 Tem aspas no original 
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Um profissional do ensino deverá ser um prático reflexivo36 (Schön, 1991, Alarcão, 2000, 

Marcelo, 2009). Antes37 (Day, 2001), durante ou depois da ação, individualmente ou em 

grupo, deve refletir nas suas práticas. Os professores podem mudar quando refletem 

criticamente (Schön, 2000).  

O desenvolvimento decorre dessas alterações que normalmente são lentas e difíceis de 

concretizar mas serão atenuadas se os professores partilharem as suas experiências com os 

pares. O trabalho colaborativo, juntamente com a dimensão reflexiva constituem dois 

domínios essenciais do processo supervisivo, na sua função de conduzir os professores ao 

desenvolvimento profissional.  

A reflexão potencia o desenvolvimento profissional, na medida em que conduz à mudança 

das práticas, de atitudes e das crenças dos professores decorrentes da implementação de 

novas experiências (Marcelo, 2009). Porém, esta mudança só se apresenta eficaz se for 

implementada pelos próprios professores (Rodão, 2011) e se eles estiverem inteiramente 

envolvidos (Hargreaves, 1998), pois como Canário (2007) alerta, “não é possível melhorar 

os resultados sem os professores” (p.145).  

As mudanças decorrentes do crescimento profissional são específicas de cada professor 

pois a forma como cada professor responde à inovação é única, depende das suas 

vivências, da sua postura perante a profissão, das suas crenças e conceções pré-existentes 

(Hargreaves, 1998). Além disso, a profissão docente também se carateriza por uma grande 

imprevisibilidade na medida em que “as situações que os professores são obrigados a 

enfrentar (a resolver) apresentam caraterísticas únicas, exigindo portanto respostas únicas” 

(Nóvoa, 1992, p.70) 

Parece ser dever da escola preocupar-se com o desenvolvimento profissional dos 

professores, promovendo um ambiente organizacional de colegialidade, propício ao 

envolvimento de todos os professores em práticas colaborativas e na partilha de ideias e 

experiências pessoais. Por seu lado, os professores devem assumir uma postura de 

aprendizagem contínua, de curiosidade e abertura. Neste sentido, “as escolas devem avaliar 

as suas próprias necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o modelo de 

desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico” (Marcelo, 2009, p.11), pois 

                                                 
36 Schön introduziu pela primeira vez o conceito de “profissional reflexivo” que posteriormente foi aplicado à 

classe docente.  
37 Antes da ação, o processo de preparação e planeamento das atividades é mais pensado e sistemático 

permitindo a análise, reconstrução e a reformulação da prática. (Day, 2001) 
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como alerta Azevedo (2012) “nunca como hoje foi tão necessário um plano de 

desenvolvimento profissional (…) pois só ele pode melhorar sustentadamente a qualidade 

e a equidade da educação escolar” (p.5).  

  

3.2 O DESENVOLVIMENTO COMO FINALIDADE DA SUPERVISÃO 

Inicialmente restringida à formação inicial num contexto de sala de aula, hoje a supervisão 

existe numa perspetiva mais alargada. O seu campo de ação estendeu-se a contextos muito 

diversificados, designadamente a avaliação de professores38, conduzindo a uma ampliação 

do seu objeto de estudo a outras dimensões do ensino (Sá-Chaves, 2009) “cujo sentido 

último é o desenvolvimento pessoal, social, institucional e humano” (idem, p.47).  

Sendo a supervisão, no entender de Marchão (2011, p.1) “um instrumento de formação, 

inovação e mudança” ela é, como consideram (Alarcão e Tavares, 2003) “uma atividade 

que visa o desenvolvimento e a aprendizagem dos profissionais” (pp. 6-7). Nesta linha de 

pensamento Glickman (1985) atribui ao processo de supervisão, enquanto fator de 

desenvolvimento profissional, a responsabilidade de aumentar a qualidade do ensino, o que 

resultará num maior sucesso das organizações escolares.   

Num sentido amplo, pode dizer-se que o papel da supervisão, no contexto de avaliação do 

desempenho, tem como finalidade a criação de oportunidades para promover o 

desenvolvimento profissional não só do professor avaliado mas também do avaliador. Esse 

mecanismo de desenvolvimento pessoal e profissional ocorre através das interações que se 

estabelecem entre estes agentes educativos, consubstanciadas na promoção de práticas de 

reflexão conjunta, numa perspetiva formativa, de apoio, interajuda e respeito mútuo, 

constituindo situações de aprendizagem e de construção de saberes, que conduzirão a 

processos de mudança de estratégias das práticas docentes (Marcelo, 2009). 

É neste contexto que, no entender de Alarcão e Tavares (2003) os professores aprendem e 

se desenvolvem profissionalmente, porque é dentro da escola, perante situações reais e 

concretas, que se “aprende a profissão de professor” (Canário, 2007, p.17). Acresce assim 

salientar a importância da supervisão na construção de uma “dimensão coletiva do 

                                                 
38 A avaliação de professores integra as seguintes dimensões: Dimensão científica e pedagógica, a 

participação na escola e relação com a comunidade e a formação contínua e desenvolvimento profissional, 

onde se pressupõe que incidam as práticas supervisivas.  
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professorado” (Nóvoa, 1999, p.5) promovendo as vivências coletivas da profissão através 

da reflexão sobre as práticas do professor avaliado, privilegiando o trabalho em equipa, 

numa perspetiva de colegialidade docente (idem, 1999).   

Uma visão mais holística e integradora, que contextualiza a qualidade do desempenho dos 

professores na instituição onde estes estão integrados, conduz à conceção de escola 

reflexiva de Alarcão e Tavares (2003) que a este propósito defendem a necessidade de se 

transformar a escola numa escola reflexiva, e o supervisor um professor com 

“competências cívicas, técnicas e humanas” (p.151) para que o papel da supervisão seja 

bem desempenhado e em consequência, proporcione o desenvolvimento profissional e a 

qualidade do ensino.  

Face ao exposto, pode dizer-se que as práticas supervisivas constituem um excelente 

antídoto para combater o individualismo, a cristalização e o conformismo.  

No entender de Nóvoa (2007) e “no que respeita ao desenvolvimento profissional dos 

professores (…) é preciso dar passos corretos, apoiar iniciativas, construir redes, partilhar 

experiências, avaliar o que se fez e o que ficou por fazer. É preciso começar” (p.10). 

 

3.3 - OBSTÁCULOS E FACILITADORES DO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

À semelhança de todos os processos, de carater individual e coletivo, que envolvem o fator 

humano, em particular no campo da educação, o desenvolvimento profissional reveste-se 

de grande complexidade, para a qual contribui um conjunto de fatores, internos e externos 

ao trabalho docente, de natureza pessoal, profissional, organizacional e política. 

Assim sendo, propõe-se aqui evidenciar as circunstâncias desfavoráveis ou favoráveis, que 

poderão operar como obstáculos às oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional dos professores, ou pelo contrário, apresentar-se-ão como facilitadores desse 

desenvolvimento. 

3.3.1 Obstáculos ao desenvolvimento profissional 

Consideram-se obstáculos todos os fatores, de cariz pessoal, profissional, organizacional 

ou político que, em maior ou menos grau, se apresentam como impeditivos ao 

desenvolvimento das competências profissionais do docente.  
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Relativamente aos fatores de cariz pessoal, das várias razões elencadas, salientam-se, em 

primeiro lugar, o pouco profissionalismo, entendido este como a capacidade de uma pessoa 

se empenhar numa tarefa. De fato, os professores têm de querer desenvolver-se 

profissionalmente. A propósito, Marcelo (2009) defende que “é imprescindível que os 

professores se convençam da necessidade de ampliar, aprofundar, e melhorar a sua 

competência profissional e pessoal”.  

Se não houver vontade interior e predisposição dos professores para a mudança, eles 

próprios constituem o maior entrave ao desenvolvimento profissional. Outros fatores se 

prefiguram a nível pessoal, pouco propiciadores ao desenvolvimento, o primeiro reporta-se 

ao facto de se estar perante, “uma profissão marcada pelo individualismo defensivo” 

(Canário, 2007, p.23), que se tem desenvolvido no seio de uma cultura de identidade 

“isolada” (Nóvoa, 1999, p.5), e também o trabalho solitário (Perrenoud, 1993), 

idiossincrasia da profissão docente, não descorando a dificuldade de trabalhar em equipa 

que caraterizam alguns profissionais.  

“A classe docente é um grupo profissional muito numeroso e cada vez mais envelhecido” 

Canário (2007, p.23) contribuindo para um certo espírito de acatamento à tradição, 

imperativo que, ajuda a explicar a cristalização das suas conceções e práticas de ensino, 

(Vieira, 1993) provocadas pela relação extremamente rotineira, de alguns professores, com 

o seu trabalho (Perrenoud, 1993), cujas tarefas são realizadas invariavelmente da mesma 

maneira e nunca questionadas, “se as práticas se vão rotinizando, não há crescimento" 

defende Roldão (2011f). 

O crescimento pessoal e profissional realiza-se pelo confronto da teoria com a experiência 

(Vieira, 1993) e este processo é adverso a uma certa resistência à inovação, à mudança e 

até mesmo um certo repúdio às novas tecnologias e a novas estratégias aplicadas às 

práticas letivas sentidas por alguns professores.  

Os principais obstáculos, de natureza profissional, prendem-se com a desvalorização da 

profissão face à panóplia de situações difíceis que ocorrem atualmente na escola “também 

ela complexa, heterogénea, ambígua, marcada por contradições e incertezas” (Alarcão, 

2000, p.14) que incitam nos professores, ainda que inconscientemente, uma certa 

desapropriação da sua identidade profissional, que por sua vez se reflete num 

desinvestimento na profissão docente. Outro fator prende-se com a instabilidade 

profissional marcada pelo permanente receio de se passar ao habitualmente denominado 
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regime de mobilidade especial, situação que afeta mais, os professores de carreira 

posicionados nos escalões inferiores. 

De entre os vários obstáculos de índole organizacional, salienta-se o excesso de burocracia, 

principalmente a nível dos órgãos de gestão pedagógica – departamentos curriculares, 

conselhos de turma e conselho pedagógico - que funcionam na sua maioria de forma muito 

burocrática (Roldão, 2011). Esta burocracia restringe o indivíduo, limitando-lhe a 

oportunidade de aceder ao desenvolvimento dentro da organização escolar (Oliveira-

Formosinho, 2002a). Não menos importante são as más condições de trabalho que ainda se 

verificam em algumas escolas, às quais não é alheio o desequilíbrio nos recentes 

investimentos39 feitos pelo Ministério da Educação.  

Não estaria completa esta análise, se não se referissem os fatores inibitórios de índole 

política. Os efeitos da crise económica, que se traduzem na falta de incentivos monetários e 

congelamento dos escalões da carreira docente, têm reflexos visíveis no sistema educativo, 

contribuindo para um certo desinteresse, ainda que de forma inconsciente, no seio da classe 

docente. 

Igualmente os dispositivos legais têm contribuído sobremaneira para uma certa desordem 

no sistema educativo português com repercussões visíveis ao nível da classe docente. 

Todos estes fatores anteriormente referenciados, conduzem frequentemente, a situações de 

“stress e desmotivação entre docentes” (Marcelo, 2009, p.12), que culmina num 

desinvestimento no seu próprio desenvolvimento profissional.  

E para terminar, atente-se à citação de Schön (1992) “Como é hábito, atribuímos a culpa às 

escolas e aos professores, o que equivale a culpar as vítimas” (p.1). 

 

3.3.2 Facilitadores do desenvolvimento profissional 

São facilitadores do desenvolvimento profissional os fatores que, de alguma forma, se 

revelam propiciadores ao desenvolvimento do conhecimento e das competências 

profissionais dos professores.  

                                                 
39 A título de exemplo refere-se a Escola Secundária Jâcome Ratton, em Tomar que, no contexto do 

financiamento feito à Parque Escolar, adquiriu 12 candeeiros do arquiteto Siza Vieira, avaliados em mais de 

20 mil euros, de questionável racionalidade económica. http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/tvi24-pt/escola-

gasta-20-mil-euros-em-candeeiros-de-siza-vieira  

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/tvi24-pt/escola-gasta-20-mil-euros-em-candeeiros-de-siza-vieira
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/tvi24-pt/escola-gasta-20-mil-euros-em-candeeiros-de-siza-vieira
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De seguida apresentar-se-ão aqueles que se julgam mais relevantes, agrupados segundo 

três categorias: em primeiro lugar, os relativos aos professores, em segundo, os fatores que 

se encontram associados à organização escolar e por último a referência a entidades 

formadoras40, que por se destinarem à formação contínua, se considera serem indutoras do 

desenvolvimento profissional. São entidades formadoras as instituições de ensino superior, 

as organizações profissionais e os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE).  

Professores. As caraterísticas dos professores parecem ser, segundo alguns investigadores, 

a primeira condição para que ocorra (ou não) o desenvolvimento profissional. De acordo 

com Simões (2000) “os professores não se desenvolvem profissionalmente se não 

quiserem ou se não forem capazes de aproveitar as oportunidades para crescer”. Assim 

sendo, os docentes devem possuir um conjunto de características favoráveis, 

designadamente uma elevada expetativa profissional, abertura à mudança e à inovação e 

espírito crítico. Segundo Day (2001) são fatores-chave do desenvolvimento “o tempo e 

oportunidades, bem como disposições e capacidades dos professores para aprenderem com 

outros no local de trabalho e com elementos fora da escola” (p.45). 

São facilitadores do seu desenvolvimento e do dos seus pares, os professores que se 

envolvem na autorreflexão (Schön, 1991)41, em reflexões partilhadas42 e que privilegiam a 

partilha de ideias inserida numa cultura de aprendizagem colaborativa, conduzindo à 

redefinição de estratégias que se desejam orientadas para mudanças das práticas docentes 

(Marcelo, 2009), pois como defende  (Danielson, 2010) “toda a boa prática docente pode 

sempre melhorar” (p.176).   

No âmbito da avaliação dos docentes, uma liderança forte poderá ser também um fator 

indutor do desenvolvimento profissional, na medida em que, tanto a liderança de topo 

(Diretor) como a liderança das estruturas de gestão intermédia (estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica) podem desempenhar um papel relevante na 

transformação da escola, enquanto líderes ou facilitadores de comunidades aprendentes de 

uma escola, que constrói o seu futuro e qualifica os seus membros (Alarcão, 2000).   

                                                 
40 O Decreto-Lei n.º 22/2014 considera entidades formadoras, as entidades responsáveis pela formação inicial 

e pela formação contínua, designadamente os CFAE, instituições de ensino superior e centros de formação de 

associações profissionais ou científica.   
41 Para Schön (1991) a reflexão constitui o principal fator do desenvolvimento profissional. 
42 Podendo para isso recorrer a “amigos críticos” como defendem Darlind-Hammond (2004) e Day (1999).  
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O papel destes líderes poderá consubstanciar-se na construção de uma nova cultura de 

escola (Stronge, 2010) “assente num clima organizacional caraterizado por uma atuação de 

forte dinâmica interpessoal e dialógica” (Senge, 1994, citado por Alarcão e Tavares, 2003) 

– ancorado na confiança e na delegação de responsabilidades - com uma orientação mais 

colaborativa e reflexiva, indutora de mudança e de inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento profissional dos docentes, que tem como propósito último, o sucesso 

educativo.  

Seguindo esta linha de pensamento, Oliveira (2000) acrescenta que “o desempenho destes 

cargos terá sempre uma vertente de supervisão, no sentido em que se espera que os 

detentores desses cargos apoiem e orientem os professores no desempenho das suas 

tarefas, coordenem e avaliem os projetos e as atividades que são da sua responsabilidade.” 

(p. 51). Assim, a liderança constitui-se um pilar da supervisão, sendo o supervisor 

enquanto líder, o suporte de um processo avaliativo que se deseja profícuo, cabendo-lhe o 

exercício de uma liderança pró-ativa, sustentável, democrática, partilhada e facilitadora da 

mudança e da inovação, que acentue a lógica do desenvolvimento profissional. 

Organizações escolares. No entendimento de Marcelo (2009), o desenvolvimento 

profissional docente deverá ser orientado para o desenvolvimento da escola em vez de se 

centrar no professor, porque este está diretamente relacionado com as dinâmicas da 

organização escolar, na medida em que os professores estão sempre envolvidos em todas 

as mudanças ocorridas no interior da escola.  

Seguindo a linha de pensamento do autor, pode dizer-se que promovem o desenvolvimento 

profissional, as organizações que se envolvem na concretização e implementação de 

projetos e programas, cujos objetivos sejam comuns a toda a comunidade escolar, tendo 

como suporte o cumprimento dos documentos orientadores, construídos nas escolas pelos 

professores, dos quais se salientam o Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, 

Regulamento Interno, Plano de Formação e o Relatório de Autoavaliação do Agrupamento, 

de forma a conduzir a um desenvolvimento profissional “orientado por metas claras” 

(Marcelo, 2009, p.11).  

São promotoras do desenvolvimento profissional as escolas que estimulam uma cultura de 

colegialidade assente na colaboração interpares. Como defende Ponte (1998), o 

desenvolvimento profissional “é favorecido por contextos colaborativos (institucionais, 

associativos, formais ou informais) ” (p.10). Nesta linha de análise, Oliveira-Formosinho 
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(2002a) acrescenta outros atributos ao considerar que “facilitadoras são as organizações 

educacionais que promovem o desenvolvimento através do estabelecimento do 

compromisso com a autorreflexão e com o feedback entre professores, permitindo a 

possibilidade de redefinir objetivos, procedimentos e critérios” (p.119).  

Como sublinha Glickman (1985) numa visão global, também o processo de supervisão, em 

contexto da avaliação do desempenho, é um facilitador do desenvolvimento profissional.  

Entidades formadoras. “As oportunidades de aprendizagem dos professores existem 

dentro e fora das escolas” (Darling-Hammond & McLaughlin, 2004, p.5). Fora da escola 

existem comunidades que constituem poderosas formas de aprendizagem dos professores 

porque lhes proporcionam o diálogo e os ajudam a enfrentar os desafios decorrentes da 

mudança. (Darling-Hammond & McLaughlin, 2004).  

São exemplo destas comunidades as instituições do ensino superior que, como 

responsáveis pela formação inicial, contínua, especializada e avançada dos professores, 

exercem por certo, uma enorme influência no desenvolvimento pessoal e profissional 

docente. Porém, segundo Nóvoa (1992) estas instituições têm ignorado com frequência, o 

desenvolvimento pessoal e a valorização da articulação entre a formação e os projetos das 

escolas o que, segundo o autor, inviabiliza que a formação tenha como referência o 

desenvolvimento profissional dos professores. Decorre, deste entendimento, alguma 

necessidade de articulação entre a escola e a Universidade.  

Também as organizações profissionais - das quais se destacam as associações 

profissionais, os congressos e colóquios, que se realizam na área de residência dos 

professores - são um veículo importante para apoiar o seu desenvolvimento profissional 

(Danielson, 2010). Sendo que “todas estas organizações estão empenhadas em ajudar os 

profissionais a serem o mais eficazes possível” (idem, p.104). 

Por último, uma referência aos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) 

entendidos como elementos proporcionadores do desenvolvimento profissional dos 

professores, cujo objetivo consiste na realização de ações de formação no âmbito da 

formação contínua de professores. Estes centros são as estruturas formativas mais 

próximas dos professores porque estão sediados nas próprias escolas e conhecem as 

necessidades específicas dos professores. Conforme dita o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro, estão orientados para “a melhoria da qualidade de 
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desempenho dos professores, com vista a centrar o sistema de formação nas prioridades 

identificadas nas escolas e no desenvolvimento profissional dos docentes”.   

Assim, e em consonância com o entendimento de (Darling-Hammond & McLaughlin, 

2004), retira-se que num campo de ação exterior à escola, estes organismos, constituem 

uma figura determinante na formação de professores, na medida em que são eles os 

principais prestadores de formação com requisitos para a certificação e avaliação, sendo 

por isso, os principais responsáveis pela determinação do tipo de conhecimentos, nível de 

compreensão, desempenho e consequente desenvolvimento profissional docente. 

O desenvolvimento profissional docente em articulação com o desenvolvimento da 

organização escolar prefiguram os dois objetivos da supervisão (Alarcão, 2002), sendo 

indispensável que a ADD se legitime como catalisadora dessa articulação. 

Fullan (1992, cit in Simões, 2000) defende que “o desenvolvimento do professor e o 

desenvolvimento da escola devem andar de mãos dadas” (p. 72). Nesta linha de 

pensamento, também Day (2001) nos alerta para a necessidade dos professores e das 

escolas terem de “avançar ainda mais na estrada da “parceria”43 com contratos formais e 

informais de aprendizagem” (p.303).  

                                                 
43 Aspas no original. 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

50 

 

 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

51 

 

 

CAPÍTULO 4 - A SUPERVISÃO, A AVALIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

O presente capítulo centra-se na articulação de três conceitos nucleares no campo da 

educação, que integram o título desta dissertação: a supervisão, a avaliação e o 

desenvolvimento profissional. Foi o reconhecimento desta tríade que fez nascer a questão 

de investigação deste estudo, à qual se pretende dar resposta. Não ficaria completo estudar 

cada tema de per si, sem os relacionar, pois apesar de as atividades de avaliação e de 

supervisão se desenvolverem em dimensões distintas (Nolan e Hoover, 2008), elas 

encontram-se interligadas e convergem para o desenvolvimento profissional, sendo que em 

algum momento dos seus processos se intercetam nas metodologias e nos propósitos.  

Acresce que os processos de supervisão, avaliação e desenvolvimento profissional, têm o 

mesmo campo de ação, os mesmos intervenientes e ocorrem no mesmo lugar. Um lugar a 

que chamamos escola (Alarcão, 2000) onde os professores são avaliados pelos seus 

pares44, e onde a supervisão, no contexto de avaliação, fornece oportunidades para os 

professores atingirem um nível mais elevado de desempenho (Nolan e Hoover, 2008) 

sendo, por isso, o lugar onde se aprende a ser professor (Canário, 2005) quando ocorre o 

desenvolvimento profissional, entendido como “a progressão do saber e da qualidade da 

ação” (Roldão, 2011e).  

A relação entre supervisão, avaliação e desenvolvimento, conduz-nos ao pensamento de 

Alarcão e Tavares (2003) que defendem que o professor é uma pessoa em 

desenvolvimento, que aprende a ensinar, e através dessa constante aprendizagem influencia 

a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos e contribui para o desenvolvimento da 

organização escolar. O supervisor é um profissional geralmente com mais experiência que 

ajuda o professor a aprender e a desenvolver-se e também ele aprende ao ensinar.  

Tanto a avaliação docente na sua vertente formativa, como a supervisão por ela 

incorporada e perspetivada de forma contínua, numa lógica crítico-reflexiva, feita por 

pares, têm a mesma finalidade. Ambas visam o desenvolvimento de competências no 

professor bem como “promover neste uma atitude de confiança e de responsabilidade pela 

qualidade do seu desempenho” (Marchão, 2011, p.1). 

                                                 
44 Na componente interna da avaliação de desempenho docente (DR n.º 26/2012, artigo 14.º) 
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Um sistema de avaliação de qualidade constitui um estímulo ao desenvolvimento 

profissional docente. Para isso é fundamental que os órgãos de decisão da escola, 

intervenientes no processo de ADD, promovam a articulação entre a avaliação na sua 

vertente formativa e a atividade supervisiva, desde que contínua, reflexiva, com visão 

transformadora da educação, facilitadora de uma cultura colaborativa e emancipatória 

(Vieira, 2009). Segundo Darling-Hammond e McLaughlin (2004), se os professores 

trabalharem em equipa e se envolverem nos problemas reais dentro do contexto escolar, 

aumentam a possibilidade de se desenvolverem profissionalmente. 

Na senda de Morin (2002), invocando a sua visão holística de entender os fenómenos na 

sua totalidade, desafia-se os decisores políticos, órgãos de gestão, professores e toda a 

comunidade educativa, a trabalharem juntos, articulando objetivos, procedimentos e 

metodologias no sentido de promoverem mudanças estruturais que se consubstanciem em 

“ruturas inevitáveis” (Roldão, 2011, g) com a cultura docente e de escola instituídas, que 

privilegiam a segmentação. Como defende Moreira (2009) “A avaliação dos professores 

deve estar tecida na avaliação da escola e na avaliação da aprendizagem dos alunos, não se 

podendo delas dissociar” (p.256) 
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“Acredito que a supervisão poderá implementar uma nova 

dinâmica, uma nova maneira de estar no ensino, 

mais cúmplice, mais partilhada, mais unida. 

(Diretor, entrevista) 

PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 1 – METODOLOGIA  

Neste capítulo, que se encontra subdividido em quatro secções, faz-se a descrição e 

justificação da metodologia de investigação utilizada. A primeira secção inclui as opções 

metodológicas, onde se apresenta a problemática que está na base deste estudo, e 

formulam-se os objetivos bem como as respetivas questões de investigação que lhe servem 

de suporte. A segunda refere-se à caraterização do contexto do estudo de caso que 

compreende uma breve caraterização da escola e dos participantes na investigação. A 

terceira elucida sobre as técnicas da recolha de dados, e como se geriram os instrumentos 

de investigação, que compreendem o inquérito por entrevista e a análise documental. A 

última secção dá conta dos procedimentos seguidos na análise e tratamento de dados, 

recorrendo-se à análise de conteúdo dos documentos e das entrevistas para organizar a 

informação recolhida.  

 

1.1 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Esta investigação visa compreender o modo como a atividade supervisiva está incorporada 

na componente interna da avaliação e qual o seu contributo para o desenvolvimento 

profissional dos professores, tendo em conta os objetivos delineados e as questões de 

investigação que lhe estão subjacentes e que a seguir se apresentam de forma esquemática, 

no Quadro 2. 
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Quadro 2. Matriz de formulação dos objetivos e das questões de investigação 

Problemática Objetivos Questões de investigação 

Compreender de que forma é que a 

supervisão está incorporada na 

componente interna da Avaliação 

de Desempenho Docente e qual o 

seu contributo para a promoção do 

desenvolvimento profissional dos 

professores 

Compreender o processo de avaliação 

interna docente, desenvolvido na escola. 

Quais as perceções dos atores 

educativos sobre as práticas 

avaliativas da componente interna do 

processo avaliativo. 

Que relevância é atribuída ao 

relatório de autoavaliação enquanto 

instrumento potenciador do 

desenvolvimento profissional 

docente.  

Conhecer o contributo da supervisão, no 

contexto da avaliação interna dos 

docentes, com vista à melhoria do 

desempenho da prática profissional. 

Quais as perceções dos atores 

educativos sobre a atividade 

supervisiva desenvolvida no âmbito 

da componente interna da ADD. 

Compreender a articulação entre o 

processo de supervisão e o processo de 

avaliação interna docente. 

Como se desenvolvem as práticas 

supervisivas decorrentes dos 

procedimentos da componente 

interna da avaliação. 

Como se promove o 

desenvolvimento profissional através 

de práticas supervisivas na 

componente interna da avaliação 

docente. 

Descrever os efeitos do processo 

supervisivo da componente interna da 

ADD no desenvolvimento profissional 

dos professores. 

Quais os efeitos da função 

supervisiva da componente interna 

da avaliação no desenvolvimento 

profissional docente. 

 

De acordo com as questões de investigação, decorrentes da problemática em causa, este 

estudo assume uma abordagem de natureza qualitativa que se enquadra no paradigma 

interpretativo, sendo considerado o mais ajustado por valorizar a lógica da construção do 

conhecimento, a partir da compreensão e explicação dos fenómenos que ocorrem no seu 

contexto real (Bogdan e Biklen, 1994).  

Este trabalho baseia-se principalmente na utilização de dados qualitativos45, “ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas” (Bogdan e Biklen, 

1994, p.16) que se investigam em “toda a sua complexidade e em contexto natural” (idem, 

p.16), “assente numa perspetiva compreensiva” (Gonçalves, 2010, p.48). 

Para dar resposta à problemática desta investigação, que se relaciona com as perceções dos 

professores participantes sobre as dinâmicas de funcionamento da atividade avaliativa e 

supervisiva desenvolvidas na escola onde exercem funções, e se enquadra no âmbito de 

                                                 
45 Que consiste numa “descrição detalhada e densa; inquérito em profundidade; citações diretas que 

apreendem as experiências e as perspetivas pessoais dos intervenientes” Patton (1990, referido por Tuckman, 

2002, p.509).  
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“fenómenos sociais complexos” (Yin, 2010, p.24), entendeu-se mais adequado, utilizar o 

estudo de caso interpretativo como modalidade de investigação em educação, que devido 

às suas valências, “permite que os investigadores retenham as caraterísticas holísticas e 

significativas dos fenómenos da vida real” (Yin, 2010, p.24), possibilitando estudar o 

fenómeno em profundidade (Yin, 2010).  

A seleção preferencial pela modalidade de estudo de caso interpretativo, foi determinada 

“pelo modo como o problema é delineado, pelas questões que ele origina e pelo tipo de 

produto final que se deseja” (Merriam, 1988, p.3) e prende-se com a natureza da 

problemática desta investigação que se relaciona com “acontecimentos contemporâneos e 

comportamentos humanos que não podem ser manipuláveis” (Merriam, 1988, p.4). 

Segundo Bogdan e Bicklen (1994), esta modalidade é preferencialmente escolhida pela 

maioria dos investigadores para o seu primeiro projeto, ajustando-se à situação presente.  

O estudo de caso interpretativo é uma modalidade que se carateriza pela singularidade de 

uma determinada situação, cujo objetivo consiste em compreender em profundidade um 

determinado caso específico (Stake, 2007) circunscrito e limitado. Esta especificidade faz 

com que o estudo de caso seja uma modalidade especialmente adequada à análise de 

situações educativas. Assim, a problemática abordada reporta-se à compreensão e 

interpretação das representações dos entrevistados sobre o papel da supervisão na 

componente interna da avaliação dos professores decorrendo na escola onde exercem 

funções, e incidindo sobre o ano letivo 2013/14, sendo que, a investigação decorreu no ano 

letivo 2014/15.  

 

1.2 CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO  

As questões de investigação bem como os objetivos que as suportam são formulados com a 

intenção de se estudar os fenómenos no seu ambiente natural, sabendo-se que, na 

modalidade de estudo de caso, as experiências vividas pelos participantes são 

indissociáveis do contexto em que ocorrem. 

Na tentativa de se compreender a forma como os participantes “interpretaram e 

reinterpretaram o seu mundo e que sentidos conferem às suas experiências escolares” 

(Mogarro, 2005, p.13), e considerando que a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte de dados, procura-se fazer uma breve caraterização da escola relativamente à 
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envolvente física em que está inserida, com vista a compreender o clima organizacional 

evidenciado nas relações interpessoais entre os professores.  

O critério que esteve subjacente à escolha da escola prende-se com a facilidade de acesso à 

informação, tratando-se por conseguinte, de uma seleção de conveniência. 

 

1.2.1 Caracterização da escola 

Fazendo uma breve abordagem à escola, cujo nome não será revelado garantindo a sua 

confidencialidade, importa no entanto salientar alguns aspetos. Situada na periferia da área 

metropolitana de Lisboa, estando localizada num centro urbano multicultural constituído, 

em grande parte, por alunos imigrantes, oriundos, predominantemente dos PALOP. No 

sentido de corresponder às suas necessidades, a escola, sede de Agrupamento, propõe um 

amplo leque de ofertas educativas que engloba, além de cursos do Ensino Regular, cursos 

Vocacionais, cursos Profissionais e cursos de Educação e Formação de Adultos, exigindo 

um esforço adicional de atualizações programáticas por parte dos professores.  

No ano letivo 2013/14, ano a que se reporta a presente investigação, a escola tinha 793 

alunos matriculados, sendo uma parte significativa de origem estrangeira e imigrantes de 

segunda geração, o que por sua vez, contribuiu para justificar o facto de a escola integrar o 

programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Esta circunstância 

poderá estar associada ao facto de as ações de promoção do sucesso educativo de alunos 

com elevado risco de exclusão social e escolar ocuparem um lugar de destaque na maioria 

dos objetivos que integram o Projeto Educativo (2013-2015).  

Constituído por 103 professores, dos quais 85 pertencem ao quadro da escola, o corpo 

docente é significativamente estável, sendo que 79% dos professores do quadro exercem 

funções na escola há mais de cinco anos e 90% já lecionam há mais de 20 anos.  

 

1.2.2 Participantes na investigação 

Dos 85 professores de carreira, foram selecionados para participar na presente investigação 

seis docentes profissionalizados, de nomeação definitiva, pertencentes ao quadro da escola, 

com diferentes estatutos na ADD. Pretendeu-se assim, abranger os “intervenientes no 

processo avaliativo” referidos no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012. Dos seis 

professores participantes, quatro têm funções avaliativas na estrutura vertical do 
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Agrupamento. Para garantir a confidencialidade, estes são identificados pelo seu estatuto 

profissional: Diretor; Elemento do Conselho Pedagógico (CP); Elemento da SADD 

(SADD); Avaliador Interno (AI); e ainda duas avaliadas - de ora em diante denominadas 

por Avaliada A e Avaliada B - únicas professoras da escola, sobre as quais, recaiu a 

avaliação de desempenho docente no ano de reporte da presente investigação.  

Em consequência, excluíram-se deste estudo a Presidente do Conselho Geral e o Avaliador 

Externo que, não obstante, segundo a legislação em vigor também constituem elementos 

intervenientes no processo avaliativo, porém a especificidade das suas competências, 

afasta-os do âmbito deste trabalho.  

Com efeito, as atribuições do Presidente do Conselho Geral circunscrevem-se à 

homologação das propostas de decisão de recurso46 e à notificação do Diretor para a 

nomeação do árbitro dos recursos47, e as do avaliador externo compreende a avaliação 

externa da dimensão científica e pedagógica dos docentes por ela abrangidos48, situações 

que não estão contempladas nesta investigação.  

O critério definido para a escolha dos professores participantes com funções avaliativas 

prende-se com o facto de, se julgar que, são estes profissionais que assumem maior 

representatividade ao nível das estruturas de gestão da avaliação da Componente Interna 

Docente.  

No que respeita às avaliadas, e reforçando o que já foi referido, a investigadora limitou-se 

a solicitar a colaboração das duas únicas professoras sujeitas, naquele ano, à avaliação 

docente.  

Como se pode observar no Quadro 3, da totalidade dos professores participantes, metade é 

titular do grau de licenciatura e outra metade é titular de mestrado ou pós-graduação, além 

disso, pertencem a diferentes grupos de recrutamento, Artes Visuais, Inglês, Geografia e 

Filosofia. 

As avaliadas A e B pertencem ao Departamento de Ciências Sociais e Humanas e têm 

como avaliadoras, respetivamente o Elemento da SADD e a Avaliadora Interna. 

 

                                                 
46 Alínea a) do artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro. 
47 N.º4 do artigo 25.º.  
48 N.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma. 
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Quadro 3. Caraterização profissional dos participantes 

Caraterização Profissional Diretor 
Membro  

CP 

Membro 

SADD 

Avaliad

ora 

Interna 

Aval. A Aval. B 

 Habilitações académicas e 

profissionais 

Pós- 

Graduação 
Lic. Lic. 

Mestrad

o 
Lic. Mestrado 

 Grupo de recrutamento 
600- Artes 

Visuais  

330-

Inglês 

420-

Geografia 

410-

Filosof. 

420-

Geog 
410-Filosof. 

Tempo de serviço 32 39 34 31 30 22 

 Escalão na carreira 8 9 9 9 7 3 

 Situação profissional Quadro de Agrupamento 

 Número de anos que está na 

escola 
31 32 17 25 2 5 

À exceção da avaliada B, todos têm 30 ou mais anos de serviço, e estão no topo da 

carreira, (7º, 8º e 9º escalões), admitindo-se por isso serem muito experientes e informados 

sobre a realidade da escola onde lecionam, e pressupõe-se que possuam um bom 

conhecimento do processo avaliativo da escola.  

Uma análise do perfil profissional dos professores avaliadores, justamente aqueles com 

maiores responsabilidades na avaliação do desempenho docente, aponta para uma média de 

26 anos a desempenharem funções na escola, considerando-se por isso, um corpo docente 

estável, com idoneidade e muita experiência profissional que lhe confere aceitação por 

parte dos professores avaliados, possuindo também um elevado grau de conhecimento da 

escola, nomeadamente dos seus problemas.  

Apartir do Quadro 4, pode verificar-se que todos os intervenientes no estudo, já 

desempenharam vários cargos ao longo da sua carreira, destacando-se o Diretor com oito 

cargos desempenhados.  

 

Quadro 4. Cargos desempenhados pelos atores educativos 

Cargos desempenhados Diretor 
Membro 

CP 

Membro 

SADD 
Avaliadora Aval. A 

Aval. 

B 

Direção 2 1  1 2  

Membro do Conselho pedagógico 1 1 1 1 1 1 

Coordenador de Departamento   1 1  1 

Coordenador de Grupo 1  1 1 1  

Coordenador de Ciclo  1   1 1 

Coordenador de Projetos  1     

Diretor de Turma 1 1 1 1 1 1 

Outros 3  1    

Total 8 5 5 5 6 4 
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Com base na análise da informação apresentada no Quadro 5, e como seria espectável pelo 

seu estatuto na ADD, o Diretor parece ser também o mais interventivo, o que tem maior 

poder de decisão e ainda o que tem maior responsabilidade na implementação, 

concretização e prossecução da avaliação do desempenho docente na escola. Em segundo 

lugar encontra-se o Elemento da SADD, que a par do Diretor, e quando comparado com os 

demais, é o que possui o estatuto na ADD de maior importância.  

 

Quadro 5. Estatuto profissional dos atores educativos 

Estatuto na ADD Diretor 
Membro 

CP 

Membro 

SADD 

Avaliador 

Interno 

Avaliado 

A 

Avaliado 

B 

Diretor       

Membro do Conselho pedagógico       

 Membro SADD       

Avaliador       

Avaliado       

Total 4 1 3 1 1 1 

 

Quando questionados sobre os motivos que os levaram a enveredar por uma carreira 

docente, metade dos intervenientes envolvidos nesta investigação recorrem à infância, 

deixando transparecer que o desejo de ensinar já vem de longa data, enquanto os demais 

fizeram essa opção já na fase adulta e, sobretudo, como resultado do natural 

desenvolvimento dos seus percursos escolares.  

 

1.3 INSTRUMENTOS/TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

Desenvolvida numa lógica indutiva, a investigação qualitativa49 em educação, na 

modalidade de estudo de caso interpretativo, parte da recolha de dados, para formular 

hipóteses às questões de investigação inicialmente delineadas. 

“A recolha de dados centra-se na descrição, na descoberta, na classificação e na 

comparação” (Tuckman, 2002, p.532) e pressupõe que o investigador se interesse pelo 

significado, i.e., pelo modo como as pessoas dão sentido às suas vidas, que experiências 

                                                 
49 Segundo Bogdan e Biklen (1994) a metodologia da investigação qualitativa “ (…) enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das perceções pessoais” (p.11), sendo por isso a mais ajustada ao 

presente estudo.  
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vivenciam e como interpretam essas experiências. Este significado está imbuído nas 

experiências dos professores e é mediado pelas perceções do investigador que é, por sua 

vez, o principal instrumento para a recolha e análise dos dados (Merriam, 1988).  

Atendendo à natureza da problemática do fenómeno em estudo, assente na “complexidade 

e multidimensionalidade dos fenómenos com que trata a educação” (Gonçalves, 2010, 

p.59), considerou-se como principal fonte de recolha de dados, o inquérito por entrevista 

longa50 recorrendo-se ao apoio da análise documental como outra técnica de recolha de 

dados de forma a estabelecer-se a articulação da informação de diferentes fontes, 

conferindo ao estudo um maior grau de validade.   

A análise documental incidiu sobre documentos oficiais de índole nacional, como os 

diplomas legais atualmente em vigor sobre a ADD, e os de natureza interna, referentes ao 

Agrupamento a que pertence a escola. Alguns destes foram elaborados pela SADD, 

designadamente o Documento de Registo e Avaliação para Docentes de Carreira, e a 

Informação N.º 03/2014/15, enquanto os demais são documentos estruturantes da ação 

educativa, como o Projeto Educativo de 2012-2015, o Relatório de Autoavaliação do 

Agrupamento de 2013 e o Relatório de Avaliação Externa das Escolas de 2013-2014. Estes 

documentos, previamente selecionados segundo o princípio da representatividade51, e o 

princípio da pertinência52 (Bardin, 2011) foram prontamente facultados pelo Diretor da 

escola, e podem analisar-se na sua totalidade, nos apêndices deste trabalho.  

A investigação no terreno decorreu entre os meses de Abril e Maio de 2015, conforme se 

pode confirmar pelo quadro 6 da página 62, e compreendeu a realização de seis entrevistas 

semiestruturadas, baseadas em guiões com questões pré-definidas. “Estas entrevistas 

privilegiaram os tempos e os espaços vividos pelos depoentes em contextos educativos” 

(Mogarro, 2005, p. 14).  

 

 

 

                                                 
50 Entrevista longa, segundo Guimarães (2003) é uma “entrevistas de longa duração — em geral de uma hora 

e meia a duas horas — e de natureza semiestruturada” (p.30)  
51 Sendo estes, documentos estruturantes e orientadores, pressupõe-se que sejam representativos do universo 

que é a escola.   
52 Apesar destes documentos se apresentarem tangenciais ao presente estudo, consideram-se fundamentais 

para a compreensão do fenómeno em estudo.   
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1.3.1 Inquérito por Entrevista 

Recorreu-se ao grau de estruturação definido por Bogdan e Bicklen (1994), optando-se 

pela modalidade de entrevista semiestruturada, sendo justificada pelo tipo de perguntas 

formuladas - essencialmente questões abertas - e pelo facto de, se pretender conduzir as 

entrevistas a partir de um guião elaborado com questões pré-definidas organizadas a partir 

de cinco eixos estruturantes que sustentam o presente trabalho de investigação. A saber: i) 

Caraterização pessoal e identificação do percurso profissional do professor; ii) 

Compreender o processo de avaliação docente relativamente à componente interna, 

desenvolvido na escola; iii) Conhecer os contributos da supervisão, no contexto da 

avaliação interna dos docentes, para o desempenho da prática profissional; iv) 

Compreender a articulação entre o processo de supervisão e o processo de avaliação 

interna; v) Descrever os efeitos do processo supervisivo da componente interna da 

avaliação no desenvolvimento profissional dos professores.  

Segundo Tuckman (2002) “para maximizar a neutralidade do processo e a consistência das 

conclusões, é útil construir um esquema para as entrevistas” (p. 517). Na elaboração dos 

guiões, baseados em Estrela (1994, pp. 342-348), a investigadora teve presente o estatuto 

do participante a que se dirigiam as questões. Assim, os guiões incluem diferentes tipos de 

questões, conforme a posição que o participante ocupa no processo avaliativo. Com efeito, 

todos os participantes têm questões gerais, de âmbito mais alargado, e questões específicas, 

de acordo com o seu estatuto na ADD. Este processo permite à investigadora “retirar das 

entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados” (Quivy e 

Campenhoudt, 1998, p.192), “que conferem espessura às realidades educativas e às outras 

fontes de informação” (Mogarro, 2005, p. 15). 

Após a elaboração dos guiões (Apêndice 5 a 9), fez-se uma abordagem aos professores que 

se pretendia entrevistar, dando-lhes conhecimento da problemática a estudar e do objetivo 

das entrevistas, de modo a sensibilizá-los para a importância da sua participação no estudo. 

Foi, também, dado conhecimento do protoloco da entrevista, no qual se encontram 

discriminados os direitos reconhecidos ao entrevistado, conforme consta do apêndice 2.    

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos participantes do estudo, “para 

possibilitar uma maior interação com cada um deles no seu ambiente profissional” 

Guimarães (2003, p.21). 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

62 

 

Em dia e hora marcada, segundo a conveniência de cada participante, procedeu-se à 

concretização das entrevistas, que se fizeram a partir de um guião pré-elaborado, 

recorrendo-se às suas gravações áudio. Posteriormente procedeu-se à sua transcrição, que 

no dizer de Guimarães (2003) é “uma reconstrução de natureza factual puramente 

descritiva” (p.24).  

O seguinte quadro permite fazer uma análise detalhada da cronologia do trabalho de campo 

realizado.  

Quadro 6. Calendário da recolha das entrevistas 

Participante Data da realização da entrevista 
Duração da 

entrevista 
Etapas 

Diretor 15 Maio 02h 14m 54s  

Elemento da SADD 
12 Maio 

13 Maio 
02h 13m 42s 

1.ª Parte - 1h29m03s 

2.ª Parte - 44m39s 

Elemento do CP 7 Maio 01h 22m 48s  

Avaliadora Interna 27 Abril 01h 05m 27s  

Avaliada A 4 Maio 01h 07m 24s  

Avaliada B 

12 Maio 

19 Maio 

26 Maio 

01h 43m 21s 

1.ª Parte – 28m 03s  

2.ª Parte – 51m 59s 

3.ª Parte – 23m 19s 

Total   09h 47m 36s  

 

De salientar que, por questões logísticas, as entrevistas realizadas a dois participantes, 

segmentaram-se em várias sessões. Relativamente ao Elemento da SADD, a entrevista 

realizou-se em dois momentos distintos, e no que concerne à avaliada B, a entrevista 

decorreu em três etapas, conforme o registado no quadro 6. Porém esta situação não 

interferiu na recolha da informação.  

As entrevistas, de caráter naturalista53, que decorreram conforme o previsto, basearam-se 

na globalidade, em questões pré-definidas nos guiões. Contudo, em alguns momentos 

pontuais e sempre que a situação assim o exigiu, foram introduzidas pequenas alterações 

na ordem das perguntas do guião, para facilitar a sua condução, tentando-se também 

flexibilizar as questões, respeitando-se a linguagem e as categorias mentais dos 

entrevistados (Quivy e Campenhoudt, 1998). 

                                                 
53 Segundo a classificação de Patton (1990, referido por Tuckman, 2002), o inquérito naturalista compreende 

“um estudo de situações do mundo real, da forma como elas se manifestam” (p.509). 
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Depois da realização de todas as entrevistas, procedeu-se, durante os meses de maio e 

junho, à transcrição das mesmas, cujo registo áudio num gravador, perfez uma duração 

total de 09h 47m 36s, como se pode confirmar através do Quadro 6 da página anterior.  

Durante os meses de junho e julho, aguardou-se a validação dos conteúdos, por parte dos 

entrevistados que, em simultâneo, procederam a pequenos ajustamentos de caráter 

semântico. A versão final das entrevistas chegou à investigadora, até início de agosto, via 

correio eletrónico.  

A “substância, consistência e densidade humana” (Mogarro, 2005, p.28) conferidas aos 

resultados, provêm das entrevistas realizadas, que se apresentam “recheadas de palavras 

que revelam as perspetivas dos participantes” (Bogdan e Bicklen, 1994, p.136), 

caracterizando-se por apresentarem um elevado grau de abrangência e profundidade.  

Como “o objetivo da investigação é a compreensão das diferentes perspetivas pessoais” 

(Bogdan e Bicklen, 1994, pp. 137-138) dos participantes, secundarizou-se a análise 

documental que, por sua vez, contribui para a investigadora perceber o funcionamento da 

organização, permitindo ainda, através desses documentos, ter acesso “às várias maneiras 

como o pessoal da escola comunica” (Bogdan e Bicklen, 1994, p.181) e se interrelaciona.   

 

1.3.2 Análise documental 

“Os métodos da entrevista e da observação são frequentemente acompanhados pela análise 

de documentos relativos aos fenómenos estudados” (Quivy e Campenhoudt, 1998, p.204). 

Em concordância com os autores e para dar mais consistência aos resultados das 

entrevistas, possibilitando a sua triangulação com informação de fontes de natureza 

diversa, de modo a dar resposta às questões de investigação, selecionou-se, de entre os 

documentos oficiais, os que se entendeu serem mais representativos no contexto da 

temática a investigar.  

Assim, de entre os documentos analisados, destacam-se os seguintes, que se agrupam em 

três domínios segundo a sua natureza, para facilitar a apresentação: a) Documentos 

estruturantes da escola que compreendem o Projeto Educativo referente ao período 

compreendido entre 2012-2015, o Relatório de Autoavaliação de 2013 e Relatório da 

Avaliação Externa das Escolas 2013-2014; b) Documentos elaborados pela SADD, que 

compreendem o Documento de Registo e Avaliação para Docentes de Carreira, aprovado 

pelo Conselho Pedagógico de 20/02/2013 e a Informação N.º 3/ 2014/15 relativa às regras 
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e padrões de uniformização da Avaliação do Desempenho Docente; c) Dispositivos legais 

destacando-se o Decreto-Lei N.º 41/2012, de 21 de fevereiro e o Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro, por se constituir suporte principal do atual sistema de 

Avaliação do Desempenho Docente.  

A análise dos documentos de natureza interna, tanto os documentos orientadores referentes 

à globalidade da organização escolar como os elaborados pela SADD, mais específicos e 

contextualizados na temática da presente investigação, revelaram incluir informação sobre 

a estrutura e regras de funcionamento da instituição mas também sobre a forma como se 

encontra organizado o processo avaliativo, contribuindo para um melhor conhecimento da 

realidade da escola. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), os documentos internos “podem também fornecer pistas 

acerca do estilo de liderança e revelações potenciais acerca de qual o valor dos membros 

da organização” (p.181). Acresce que, estes documentos parecem espelhar a legitimidade 

das decisões tomadas pelos órgãos de gestão. 

Procedeu-se também à análise dos documentos legislativos, numa perspetiva evolutiva, na 

medida em que permitem delinear o enquadramento legal, durante o período a que se 

reporta o presente estudo.  

A informação retirada na análise documental, bem como o procedimento e a técnica 

utilizada, julgam-se adequados aos objetivos da investigação e à natureza do presente 

trabalho.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Norteados por uma lógica de descoberta, os procedimentos de análise e tratamento dos 

dados compreenderam um conjunto de pequenas etapas que se descrevem a seguir e que se 

afiguram fundamentais para tornar o caso em estudo, um caso compreensível. O rigor desta 

tarefa centra-se, segundo Santos Guerra (2003b) “na qualidade dos dados, na riqueza dos 

mesmos e na heterogeneidade das fontes e dos informantes” (p.141). 

Após a fase de recolha dos dados, o processo de análise teve início com a “fase de 

organização propriamente dita, [que] corresponde a um período de intuições, mas tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais ” (Bardin, 2011, p.121). A esta 
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fase sucede-se a “fase de análise propriamente dita [que] não é mais do que a aplicação 

sistemática das decisões tomadas” (Bardin, 2011, p.127), centrada na exploração dos 

documentos, através da leitura atenta e sincrética da informação contida, não só dos 

documentos oficiais, como também das perceções dos participantes. 

O tratamento de dados é feito a partir da análise de conteúdo, que consiste numa técnica 

utilizada para exploração de documentos (Estrela, 1994), centrada no “tratamento da 

informação previamente recolhida” (Esteves, 2006, p.107), e envolve os processos de 

categorização e codificação dos dados, com vista à obtenção de asserções interpretativas 

conducentes às conclusões.   

Neste estudo, as categorias foram definidas a priori, porque na sua maioria, emergiram a 

partir de questões que se formaram com base nos eixos orientadores do guião das 

entrevistas. No entanto, também se formularam categorias e subcategorias a posteriori, que 

resultaram de um procedimento de análise de caráter aberto54, que se prende com a 

necessidade de uma categorização mais abrangente e coadunável com os objetivos do 

presente estudo.  

Por conseguinte, “a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades que permitem uma descrição exata das 

caraterísticas pertinentes do conteúdo” (Pacheco, 2006, p.24).  

Por fim, procedeu-se à codificação dos dados, fazendo emergir unidades de registo 

subordinadas a diferentes categorias anteriormente delineadas, de forma a “assegurar os 

critérios de pertença de uma categoria a uma dada unidade” (Pacheco, 2006, p.25). 

Apresentam-se, de seguida, os procedimentos relativos à análise de conteúdo documental, 

bem como à análise de conteúdo das entrevistas.  

 

1.4.1 Análise de conteúdo documental 

Para Bardin (2011), a análise documental consiste num conjunto de operações que 

conduzem à transformação de um documento original num segundo documento, mais 

seletivo, com a finalidade de armazenar a informação condensada, para posterior consulta.   

                                                 
54 Segundo Esteves (2006), no procedimento aberto, as categorias emergem do próprio material, seguindo um 

processo essencialmente indutivo.  
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Este procedimento de análise iniciou-se com a leitura atenta dos, já mencionados, 

documentos orientadores da escola: Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), Relatório 

da Autoavaliação do Agrupamento (RAA) e Relatório da Avaliação Externa das Escolas 

(RAEE), com o propósito de se identificarem elementos de contextualização para a 

compreensão do papel da supervisão e sua articulação com o processo avaliativo existente 

no interior da escola.   

Após esta análise, orientada pelas questões de investigação, retirou-se dos documentos, a 

informação que melhor se enquadrava nas categorias de análise já estabelecidas, resultando 

daí, a matriz de análise documental constante no apêndice 4.  

Verificou-se que, após a análise de conteúdo, a informação obtida a partir dos documentos, 

constitui um contributo adicional para a compreensão do modo como a escola está 

organizada. Por outro lado, estes documentos conferem uma informação complementar da 

forma como decorrem os procedimentos internos do processo supervisivo no contexto da 

ADD.  

Com vista a agilizar a informação contida no Documento de Registo e Avaliação dos 

Docentes de carreira, para facilitar uma posterior análise e confrontação dos resultados, 

considerou-se pertinente incorporar o referido documento emanado pela SADD, no 

subcapítulo Princípios orientadores, procedimentos e intervenientes da Componente 

Interna da Avaliação, enformando o Quadro 1, da página 35, do quadro teórico de 

referência.  

Sublinhe-se que as unidades de registo resultantes da análise documental, cujo contributo 

se revelou relevante e pertinente, encontram-se oportunamente incorporados ao longo da 

discussão dos resultados, permitindo fazer-se inferências e, sempre que possível, extrair 

conclusões. 

 

1.4.2 Análise de conteúdo das entrevistas 

Esta investigação cuja metodologia se inclui, como já foi referenciado, no paradigma 

interpretativo, teve como procedimento a técnica de análise categorial (Bardin, 2011) 

aplicada a seis entrevistas longas. Este procedimento parece ter sido o que mais facilitou a 

investigadora na sua tentativa de interpretar os dados, permitindo assim, melhor analisar os 

seus significados. Como acentua Quivy e Campenhoudt (1998), “Em investigação social, o 
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método das entrevistas está sempre associado a um método de análise de conteúdo” 

(p.195). 

Findo o processo moroso da transcrição das seis entrevistas (anexos 3 a 8), e após serem 

validadas e devolvidas por cada um dos atores educativos, procedeu-se à primeira fase da 

análise de conteúdo, tendo sempre presente a revisão da literatura e as questões de 

investigação. Respeitando o princípio da exaustividade55 (Bardin, 2011), partiu-se de uma 

primeira leitura flutuante (Bardin, 2011) de cada uma das entrevistas “para uma apreensão 

sincrética das suas caraterísticas” (Estrela, 1994, p.455), de modo a que a investigadora se 

apropriasse da informação nelas contida, com o intuito de se evidenciar os principais traços 

das perceções dos entrevistados, que convergiam para o tema da problemática em estudo, 

de forma a dar resposta às questões de investigação. 

Numa segunda fase, construiu-se um conjunto de categorias formuladas a priori, que 

emergiram dos domínios do guião, com base nas questões orientadoras e tendo sempre 

presente os objetivos do estudo.  

De seguida procedeu-se à importação para um programa informático das seis entrevistas, 

(designadas fontes), bem como das categorias (designadas nós) previamente estabelecidas.  

Para o efeito, contou-se com a utilização de um software de suporte para pesquisa de 

métodos qualitativos, denominado NVivo10, que permite a análise detalhada, tão rigorosa e 

fiável quanto possível, de dados.  

Fazer emergir as categorias e subcategorias, constituiu um processo dinâmico, que 

implicou “avanços e recuos” (Esteves, 2006, p. 112), enformado por um trabalho moroso, 

que exigiu paciência (Esteves, 2006), pois durante o decurso do processo de categorização, 

a estrutura da grelha categorial esteve sujeita a alterações decorrentes de sucessivos ajustes 

no sentido da eliminação de categorias que se apresentaram redundantes ou desajustadas 

aos discursos dos participantes e da criação de outras, principalmente subcategorias, que 

emergiram da análise das respostas dos entrevistados. Neste caso, pode dizer-se que, esta 

operação permitiu constituir categorias e subcategorias formuladas a posteriori.  

Assim, após se adicionarem os nós (categorias) correspondentes a cada domínio pré-

existente, foram adicionados os sub-nós que correspondem a subcategorias, criando-se 

desta forma, uma hierarquia.  

                                                 
55 Segundo Bardin (2011), todo o material recolhido deverá ser analisado. 
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De seguida procedeu-se ao recorte e codificação detalhada dos dados das seis entrevistas 

(fontes). Em consequência, selecionou-se o conteúdo que se quis codificar correspondente 

a um determinado nó, fazendo emergir assim as unidades de registo correspondentes a cada 

nó e seus sub-nós. 

Esteves (2006) defende que “o recorte das unidades de registo a codificar é uma operação 

das mais delicadas de um processo de análise temática” (p.114), alertando para a 

dificuldade que o investigador tem em decidir qual a parte do texto mais adequada a uma 

determinada categoria ou subcategoria.   

Depois de codificar todas as fontes (entrevistas), procedeu-se à análise comparativa do 

conteúdo das unidades de registo correspondentes a cada nó e sub-nó, dando-se especial 

atenção aqueles com elevadas unidades de registo. Com efeito, a quantificação das 

unidades de registo permite relacionar as diferentes categorias de modo a possibilitar uma 

análise comparativa entre elas.  

Por fim, procedeu-se a uma verificação final que consistiu em saber se todas as unidades 

de registo relevantes estavam incorporadas nos respetivos nós e sub-nós, elaborando-se 

uma matriz, com base na de Afonso (2005)56, que reverteu no apuramento dos dados por 

domínios, categorias e subcategorias. Em consequência, foram definidos quatro domínios, 

dez categorias, 38 subcategorias e a frequência de 732 unidades de registo (apêndice 3), 

que facultaram uma análise sincrética e aprofundada dos discursos dos participantes, cujo 

propósito consistiu em confrontar as perspetivas dos atores educativos sobre o papel da 

supervisão no contexto da componente interna, de forma a encontrar elementos de 

convergência e de divergência entre os participantes. Esta análise serviu de base à 

elaboração do próximo capítulo.  

 

                                                 
56 Afonso, N. (2005), no seu livro Investigação Naturalista em Educação: Um guia prático e crítico apresenta 

nas páginas 202 e 203, uma matriz de análise de dados, que constituiu uma referência para a análise de 

conteúdo dos dados do presente estudo.   
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“E é aqui, entre o real e o ideal, no espaço intermédio da 

possibilidade, que a supervisão pedagógica e a avaliação do 

desempenho profissional poderão desempenhar um papel 

relevante. Ou não.”  

(Vieira e Moreira, 2011, p.8) 

 

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A apresentação, análise, interpretação e discussão dos resultados das entrevistas realizadas 

aos professores participantes57 constitui o objeto do presente capítulo.  

Numa primeira fase, com base nas categorias e subcategorias, faz-se a apresentação e 

interpretação das perceções e representações dos intervenientes e ilustra-se com citações. 

Posteriormente, relaciona-se o que as aproxima e enfatiza-se o que as diferencia, 

facilitando assim a secção seguinte que compreende a discussão dos resultados, momento 

em que serão retomadas as questões de investigação e se confrontará a análise acima 

referida com o quadro teórico, visando a obtenção de inferências acerca dos resultados, de 

modo a sobrelevar a singularidade deste Estudo de Caso.   

 

2.1 ANÁLISE DOS DADOS  

Após a elaboração das categorias e subcategorias que, na sua maioria, tiveram por base a 

revisão da literatura e foram norteadas pelas questões de investigação, procede-se nesta 

secção, à apresentação e análise dos dados, confrontando-os, sempre que pertinente, com a 

interpretação dos respetivos quadros, na indagação de possíveis inferências decorrentes dos 

discursos dos participantes. Por conseguinte, serão objeto de comparação e priorização os 

aspetos que se consideram mais relevantes para este estudo.  

Através da utilização de um software específico, procedeu-se à criação de categorias e 

subcategorias emergentes das questões de investigação. Assim, conforme se apresenta 

através do Quadro 7, formaram-se 10 categorias, englobadas em quatro domínios, cujas 

732 referências permitiram dar resposta a todas as questões de investigação. 

 

                                                 
57 Cuja caraterização foi pormenorizadamente enunciada no capítulo anterior.  
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Quadro 7. Matriz do processo de categorização segundo o domínio 

Domínios Categorias Fontes 

Unidades 

de Registo 

UR 

UR por 

Domínio 

Processo de avaliação da 

componente interna, 

desenvolvido na escola 

1. Processo de desenvolvimento da 

componente interna da ADD 
6 263 

 

349 

2. Representações dos professores quanto 

à utilidade da componente interna da 

ADD 

6 43 

3. Relevância atribuída ao relatório de 

autoavaliação 
6 43 

Contributo da supervisão, no 

contexto da avaliação interna dos 

docentes, para melhorar o 

desempenho da prática 

profissional 

4. Perceções dos professores sobre o 

papel da supervisão 
6 47 

158 
5.Motivação pelo trabalho colaborativo e 

práticas reflexivas no processo avaliativo 
6 76 

6.Dinâmicas supervisivas no processo de 

avaliação interna dos professores 
6 35 

Articulação entre o processo de 

supervisão e o processo de 

avaliação interna docente 

7. Perceber como é feito o 

acompanhamento e a orientação do 

processo avaliativo 

6 60 

133 

8.Dimensão formativa da componente 

interna da avaliação na prática docente 
6 73 

Efeitos do processo supervisivo 

da componente interna da ADD 

no desenvolvimento profissional 

dos professores 

9.Efeitos da função supervisiva no 

desenvolvimento profissional 
6 34 

92 
10. Tendências supervisivas 

perspetivadas pelos professores 
6 58 

Total 732  

 

Para melhor compreensão da problemática em estudo, faz-se o paralelismo entre os 

objetivos, a que se propõe dar resposta, e os domínios cuja apresentação cumpre uma 

lógica temática sequencial. Em primeiro lugar, pretende-se compreender a forma como se 

desenvolve a componente interna da avaliação docente dentro da escola em estudo, em 

segundo lugar, pretende-se conhecer o contributo da supervisão no contexto da avaliação 

docente, em terceiro lugar, visa-se alcançar a relação existente entre estes dois processos. 

Por fim, empreende-se conhecer as perceções dos professores participantes sobre os efeitos 

que as práticas supervisivas incorporadas na componente interna da avaliação poderão ter 

no desenvolvimento profissional dos professores. 

De entre os quatro domínios analisados, o primeiro é aquele que reúne mais unidades de 

registo por parte dos entrevistados, totalizando 349 UR. Atendendo a que se refere 

especificamente à componente interna da avaliação, parece à priori indicar que os docentes 

valorizam, sobretudo, esta temática que aparenta ser a geradora de maiores preocupações.   



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

71 

 

Procedendo agora a uma análise, em termos globais, de todas as categorias, destaca-se em 

primeiro lugar, com 263 referências o Processo de desenvolvimento da componente interna 

da ADD distanciando-se significativamente da que se encontra em segundo lugar, 

Motivação das práticas colaborativas e reflexivas no processo avaliativo com 76 

referências e ainda da Dimensão formativa da componente interna da avaliação na prática 

docente com 73 UR, assumindo a terceira posição.  

Fazendo-se uma análise comparativa relativamente às demais categorias, verifica-se que as 

unidades de registo destas três representam 56% do total das referências dos entrevistados. 

Estes valores denunciam uma favorável apetência dos entrevistados para desenvolverem as 

suas respostas sobre estas temáticas, o que poderá significar que estes serão os temas 

preferidos dos participantes e sobre os quais terão mais facilidade em se manifestar, 

revelando com mais espontaneidade as suas perceções, talvez pelos seus conhecimentos 

serem mais aprofundados comparativamente com os restantes assuntos desenvolvidos.  

A análise do Quadro 8 permite salientar uma certa uniformidade no número de categorias 

que contêm as referências de cada participante. Acresce ainda referir que, se se focar esta 

análise nas Unidades de Registo dos participantes, verifica-se que o maior número de 

testemunhos (292 UR) pertence ao Diretor, cabendo o menor número (196 UR) à Avaliada 

A, não se registando grandes oscilações nos demais, podendo inferir-se que, o contributo 

dos seis atores educativos, revelou-se equitativo.      

 

Quadro 8. Distribuição das categorias e unidades de registo 

Participantes Categorias UR 

Diretor 45 292 

Elemento CP 39 252 

Elemento SADD 42 231 

Avaliador Interno  44 252 

Avaliado A 43 196 

Avaliado B 45 259 

Total 258 1482 

 

2.1.1 Processo de avaliação interna docente desenvolvida na escola 

O primeiro domínio refere-se à forma como o processo da componente interna da 

avaliação, se desenvolve dentro da escola. Este engloba três categorias: i) implementação 

do processo de avaliação interna propriamente dito; ii) perceções dos professores 
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relativamente à sua utilidade e iii) enfoque no relatório de autoavaliação, na medida em 

que serve de suporte à avaliação feita pelos avaliadores, pois parecer ser o único 

instrumento de registo, que funciona como base legal de avaliação em contexto escolar. 

Processo de desenvolvimento da avaliação interna docente 

Como ilustra o quadro 9, esta categoria comporta nove subcategorias, que por sua vez 

totalizam 263 UR. O objetivo das presentes subcategorias reside em permitir compreender 

quais as perceções dos atores educativos sobre a forma como estes vivenciaram o processo 

de avaliação docente, especificamente na sua componente interna, desenvolvida na escola 

onde lecionam.   

 

 Quadro 9. Categoria 1 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo 

 

Quando questionados, os professores entrevistados, em momento algum reconhecem como 

concretizáveis os Propósitos da ADD decorrentes dos dispositivos legais58. Desde o 

Diretor às professoras avaliadas, consideram que “as tais finalidades não estão realmente a 

ser cumpridas” (AI), entendem que o processo avaliativo não cumpre as finalidades 

formativas a que se destina. Este aparente descrédito que sentem, quando confrontados 

com os propósitos da ADD está bem patente no dizer da professora que constitui a SADD:  

                                                 
58 Designadamente os propósitos plasmados no Artigo 3º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de 

fevereiro e Artigo 40.º do Decreto-Lei N.º 41/2012, de 21 de fevereiro (ECD em vigor) que têm como 

objetivo a valorização do desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. 
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Aquilo que se pretende que é melhorar os resultados escolares, não me parece que tenha efeitos nesse 

sentido. Em vez da avaliação com o fim de melhorar resultados escolares, acredito, antes, no trabalho 

colaborativo, no trabalho de grupo, nos conselhos de turma, nas discussões, na conversa de corredor. 

Não deixa de ser um dado curioso o Diretor entender que “as pessoas precisam de saber 

para que é que a avaliação serve”. Estas palavras enfatizam a necessidade de se clarificar 

aos docentes, os propósitos da avaliação.  

O sentimento dos participantes neste estudo, quanto à Forma como a classe docente 

encara a avaliação está ilustrado de forma bastante explícita, nas palavras do Elemento da 

SADD ao afirmar que “na realidade, os docentes de carreira não estão a ser avaliados, uma 

vez que o tempo de serviço para efeitos de progressão está congelado por força das 

sucessivas leis do Orçamento de Estado”. Há portanto um sentimento generalizado de que 

“o atual modelo de avaliação não captou minimamente as pessoas” (CP). Contudo, apesar 

do descontentamento, alguns professores concordam com a avaliação.  

A avaliadora Interna demonstrou ter uma posição mais moderada, ao fazer um balanço do 

processo avaliativo “houve um caminho que se percorreu e esse caminho tem sido 

positivo”. Mas há quem tenha posições mais estremadas, como por exemplo, o Elemento 

da SADD ao aludir: “Não concordo com a avaliação porque acho que não acrescenta nada 

ao desempenho, não tem efeitos no desenvolvimento profissional e não tem efeitos no 

desempenho dos alunos”.   

E mais uma vez em consonância, os elementos do CP e da SADD entendem que os 

fundamentos e as práticas inerentes ao processo avaliativo obrigaram os professores a 

centrarem-se na sua própria avaliação, tornando-se um sistema pernicioso na medida em 

que desvia o foco do desempenho dos alunos para os docentes. Assim sendo, as perspetivas 

destes dois atores educativos, avaliadores intermédios, legitimam a ideia de que a avaliação 

do desempenho docente pode configurar-se um fator prejudicial para o sucesso dos alunos.   

Do que foi dito, fica a ideia que a forma como os seis professores entrevistados encaram a 

avaliação não é consensual, pois quatro (Diretor, Avaliadora Interna e Avaliada A e a 

Avaliada B) concordam com a avaliação docente, acham que ela deveria existir, apesar das 

fragilidades deste modelo avaliativo, enquanto os outros dois atores educativos 

participantes (CP; SADD) discordam da avaliação, ao destacarem o seu caráter involutivo 

no processo ensino-aprendizagem, pondo em causa a sua utilidade.  
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No que concerne à subcategoria, Alteração da perceção sobre os professores e a escola, 

pretendia-se que os entrevistados se manifestassem sobre as modificações que ocorreram 

no comportamento dos professores bem como na organização da escola, decorrentes do 

atual paradigma da ADD. Foi o Diretor que, mais se pronunciou sobre este item, com 12 

referências. Ele classifica os docentes em dois grupos. Os professores indiferentes à 

profissão, cujos resultados avaliativos comportam classificações modestas, e os que se 

servem da ADD como veículo de motivação da classe docente, valorizando-se 

profissionalmente, contribuindo assim para conferir uma nova dinâmica à escola onde 

lecionam. Há ainda, segundo os Elementos do CP e da SADD, outro tipo de professores, 

aqueles cujo perfil se centra unicamente no produto da sua própria avaliação, descorando o 

desempenho efetivo das suas funções.  

Pelo exposto, entende-se que os atores educativos percecionam a contingência da maioria 

dos professores centrar a sua avaliação numa lógica de prestação de contas, porém, 

reconhecem que, a preocupação daqueles que desejem melhorar a qualidade do seu 

desempenho docente, não está relacionada com o processo avaliativo.  

Apesar de, alguns participantes não o declararem explicitamente, a maioria considera que, 

tanto na escola como nos professores se desenvolveram mudanças decorrentes deste 

modelo de avaliação, designadamente ao nível das relações interpessoais. “Tornaram-se 

mais competitivos” (SADD), “estão mais obcecados em cumprir” (Avaliadora Interna) e 

“aumentou-se a pressão sobre a classe docente” (Avaliada A). Não obstante, o Elemento da 

SADD não reconhece que os professores, na generalidade, se envolvam mais na escola por 

causa da ADD, à exceção dos que pediram aulas assistidas. Mas em contraponto, este 

agente educativo parece configurar a ideia de que o regime avaliativo teve a virtude de 

contribuir para a promoção da formação contínua, orientada para potenciar o 

desenvolvimento profissional docente.     

Todos os modelos têm as suas fragilidades. Os entrevistados identificam algumas 

desvantagens/resistências ao modelo de avaliação em vigor. Salienta-se o congelamento 

da progressão da carreira, referido pelos Elementos do CP e da SADD e também pela 

Avaliadora Interna. O Diretor deu ênfase ao facto de o modelo não retratar o desempenho 

dos professores na medida em que os parâmetros que fundamentam a avaliação, plasmados 

no relatório, não espelham o real desempenho dos professores. “Não personaliza aquilo 

que os professores querem”, diz o Diretor. Uma outra desvantagem, referenciada pelos 
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membros do CP e da SADD, que mais uma vez se manifestam em consonância, vai no 

sentido redutivo dos professores enquanto profissionais. Entendem estes elementos, que os 

professores, com práticas docentes com padrões de desempenho insatisfatórios, não estão a 

ser corrigidos, pelo menos atempadamente, pois “o plano de formação só se faz no fim do 

ciclo” (SADD), que é para a maioria dos professores, de quatro em quatro anos.  

Um outro aspeto que merece realce é o facto de o Elemento da SADD entender que a 

formação contínua talvez não devesse ser obrigatória. Por outro lado, o Elemento da 

SADD e a avaliada B discordam da obrigatoriedade das aulas assistidas, considerando que 

estas só deveriam ocorrer para professores no início de carreira. 

Salientam-se algumas Perceções negativas decorrentes da avaliação, que os 

entrevistados confidenciaram. Neste âmbito, o Diretor considera que “há muita gente 

descontente (…) os professores não são valorizados”, o discurso mantem-se na perspetiva 

do Elemento do CP “há um sentimento generalizado de desconfiança”, ou da Avaliadora 

Interna “não há incentivos” porque “a avaliação nunca foi posta em prática para os 

professores de carreira” postula o Elemento da SADD e em consonância o Diretor, a 

Avaliadora Interna, e as avaliadas, alegam que “os professores estão congelados”. As 

referidas citações parecem demonstrar que os participantes (avaliadores e avaliadas) estão 

bastante cientes da necessidade dos professores sentirem que a avaliação, efetivamente, 

instigue efeitos reais nas suas carreiras e na sua atividade profissional.  

Para dar cumprimento ao estatuído na legislação, ponto 2 do Artigo 7.º, todos os docentes 

estão sujeitos à avaliação na componente interna da avaliação docente. Porém, a natureza 

deste tipo de avaliação, dita que os professores abrangidos pelos regimes especiais, 

designadamente os que se encontram nos 8.º, 9.º e 10.º escalões, não necessitam de ser 

avaliados na Dimensão Científica e Pedagógica. Da análise das representações dos atores 

educativos (avaliados e avaliadores) sobre a Natureza administrativa da componente 

interna da avaliação, salienta-se a perspetiva do Diretor, que traduz uma preocupação 

clara a este respeito: “o problema da avaliação é esse: não se pode permitir que seja um 

procedimento.” 

No ano em que incidiu este estudo, todos os professores (à exceção dos que pediram a 

aposentação) pertencentes ao quadro da escola estavam sujeitos à avaliação interna, que 

nas palavras do Elemento do CP, “não serve para nada” e “é uma coisa perfeitamente 
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administrativa”. De acordo com a análise dos excertos das entrevistas, percebe-se que os 

demais professores entrevistados partilham da mesma perceção.  

Este processo de avaliação da componente interna, marcado pela ausência da avaliação da 

prática letiva ou da Dimensão Cientifica e Pedagógica59, parece apresentar-se de forma 

disfuncional, porque, dizem, não tem efeitos para os professores. Assim, questiona, a este 

respeito, a avaliada B. “Qual é a motivação? (…) Com este tipo de avaliação que é tudo 

normalizado, é tudo massificado.”  

Nas respostas às questões que visam compreender os Procedimentos das estruturas 

internas da escola com funções avaliativas, dirigida apenas aos agentes avaliadores, 

sobressaem destes, sentimentos positivos, de credibilidade e confiança sobre as estruturas 

internas da organização escolar, com particular atenção para a SADD, elegendo-a como 

principal estrutura de responsabilidade no processo avaliativo da componente interna de 

avaliação docente. Esta estrutura é particularmente elogiada pela maioria dos agentes 

avaliadores participantes neste estudo, que consideram que esta “tem feito um bom 

trabalho” (Avaliadora Interna), ao nível da operacionalização e articulação dos normativos. 

A coincidência de opiniões nos discursos destes agentes avaliadores é testemunhada pelo 

Elemento do CP ao defender que neste órgão se discutem os resultados, se reflete sobre a 

avaliação, se harmonizam as classificações que o Diretor considera inflacionada pelos 

avaliadores, e entre outros procedimentos, apresentam as suas decisões em Pedagógico 

que, em seu entender as debate e discute amplamente.  

   A subcategoria Vantagens da concentração de poder de decisão do avaliador de topo 

merece especial reparo, não obstante conter referências de apenas um único participante: o 

Diretor. A decisão de se criar esta subcategoria justifica-se pelas funções de gestão e 

decisão que aquele ocupa na escola, bem como pela importância que assume relativamente 

ao modo como consegue gerir na prática todo o processo avaliativo, uma vez que dele 

depende, em grande parte, o seu sucesso. Do seu depoimento na entrevista, decorre o 

sentimento explícito de sentir o peso da responsabilidade pela concentração, na sua pessoa, 

do poder de decisão inerente aos três principais órgãos de decisão: A Direção; o Conselho 

Pedagógico e a SADD. 

                                                 
59 Dependendo se se trata de um professor que está na situação de ser avaliado em regime geral ou nos 

regimes especiais, respetivamente.  
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O Diretor entende que, as suas funções de supervisão, de decisão e de responsabilidade 

pedagógica, bem como de todo o processo avaliativo justificam a sua posição de chefia no 

Conselho Pedagógico. Na SADD, o Diretor harmoniza e dá unidade ao processo 

avaliativo, enquanto na Direção da escola tem, segundo ele, uma representação do 

pensamento estratégico e de decisão e execução.    

Finaliza-se o estudo desta categoria, com uma análise das perspetivas dos entrevistados, 

sobre as Potencialidades da avaliação do desempenho. Procurou-se saber se, apesar do 

descontentamento, os participantes ainda reconheciam potencialidades na ADD. Assim 

sendo, constata-se nesta subcategoria que todos os participantes privilegiam a realização de 

formação na área específica de cada professor com vista à sua atualização científica e 

pedagógica. Outros aspetos favoráveis são apontados pelos entrevistados que merecem 

aqui ser realçados, designadamente uma maior simplificação do atual modelo 

relativamente aos seus antecessores (SADD), o ano de avaliação do professor coincidir 

com o fim do seu ciclo avaliativo e não, todos ao mesmo tempo, como acontecia 

anteriormente (SADD), a existência de uma avaliação interpares perspetivando-se uma 

maior potencialidade da mesma estar em sintonia com o projeto educativo (Diretor), e 

ainda a vantagem de permitir - por meios legais e formais - regular a prática letiva dos 

professores que eventualmente saiam dos parâmetros médios (CP e SADD). Acresce 

referir o depoimento da Avaliadora Interna que reconhece ainda a autoavaliação como uma 

potencialidade deste modelo de avaliação, na medida em que aquele instrumento de 

avaliação obriga os professores a refletirem sobre as suas práticas profissionais. O excerto 

que se segue é disso elucidativo: 

Quanto mais não seja, obrigar o professor a preocupar-se em dizer bem de si próprio e em esconder as 

falhas. Eu acho que para isso ele tem que ter o trabalho de pensar. Não é? Como é que eu vou fazer? 

Como é que eu vou dizer isto? E isso já é de algum modo uma oportunidade para a pessoa refletir 

sobre si própria, não é? 

Representações dos professores quanto à utilidade da componente interna da ADD 

Como se pode confirmar através da análise do Quadro 10, desta categoria emergiram três 

subcategorias, que por sua vez totalizam 43 UR. A intenção é compreender, através das 

perceções dos atores educativos, a relevância que aqueles atribuem ao processo avaliativo 

implementado na escola.  
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Quadro 10. Categoria 2 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo  

 

Na primeira subcategoria, tanto os professores avaliadores entrevistados como os 

professores avaliados estão em consonância quanto ao Papel do avaliador interno no 

processo avaliativo. A posição do Diretor é clara ao referir que “o avaliador interno não 

faz um acompanhamento porque restringe a sua avaliação a um relatório” e deste modo 

“limita a sua ação à interpretação de um documento escrito”. Esta perceção é estremada 

pelo Elemento da SADD ao referir “se a avaliação não tem papel nenhum, o avaliador 

também não.” Pois este apenas “lê o relatório”.  

Com uma visão mais dilatada, no sentido de atribuir efeitos ao papel do avaliador, a 

Avaliadora Interna vai mais longe ao defender que “não tem qualquer influência nem 

consequências na carreira das pessoas.” Não obstante, as avaliadas entrevistadas, apesar de 

corroborarem as ideias acima expostas, parecem assumir uma postura de maior resignação, 

atribuindo ao avaliador um papel meramente legislativo.  

No que concerne à segunda subcategoria, Diferenciação profissional e de estatuto dos 

professores, todos os entrevistados foram categóricos ao afirmar negativamente, quando 

questionados, quanto à capacidade deste modelo de avaliação, diferenciar o desempenho 

dos professores. Por conseguinte, as referências recolhidas permitem afirmar que os atores 

educativos participantes são manifestamente da opinião de que os fundamentos e práticas 

da componente interna da avaliação, não se focam na promoção da qualidade profissional.   

Contudo, foram frugais nas suas justificações, registando-se somente 6 UR. Para este facto 

parece concorrer uma possível dificuldade em fundamentar, de forma precisa, o vetor de 

diferenciação do desempenho dos professores, talvez por considerarem, com base nos seus 

discursos e experiências pessoais, que o processo de avaliação não está a ser conduzido 

nesse sentido. De acordo com o exposto, destaca-se a resposta do Elemento do CP, quando 

interrogado: “Porque a experiência me diz!”  
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Com 19 unidades de registo, a Valorização do processo de avaliação do desempenho é 

marcada pela divergência de perceções manifestadas pelos entrevistados.  

Assim, o Diretor, a avaliadora Interna e ambas as avaliadas entendem que todos os 

professores devem estar sujeitos à avaliação do desempenho. Acresce que a Avaliadora 

Interna e a Avaliada A valorizam o relatório de autoavaliação, considerando que é um 

instrumento indispensável, que permite a reflexão e a autorreflexão contribuindo, nessa 

medida, para a valorização profissional. Por sua vez, a avaliada B considera que a 

avaliação do desempenho deveria existir para todos os professores mas numa perspetiva 

formativa, não nos moldes em que decorre atualmente.  

Em contraponto ao exposto, os elementos do Conselho Pedagógico e da SADD têm, mais 

uma vez, perspetivas consentâneas ao entenderem que a avaliação do desempenho não 

deveria ter um caráter de obrigatoriedade para todos os professores, sendo que, só 

deveriam estar sujeitos a este processo os professores que se propusessem por iniciativa 

própria, e neste caso sujeitar-se-iam a uma avaliação externa. Estes procedimentos, em 

função do mérito e demérito, seriam dirigidos aos professores que quisessem ter uma 

ascensão mais rápida na carreira, para os que desenvolvessem más práticas profissionais ou 

para os que se encontram a fazer formação inicial. 

Relevância atribuída ao relatório de autoavaliação 

Da análise desta categoria despoletaram três subcategorias, como se pode visualizar no 

Quadro 11, representando 43 unidades de registo e com as seguintes temáticas: a) 

Adequação dos parâmetros definidos pela SADD à organização interna da escola; b) 

Perspetivas sobre a credibilidade/fidelidade do relatório de autoavaliação e c) Perceção do 

avaliado sobre o seu relatório. A primeira subcategoria foi dirigida a todos os participantes, 

enquanto a segunda, pelo seu conteúdo, destinava-se apenas aos atores educativos com 

função avaliadora e a última, como facilmente se percebe, era dirigida unicamente aos 

avaliados, daí possuir apenas duas fontes.  
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Quadro 11. Categoria 3 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo 

 

O relatório de autoavaliação estatuído no artigo 19.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 

de 21 de fevereiro, que tem por objetivo “envolver o avaliado na identificação de 

oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria dos processos de ensino e 

dos resultados escolares dos alunos”, é um documento de reflexão que tem por referência 

os parâmetros concebidos pela SADD e aprovados pelo Conselho Pedagógico de cada 

Agrupamento. Na situação concreta da escola em estudo, e pela análise efetuada às 

respostas dos professores entrevistados, denota-se divergências nas perceções dos 

diferentes agentes educativos, quando questionados sobre a Adequação dos parâmetros 

concebidos pela SADD e aprovados pelo Conselho Pedagógico. Por conseguinte, verifica-

se que os elementos do CP e da SADD, mais uma vez em sintonia, defendem que os 

parâmetros estão bem elaborados e adequados. Ao invés, o Diretor, apesar de os admitir 

ajustados em parte, reconhece também algumas fragilidades que se denotam depois de 

serem postos em prática, designadamente, a necessidade de serem (re)adaptados, em 

concordância com os documentos estruturantes do Agrupamento. Atente-se às palavras do 

Diretor: “Determinados pormenores devem ser afinados” como por exemplo, a necessidade 

de clarificar a participação do avaliado nas atividades que ele próprio referencia no seu 

relatório, “eu acho que isto tem de ser alterado para que seja mais objetivo e mais fácil de 

monitorizar porque existem aqui determinadas coisas que são muito abrangentes e muito 

pouco objetivas”. Em linha de pensamento com o Diretor, encontra-se a Avaliadora Interna 

que defende uma possível perversidade dos parâmetros. Postula também a sua 

hierarquização, devendo, em seu entender, dar mais importância a uns relativamente a 

outros, dependendo do domínio onde se inserem. Propõem ainda que estes sejam 

discutidos em Departamento e em grupo: “Se aquilo é para aplicar internamente, tem de 

haver discussão interna. E é da discussão que nasce a luz” (Avaliadora Interna). O exposto 
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parece configurar a ideia de um incipiente envolvimento dos professores na componente 

interna da avaliação docente, no sentido de pouco terem participado nas decisões.  

Também das professoras avaliadas sobressai uma posição desfavorável em relação aos 

parâmetros “os parâmetros deviam ser elaborados a nível nacional” sob pena de se 

“criarem grandes desigualdades” (Avaliada A) priorizando que, numas escolas é mais fácil 

concretizar com sucesso os parâmetros do que noutras, dependendo da situação social e 

económica da comunidade escolar, por exemplo. “Aqui é mais difícil arranjar participação 

na escola e relação com a comunidade” (Avaliada B) 

Questionados, sobre a credibilidade/fidelidade que os relatórios de autoavaliação lhe 

conferiam, as perceções dos atores avaliadores, seguiram a mesma linha de pensamento ao 

considerarem que, apesar da componente interna da avaliação docente ser feita por pares, “ 

(…) evita o pôr no relatório coisas que não sejam minimamente verdadeiras e observadas” 

(CP). Porém, “como se prova isto?” (Diretor) “Para mim é uma avaliação parcial, não é 

uma avaliação plena” continua o Diretor. “O discurso pode descambar em autoelogio. A 

pessoa é avaliada, efetivamente perante aquilo que diz. E a falha está exatamente aí, no 

sistema.” (Avaliadora Interna) 

Mostra-se assim pertinente saber qual é, então, a perceção das avaliadas sobre o seu 

próprio relatório. Com efeito, este instrumento de avaliação não parece estar a ser 

entendido pelas avaliadas participantes como uma estratégia conducente à melhoria da 

qualidade da sua ação docente. Esta conceção está ancorada no facto de não existir 

feedback, de forma continua e sistemática, das suas práticas docentes, interação esta que se 

deveria estabelecer entre o avaliador e o avaliado.   

Estas referem que o relatório que fazem anualmente é da sua autoria e confessam que 

refletem sobre ele. A avaliada B lamenta não receber, posteriormente, nenhum contributo 

formativo sobre o que deveria melhorar. Apenas uma classificação.  

Por seu turno, a avaliada A manifesta-se um pouco descrente quanto aos efeitos do 

relatório: “Eu acho que as nossas práticas mudam quando na realidade nós interiorizamos 

alguma coisa e o processo de interiorização é um processo lento, de interiorização de 

mudanças e é um processo que o próprio nem sempre controla”. Este processo lento de 

refletir sobre a prática não se coaduna com a lógica deste modelo de avaliação virado para 

o produto final que se consubstancia, anualmente num documento, o relatório de 

autoavaliação.  
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2.1.2 O contributo da supervisão, no contexto da avaliação interna docente 

Este domínio, posicionado em segundo lugar, engloba 158 UR, distribuídas por três 

categorias, designadamente Perceções dos professores sobre o papel da supervisão com 47 

UR, a sua Motivação pelas práticas colaborativas e reflexivas no processo avaliativo com 

76 UR e por último as Dinâmicas supervisivas no processo de avaliação interna dos 

professores, com 35 UR.  

Analisando a quantidade referenciada de UR respeitante a cada uma destas subcategorias, 

como se verifica no Quadro 7 da página 70, contata-se que os entrevistados fizeram incidir 

a sua atenção na segunda categoria, parecendo ter, pelo trabalho colaborativo e práticas 

reflexivas, um particular interesse em termos profissionais. 

Perceções dos professores sobre o papel da supervisão 

A análise desta categoria conduziu, como se pode verificar através do Quadro 12, às 

seguintes subcategorias a) conceção do termo e dos conceitos conexos; b) ênfase dada à 

formação especializada em supervisão e c) vantagens das práticas supervisivas. Com esta 

categoria pretende-se conhecer por um lado, as representações dos entrevistados sobre a 

sua conceptualização de supervisão, mas também a relevância que aqueles lhe conferem.  

 

Quadro 12. Categoria 4 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo 

 

Foi pedido aos participantes que tentassem expressar a sua conceção sobre supervisão e 

quais os conceitos que, em seu entender, lhe estavam associados.  

Atendendo à objetividade dos termos, à sua lógica relacional e também com vista a 

facilitar a leitura das respetivas perceções, elaborou-se o Quadro 13, onde estão contidas as 

respostas dos entrevistados, que de seguida se apresenta: 
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Quadro 13. Conceção do termo Supervisão, por entrevistado 

Entrevistados 
Conceção do termo 

Supervisão 
Observações 

Diretor 

 Visão que está acima do normal. 

 É também orientação, 

acompanhamento, 

monitorização. 

 É partilha, é cumplicidade. 

 É um processo de debate, de 

melhoria contínua. 

Pode ser entendida de forma errónea 

como controlo e inspeção. 

Nunca superioridade como é 

habitualmente entendida e conotada. 

Ser supervisor não é necessariamente ser 

melhor. 

Pode ser perversa quando mal 

interpretada. 

CP 

 Associo a articulação e 

orientação. 

 Articulação do indivíduo com o 

todo. 

 Acompanhamento. 

 Ir mostrando como se faz. O que 

é que já está feito. 

 

SADD 
 É o acompanhamento das 

práticas docentes 

 

Faz sentido nos primeiros anos de 

formação mas não faz sentido de forma 

continuada. 

De forma continuada é o trabalho 

colaborativo.  

Eu pergunto: Quem supervisiona o 

supervisor? 

Avaliadora Interna 

 Significa coordenação, 

orientação, acompanhamento 

 Função de orientar, 

acompanhar o trabalho dos 

professores novos na escola. 

 Todo o trabalho mais pedagógico 

pode ser entendido, em certo 

aspeto, como supervisão. 

O acompanhamento e coordenação 
mais pedagógica do trabalho do 

professor têm sido abandonados e até 

desvalorizados em função das questões 

administrativas. 

Avaliada A 
 É um trabalho de equipa, um 

trabalho colaborativo. 
 

Avaliada B 

 É uma visão acima da nossa.  

 Vê mais do que a nossa. Está 

mais consciente. 

 É uma visão objetiva. 

 É isenta e imparcial. 

 

Nenhum dos professores entrevistados tem formação especializada em supervisão. 

Contudo, como se certifica através do quadro 13, acima apresentado, sublinha-se com 

agrado, a particular constatação de que os participantes detêm uma noção bastante objetiva 

do conceito de supervisão, verificando-se uma coincidência de opiniões nos seus discurso 

ao identificarem a supervisão como um processo contínuo, de acompanhamento, 

articulação e orientação entre o avaliador/supervisor e o professor avaliado, que diverge 

totalmente com o perfil de avaliador que domina atualmente nas escolas públicas, não 

sendo a escola em estudo, uma exceção do que se verifica a nível nacional. 
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Face ao exposto, pode dizer-se que todos os professores entrevistados, à exceção do 

elemento da SADD, são sensíveis à relevância que assume o papel de supervisor no 

processo de avaliação de desempenho e, reconhecem benefícios para os avaliados se os 

avaliadores tivessem uma especialização na área de supervisão. “Não tenho dúvida 

absolutamente nenhuma que, se os docentes tivessem formação em supervisão pedagógica, 

fariam uma avaliação muito mais idónea, muito mais rigorosa” admite o Diretor. Com 

efeito, ainda vai mais longe, ao dilatar a necessidade de práticas supervisivas a todos os 

domínios do sistema de ensino. Este sentimento está bem explícito nas suas palavras ao 

referir que “a prática supervisiva devia fazer parte da nossa cultura de escola (…) todos 

nós devíamos ser supervisionados.” 

Motivação pelo trabalho colaborativo e práticas reflexivas no processo avaliativo 

Da análise desta categoria emergiram as quatro subcategorias, que podem ser observadas 

através do Quadro 14, de seguida apresentado. Atentando-se no quadro, verifica-se que 

esta categoria apresenta um total de 76 UR, distribuídas desigualmente pelas respetivas 

subcategorias, sendo a Ênfase dada ao trabalho colaborativo aquela que, destacando-se 

das demais, parece assumir maior relevo da parte dos entrevistados.  

 
Quadro 14. Categoria 5 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo 

 

À exceção do Elemento da SADD que, quando questionado, responde taxativamente “eu 

acho que não devia existir avaliador. Acredito mais num processo colaborativo”, para os 

demais entrevistados um bom avaliador deverá ser um profissional com as seguintes 

competências: “Isento (...) capaz de se debruçar sobre o ponto de partida e sobre o ponto de 

chegada…com conhecimento da realidade” (Diretor); “o bom avaliador tem de ter: 

preparação científica, enquadramento legislativo legal (…) e humanidade” (Avaliadora 

Interna); “Saiba avaliar a prática (…) estar com as pessoas…ser um exemplo que dá 

conselhos. Que ajuda a melhorar.” (Avaliada B); E finalmente, de uma forma mais ampla, 
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merecendo por isso especial destaque, as palavras da Avaliada A, definem um bom 

avaliador como: 

Alguém que conhece muito bem o trabalho que tem de ser feito. Que conhece o avaliado, as suas 

potencialidades, mais…e que numa prática colaborativa consegue mover o avaliado para que trabalhe 

melhor, discutindo práticas pedagógicas. Trocar informação, essencialmente é isso. 

Do que foi dito pelas palavras dos atores educativos, tanto avaliadores como avaliados, 

depreende-se que a conceção de um bom avaliador, parece estritamente adstrito aos 

conceitos de acompanhamento, orientação e colaboração que os próprios também referiram 

quando questionados sobre o termo supervisão.  

O elevado valor de UR registado na subcategoria Ênfase dada ao trabalho colaborativo 

deixou explícito que todos os atores educativos, desde o Diretor às avaliadas, têm uma 

perceção concordante com as práticas colaborativas, enfatizando o seu incontestável 

contributo para a melhoria do desempenho docente. O Diretor é o mais perentório: 

Eu sou favorável à partilha, sou favorável à colaboração, a todo o tipo de trabalho em prol de um 

objetivo que seja comum, em prol de uma cultura de união, em prol de uma cultura de qualidade, em 

prol de uma cultura de progresso, de evolução. 

De salientar que esta valorização do trabalho colaborativo, patente no discurso do Diretor, 

estende-se também ao contexto da avaliação interna dos docentes, que ele particulariza 

com a interrogação: “Como é que se avalia a colaboração?” E responde “o trabalho 

colaborativo tem de ser escalpelizado” apresentando assim uma linha de pensamento ao 

nível do parâmetro trabalho colaborativo, promoção interpares, concebido pela SADD, 

constante do Documento de Registo da Avaliação do Desempenho Docente (Anexo 2).  

A partir da análise das respostas dos entrevistados constata-se que, tanto os agentes 

avaliadores como os avaliados, têm conceitos idênticos, favoráveis e potenciadores do 

trabalho colaborativo, tendo mencionado algumas vantagens que, pela sua conveniência, 

merecem ser destacadas. O Diretor, por exemplo, refere que “o trabalho colaborativo 

impõe a partilha e implica feedback e a cumplicidade do “”vamos fazer””.  

Por sua vez, o Elemento do CP reconhece que “é um dos maiores problemas que uma 

escola tem: as práticas colaborativas”, pois considera que os professores trabalham muito 

individualmente e trabalham cada vez mais isolados. O motivo pelo qual os professores 

não trabalham em conjunto é atribuído, pela entrevistada, à falta de tempo, “Portanto, eu 
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penso que deveria haver mais tempo calendarizado para que as pessoas trabalhassem em 

conjunto.”  

Sublinhe-se que, o elemento da SADD parece assumir uma posição desvalorizada sobre a 

relevância do trabalho colaborativo para o processo avaliativo “acredito na colaboração 

entre docentes, na partilha e aperfeiçoamento dos materiais, mais do que em qualquer 

avaliação”. Daqui se infere que a entrevistada parece não valorizar a incorporação do 

trabalho colaborativo na avaliação docente. Refere, em reforço, que “a avaliação 

prejudicou a partilha e a colaboração”. Neste ponto específico está em concordância com a 

perspetiva do Elemento do CP, ao afirmar que a avaliação conduziu a uma “redução das 

práticas colaborativas, os docentes trabalham mais sozinhos.” E quando questionada sobre 

o contributo da SADD na promoção das dinâmicas colaborativas, diz “Não sei. Não tenho 

essa perceção.”  

As avaliadas intervenientes, admitem que na escola se investe pouco no trabalho 

colaborativo, “Tem de haver mais partilha, mais intercâmbio” (Avaliada B), e não o 

reconhecem incorporado na componente interna da avaliação docente: “Eu acho que existe, 

mas não em função da avaliação. Deveria ser!” (Avaliada A); “Práticas colaborativas no 

processo avaliativo, não!” (Avaliada B).  

Elementos facilitadores das práticas reflexivas, com 9 UR, é a subcategoria posicionada 

em último lugar no Quadro 13 da página 83, sendo portanto a que menos referências 

mereceu por parte dos agentes avaliadores e avaliados.  

Para os atores educativos intervenientes no estudo, as práticas reflexivas, no âmbito da 

componente interna da avaliação docente, existem efetivamente, mas apenas quando se 

elabora o Relatório de Autoavaliação. Nesse momento, que culmina com o final do ano 

letivo, todos os avaliados60 baseando-se nos parâmetros constantes no Documento de 

Registo e Avaliação dos Docentes de Carreira, elaboram o documento de reflexão que se 

reporta à atividade que desenvolveram durante o(s) ano(s) letivo(s) em causa. É sobre um 

desses parâmetros “reflexão sobre a evolução dos resultados dos alunos” que o Diretor faz 

incidir a sua atenção, ao reconhecer que “O ato de refletir não pode esgotar-se em: "eu 

refleti...", "o aluno progrediu...", "o aluno começou com X e chegou a Y". Isto não é 

refletir.” 

                                                 
60 Anualmente para os professores do Regime Geral (Artigo 19.º) ou no final do ano escolar anterior ao do 

fim do ciclo avaliativo para os professores abrangidos pelos Regimes Especiais (Artigo 27.º). 
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Para o Diretor, “as práticas reflexivas ajudam-nos a melhorar” pelo que “é preciso 

implementá-las” acrescenta. O facto do Diretor, avaliador de topo da escola em estudo, 

admitir que ainda há muito a fazer ao nível da avaliação do desempenho, no sentido de 

desenvolver as práticas reflexivas dos professores, parece apontar para uma posição de 

abertura, da sua parte, em termos futuros. E dele se colheu a cogitação: “O que é afinal a 

reflexão?” Questiona o Diretor.  

Opinião divergente tem o elemento do CP, ao atentar que “As práticas reflexivas, eu penso 

que se fazem aqui na escola e isso eu acho que se faz bem.” 

São elementos facilitadores das práticas reflexivas, os relatórios de autoavaliação. Este 

facto é confirmado por todos os intervenientes neste estudo, sejam eles avaliadores ou 

avaliados.  

A Recetividade da avaliação feita por pares é perspetivada de modo diferente por cada 

entrevistado, que sobre esta temática assumem posições gradativas. O Diretor e a Avaliada 

B assumem as orientações mais favoráveis, encontrando “muitas vantagens” (Avaliada B) 

na avaliação feita por pares.  

“Se houver honestidade entre os pares…nada haverá a temer, porque podemos aprender 

mais uns com os outros do que sozinhos” defende o Diretor. Na mesma linha de 

pensamento, também a avaliada B fundamenta: “Vejo muitas vantagens. São todas!(…) 

Com os pares há mais empatia. Tem de haver sempre humanidade na avaliação…Se há 

empatia e respeito pelos pares, nós aceitamos muito mais facilmente possíveis críticas.” 

Com uma atitude mais prudente parece estar o elemento do CP “tem vantagens e 

desvantagens” e a Avaliadora Interna “É muito complicado avaliar pares.” Porém esta 

última também reconhece que a avaliação feita por pares “acaba por ser sempre muito mais 

justa, no sentido de ser mais empiricamente verificável.” A avaliada A assume uma 

posição que merece aqui ser destacada por entender que a avaliação deve ser feita por 

pares, mas com reservas, “aqueles que se salientam e que são muito bons devem ter uma 

avaliação externa. E aqueles que são muito maus também devem ter uma avaliação 

externa.” Por conseguinte, depreende-se da sua perspetiva, que todos os professores, que 

não concorram ao excelente ou que não estejam sujeitos a planos de formação, deveriam 

ser avaliados pelos seus pares na componente interna de avaliação. 
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Dinâmicas supervisivas no processo de avaliação interna dos professores 

Esta categoria, com 35 UR, é constituída por duas subcategorias, uma referente às 

Perceções das relações interpessoais entre os agentes intervenientes no processo 

avaliativo com 10 UR e outra, denominada Estratégias e metodologias supervisivas 

adotadas ao longo do processo avaliativo. Sendo que, esta última com 25 UR engloba por 

sua vez, quatro subcategorias conforme se pode confirmar através do quadro 15. 

 
Quadro 15. Categoria 6 e subcategorias, segundo a fonte e as unidades de registo 

 

Do discurso dos participantes, no que concerne às suas perceções, sobre a qualidade das 

suas relações com os demais agentes educativos, parece patentear-se uma atmosfera 

tendencialmente marcada pelo desgaste, “ a parte humana também vai melhorando” 

(Avaliadora Interna); “eu penso que se tenta fazer o melhor que se pode, mas depois há 

relações entre pessoas que nunca mais ficam iguais” (CP). A natureza das relações, dizem, 

parece ter-se agudizado com o sistema avaliativo e está longe das que existiam no passado, 

quando os professores ainda não estavam sujeitos a este regime de avaliação. As relações 

interpessoais dos atores educativos balizadas pelo seu estatuto paritário parecem revelar-se 

incompatíveis com a posição dos mesmos na hierarquia profissional das estruturas internas 

da escola.   

A subcategoria Estratégias e metodologias supervisivas adotadas ao longo do processo 

avaliativo contou com 25 UR que foram distribuídas por quatro itens como se verifica 

através do Quadro 15, acima apresentado.  

Quanto ao primeiro, e de acordo com o discurso dos participantes, sobressai que as 

interações entre avaliador/avaliado, quando existem, são ocasionais, sendo a natureza das 

relações existentes confinadas ao nível dos procedimentos burocráticos. Neste modelo de 

avaliação não é pressuposto (não está explicitamente contemplado na lei) haver interação 

entre estes dois atores educativos, no sentido do acompanhado avaliador/avaliado. “Porque 
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é que não somos acompanhados no processo?” Questiona a avaliada B. Ainda assim, o 

contacto feito entre ambos, quando existe, parece ser mais de índole administrativa, como 

bem elucida a referida professora, em resposta à questão sobre a frequência com que se 

reunia com a sua Avaliadora Interna “ (…) mas foi mais apresentar o produto final. Lá 

está, o relatório. Produto final!” Reforçando o que foi dito, as avaliadas não se revêm num 

processo bidirecional, marcado pelo feedback recebido da avaliadora Interna no seu 

processo avaliativo, “Eu acho que não.” (Avaliada A).   

Por sua vez, a SADD reúne, revela o Diretor, semanalmente para discutir assuntos que vão 

surgindo e que se encontram na ordem do dia. Na perceção do Diretor, a SADD tem um 

papel de questionamento, uma posição de abertura, de (re)equacionamento permanente 

sobre as estratégias que vão tomando e as decisões que vão deliberando. Para o Elemento 

da SADD, o acompanhamento feito por aquele órgão, “é apenas processual”, na medida 

em que “a SADD vai emitindo esclarecimentos sob a forma de informações que pretendem 

a uniformização dos procedimentos. São questões processuais”, conclui.  

No que diz respeito à promoção das práticas supervisivas, o Diretor, quando questionado 

sobre a sua perceção relativamente à existência de acompanhamento supervisivo no 

processo avaliativo dos professores, respondeu de uma forma tão esclarecedora quanto 

promissora: “Tenho pena mas não existe. Ou melhor, ainda não existe.”  

 

2.1.3 Articulação entre o processo supervisivo e o processo de avaliação interna 
docente 

Este Domínio, que reúne 133 UR, conforme consta do Quadro 7 da página 70, centra-se no 

desvendar do vínculo estabelecido entre o sistema avaliativo no contexto da componente 

interna desenvolvido na escola e o processo supervisivo que lhe está incorporado. Da 

consecução desta relação, emergiram duas categorias: Perceber como é feito o 

acompanhamento e orientação do processo supervisivo, com 60 UR, agregadas em cinco 

subcategorias; e outra categoria denominada Dimensão formativa da componente interna 

da avaliação na prática docente, com 73 UR, reunidas em quatro subcategorias, como se 

pode confirmar no Quadro 16 que de seguida se apresenta. 
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Quadro 16. Categorias 7 e 8 e respetivas subcategorias, segundo as fontes e unidades de registo 

 

Perceber como é feito o acompanhamento e a orientação do processo avaliativo 

Ao quesito sobre o Contributo da supervisão no processo avaliativo dos professores 

daquela escola, os entrevistados respondem de forma negativa e concordante entre eles.  

As palavras da Avaliadora Interna não deixam dúvidas a este respeito: “a componente 

formativa, essa componente escapa realmente a este modelo de avaliação.”  

O elemento do CP de início apresenta algumas dúvidas “Não sei. Não sei. Eu isso não te 

sei responder”, todavia, não tarda a confirmar que, neste modelo de avaliação o 

acompanhamento e a orientação supervisiva talvez não existam, deveras “eu penso que 

não”. Também o Elemento da SADD objeta assim relativamente ao contexto 

avaliador/avaliado: “Não sei. (…) Só está previsto que haja o relatório de autoavaliação” 

Mas quando a temática se dirige para as recomendações de cariz formativo que a SADD 

porventura faz, então a resposta é “ As informações que a SADD emite tanto são para 

avaliados como para avaliadores internos. Serão de cariz formativo? Talvez! São regras 

para uniformização de procedimentos.” E mais acrescenta, que os pareceres que a SADD 

dá aos professores avaliados nos Regimes Especiais “Eles só serão formativos se o 

avaliado alguma vez pedir a sua consulta. Estão no processo do avaliado. Podem sair 

opiniões de cariz formativo. Mas não há orientações nenhumas nesse sentido.” Sempre 

salvaguardando que, o que este órgão não efetua nem faz cumprir, é porque a legislação 

em vigor assim não o exige.  

O contributo formativo da supervisão passa, segundo as perceções dos entrevistados, pelo 

acompanhamento e orientação do avaliado, de forma sistémica, mas também pela 

existência, no Agrupamento, de documentos de suporte a esta prática, que encerrem 
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princípios orientadores, catalisadores desta intenção, agilizados por parte dos órgão de 

gestão e de decisão.  

Indo ao encontro de resposta para a subcategoria Promoção da avaliação supervisiva nos 

documentos orientadores, acresce referir que, na perspetiva do Diretor, a escola promove 

uma avaliação supervisiva nos seus documentos orientadores, mais concretamente ao nível 

do perfil do professor. Atente-se ao que, a este respeito, diz o Diretor “ (…) o perfil do 

professor explicitado no Projeto Educativo, dita, digamos assim, algumas ideias sobre 

isso.”  

A legislação atribui à mesma pessoa o papel de avaliador e de supervisor. Mas o que 

pensam sobre isto, os atores educativos participantes neste estudo? A análise das respostas 

dos entrevistados, relativamente às suas Perceções sobre o papel normativo do 

avaliador/supervisor, permite destacar particularidades em cada discurso legitimadas pela 

ausência de consentaneidade, desde o Diretor às avaliadas.  

Assim, o Diretor considera que o avaliador interno e o supervisor podem ser a mesma 

pessoa, no modelo atualmente existente, mas com uma condição. Têm de pertencer ao 

mesmo Agrupamento. Também o Elemento da SADD e as avaliadas partilham, da opinião 

de que o avaliador e o supervisor devem ser a mesma pessoa, porém, entre estas, as 

condições são diferentes. Enquanto a avaliada A entende que a figura de 

Avaliador/Supervisor deve ser “uma pessoa de fora”, a Avaliada B considera que “Deve 

ser a mesma pessoa, porque ele é que está consciente e observante daquele professor que 

está a ser avaliado. E ele tem de avaliar também”, mas essas pessoas devem ser os 

delegados de grupo porque “são as pessoas que acompanham melhor”.  

Em oposição à postura destes atores educativos, encontram-se o Elemento do CP e a 

Avaliadora Interna que entendem não serem compatíveis no atual contexto, os papéis de 

avaliador e de supervisor.  

Destacam-se as representações percecionadas pela Avaliadora Interna, pela pertinência da 

sua posição: “ Não dá para compatibilizar” o papel de avaliadora Interna com a supervisão 

da avaliação docente. “Acaba sempre por se sobrepor o papel e a função de avaliador (…) 

São dois objetivos completamente diferentes, muito embora elas possam estar ligadas”. E 

fundamenta: 
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Uma coisa é orientar os colegas, coordenar o seu trabalho, fazer o tal acompanhamento pedagógico e 

outra coisa é avaliar o processo. São coisas completamente distintas. Atualmente o que há? Há só 

avaliação, porque o avaliador tem alguma função de supervisão neste momento, do ponto de vista da 

orientação pedagógica, da coordenação? Não!  

Este discurso, caraterizado pela sua perspicuidade de pensamento e objetividade, é 

ultimado pela mesma, com a seguinte intervenção “Não existe supervisão! No atual 

modelo não existe. Ou existe muito pouca.” Esta posição da avaliadora Interna é marcada 

pela coincidência de opiniões com as avaliadas que, não fundamentando as suas respostas, 

são taxativas nas suas intenções “Não. Acho que não. Acho que não!” (Avaliada A), e 

ainda “Não, mas devia haver!” (Avaliada B). 

Indagados os participantes sobre as Funções supervisiva e avaliativa atribuídas ao 

avaliador interno, verifica-se uma coincidência de opiniões nos seus discursos refletidos 

nas 17 UR desta subcategoria. Estes são unânimes em considerar que o avaliador interno 

apenas tem a função avaliativa, de classificar. Ora, atente-se às seguintes intervenções: 

“No fundo, é um verificador e classificador daquilo que está no relatório. 

Lamentavelmente diga-se. Mas essa é a realidade.” (Diretor)  

“No modelo atual, o avaliador vai avaliar um documento” (CP) 

“O avaliador aplica os descritores constantes da ficha e no parecer justifica a atribuição da 

pontuação em cada elemento face à matéria relatada, não é? E os avaliadores internos 

fazem-no.” (SADD) 

“O avaliador tem de ter a função avaliativa. Ter mais função avaliativa do que outra, 

infelizmente” (Avaliadora Interna) 

“ O que é mais pedagógico é que tenha as duas. É mais enriquecedor para o professor (…) 

pode é desempenhá-la de uma maneira ou de outra.” (Avaliada A) 

“Hoje em dia só tem a avaliativa, mas deve ter também a supervisiva.” (Avaliada B) 

 

Posto isto, não admira que um sentimento de desagrado prevaleça nas avaliadas, quando 

questionadas quanto ao seu grau de satisfação com o acompanhamento no processo de 

avaliação. A avaliada A diz a este respeito, “pelas minhas caraterísticas pessoais, eu não 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

93 

 

quero acompanhamento nenhum”. Pois receia que o estatuto da avaliadora interna a 

inquiete na sua ação docente. Enquanto a avaliada B quando questionada, se gostaria de ser 

acompanhada, responde “ De uma forma mais formativa, mais presencial. Cuidada e 

menos burocrática e quantificada”.  

 

Dimensão formativa da componente interna da avaliação docente 

Da análise que foi feita, destacam-se alguns fatores promotores da atividade supervisiva 

da componente interna apontados pelos atores educativos como conducentes à melhoria 

das práticas profissionais. Um dos fatores que merece maior destaque, apontado pelo 

Elemento do CP reside na institucionalização da “supervisão e acompanhamento pelo 

professor mais graduado.” Afigura-se ainda importante realçar as perceções dos demais 

participantes, que parecem valorizar o trabalho colaborativo, especificamente “o trabalho 

ao nível do grupo” (SADD) mencionado pela Avaliada B como “a troca de experiência” e 

“a colaboração entre professores”. Por sua vez, o Diretor privilegia as atitudes e valores 

como “a cumplicidade e a boa relação” entre avaliador/avaliado como premissa para uma 

relação profissional que “pode ajudar-nos a progredir e a alcançar outro patamar”.  

Do exposto depreende-se que a dimensão relacional entre os agentes educativos pode 

comprometer o processo avaliativo, pondo em causa a sua legitimidade, ou pelo contrário, 

firmar a sua objetividade. Porém, a valorização do trabalho colaborativo é um aspeto 

unanimemente considerado pelos participantes, como catalisadores da atividade 

supervisiva.  

Indagados sobre os fatores que perspetivam condicionar a atividade supervisiva, os 

professores entrevistados assumem uma postura coincidente no seu discurso, com a 

ressalva do Elemento da SADD que apresenta uma visão mais hirte, sustentada pela 

convicção de que “Se calhar não faz mesmo sentido este tipo de avaliação. Não faz sentido 

esta ou outra” avaliação que, por exemplo, fosse mais articulada com a atividade 

supervisiva, dirigida a professores de carreira. E conclui “Como não faz sentido existir, 

nunca vai funcionar”.  

Excluindo esta posição mais incisiva, os fatores condicionantes da atividade supervisiva 

apontados pelos restantes agentes educativos entrevistados são de vária ordem. O Diretor 

aponta como constrangimento a existência de “uma cultura docente muito individualista” 

mas também o perfil do próprio supervisor, que poderá ser eventualmente uma 
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condicionante, pois a sua perspetiva parece fazer depender o êxito das práticas supervisivas 

da atitude do supervisor, “uma pessoa pode ter formação e ser mal formada.”  

Como agente avaliador de topo, as suas palavras parecem deixar transparecer uns laivos de 

desânimo ou impotência: “Concluindo, a prática supervisiva é importante. Todavia, 

atualmente, a sua defesa reveste-se de muitas dificuldades e constrangimentos. Faltam-nos 

recursos, para que isto possa mudar ou, pelo menos, possa ter sucesso.” (Diretor)  

O elemento do CP apresenta como fatores condicionantes a falta de tempo e 

consequentemente de calendarização, mas não menos importante é a perceção deste ator 

educativo de que tanto o avaliador como o avaliado teriam dificuldade em reconhecer a 

figura de supervisor.  

A Avaliadora Interna atribui ao “próprio sistema” a responsabilidade dos elementos 

condicionantes à atividade supervisiva. Por um lado, a função supervisiva “tem sido um 

bocado abandonada e até desvalorizada em função das questões administrativas” (AI) 

verificando-se um esvaziamento do papel de coordenador de grupo, que outrora 

desempenhava essas funções. Uma outra condicionante que não foi esquecida por este 

agente educativo consiste na ausência de formação especializada em supervisão.  

Também as avaliadas, à semelhança do Elemento do CP, apresentam como fatores 

condicionantes a inexistência de tempos letivos ou não letivos, atribuídos aos horários dos 

professores, para se desempenhar o papel de supervisor. A avaliada A confere, tal como o 

Diretor, grande importância ao perfil do avaliador/supervisor, considerando que este 

poderá ser também uma condicionante à atividade supervisiva.  

De todas as subcategorias que englobam esta categoria, a perceção do Contributo 

formativo do relatório de autoavaliação é aquela que os participantes mais se dispõem a 

pronunciar, registando-se, por isso, 33 UR, o que demonstra que, de facto, este instrumento 

de avaliação parece ser um ponto-chave da Avaliação do Desempenho Docente. A este 

respeito, o sentimento que invade os atores educativos assenta num descrédito 

relativamente a este dispositivo de avaliação. Apenas a Avaliadora Interna confere 

considerável importância ao relatório. Esta intenção está explicita nas suas palavras: 

“Quanto mais não seja, obrigar o professor a preocupar-se em dizer bem de si próprio e em 

esconder as falhas” porque “ele tem que ter o trabalho de pensar.”  

Em contraponto, o Diretor expressa o oposto deste sentimento ao enunciar: 

“Conceptualmente reconheço-lhe importância, sim. Na prática, nem sempre.” E acrescenta: 
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“Não faz sentido nenhum que se faça a autoavaliação porque ela não vai produzir efeitos. É 

o cumprimento de um procedimento. Mais nada.” E argumenta ser o relatório apenas um 

momento de “elogio literário” ou “autoelogios” (SADD) para muitos professores. E vai 

ainda mais longe ao considerar que “o relatório de Autoavaliação pode ser perverso” 

porque “há pessoas que são muito melhores do que aquilo que escreveram no relatório e há 

pessoas que são muito piores do que aquilo que escreveram no relatório.”  

Também o Elemento do CP parece partilhar deste sentimento, pois as suas palavras são 

muito incisivas “Eu tenho a ideia que esses relatórios muitas vezes são processos 

mecânicos” e continua “o relatório só por si eu não vejo vantagem nenhuma.” E finaliza 

com a seguinte expressão “Não espelha a prática docente porque aquilo é uma técnica.” Se 

se acrescentar a esta análise o sentimento do Elemento da SADD, verifica-se que não se 

distancia muito das perceções anteriores. Esta professora contribui para o exposto dizendo: 

“Eu acho que os efeitos do relatório em si são reduzidos.” E acrescenta a sua experiência 

pessoal “(…) Se eu estiver focada no registo de tudo o que faço para o relatório de 

autoavaliação esgota-me, mas esgota-me mesmo! Porque das duas uma, ou eu faço ou eu 

registo.”  

Estes discursos parecem ser bastante elucidativos da perceção que estes três avaliadores de 

topo demonstram ter, relativamente a este instrumento de avaliação.  

Situando agora o enfoque na perspetiva das avaliadas, quando comparada com as dos 

agentes educativos avaliadores, pode acrescentar-se que os seus discursos não parecem tão 

fundamentais apesar da coincidência de opiniões. Por conseguinte, a avaliada A atribui ao 

relatório uma importância limitada, na medida em que o considera “mais um momento de 

reflexão” mas a avaliada B já é mais incisiva nas suas palavras ao entender que “leva a 

refletir mais, mas depois os resultados, essa forma como o processo se realiza, para mim, 

não me diz quase nada.” Contudo ambas as Avaliadas A e B veem no relatório a 

oportunidade para se “fazer um balanço” das atividades.   

Todos os intervenientes alegam de forma clara e taxativa que o processo de avaliação dos 

professores, não contribui para a melhoria da organização escolar. “Não. Não. Não. 

Acho que não. Esta forma de avaliação, não!” Diz a Avaliada B; “Acho que não. Acho que 

não!” Confirma a Avaliada A; “Não sei. Não tenho essa perceção. Não tenho dados.” 

Proclama o Elemento da SADD; “Não! Não!” Afirma o Elemento do CP. O Diretor 

assume uma postura mais branda, lamentando aquela constatação “ (…) é um descrédito 
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quando não produz nenhum efeito prático”. Um sentimento de maior incerteza está 

presente no discurso da Avaliadora Interna: “Devia contribuir. Mas neste momento duvido 

que contribua”, bem como do Elemento do CP: “Eu tenho muitas dúvidas do reflexo da 

avaliação neste momento na escola. Muitas! Muitas!”  

Do exposto, depreende-se que, em todos os intervenientes auscultados, prevalece o 

sentimento e a coincidência de opiniões de que o processo de avaliação não contribui, para 

a melhoria da organização escolar.  

 

2.1.4 Efeitos do processo supervisivo da componente interna da avaliação no 
desenvolvimento profissional 

Com 92 UR, o presente domínio dá a conhecer as perceções dos atores educativos 

participantes neste estudo sobre os efeitos, no desempenho profissional, da atividade 

supervisiva da componente interna da ADD. Deste campo de ação, emergiram duas 

categorias: Efeitos da função supervisiva no desenvolvimento profissional, com 34 UR e 

três subcategorias, e uma segunda categoria denominada Tendências supervisivas 

perspetivadas pelos professores, com 58 UR repartidas por duas subcategorias, como se 

pode confirmar no Quadro 17 que de seguida se apresenta. 

  
Quadro 17. Categorias 9 e 10 e respetivas subcategorias, segundo as fontes e unidades de registo 

 
 

Efeitos da função supervisiva no desenvolvimento profissional  

Das três subcategorias que emergiram da análise desta categoria, aquela que de seguida se 

escalpelará, constitui um dos focos deste trabalho de investigação. Deveras, neste estudo 

pretende-se conhecer, em última análise, os efeitos da avaliação interna na alteração da 

práxis docente. Em resposta a esta questão, todos os entrevistados encaminharam as suas 

perceções no sentido negativo, não reconhecendo quaisquer efeitos da avaliação na 

alteração das suas práticas docentes. Merece particular atenção o discurso do Diretor, ao 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

97 

 

reconhecer que a avaliação “não tem efeitos. Não se reflete em nenhuma componente do 

desempenho do professor”. Também o Elemento do CP corrobora com este: “Eu não vejo 

consequências da avaliação na melhoria da prática docente na escola. Não vejo!” E reforça: 

“Não reconheço efeitos na prática docente. De maneira nenhuma.” Atente-se agora à 

perspetiva do Elemento da SADD que apresenta um discurso concordante com os 

anteriormente citados, ao referir-se aos efeitos da componente interna da avaliação: “Eu 

acho que não tem grande eficácia. A minha perceção é que não tem, mas é apenas a 

minha.” Por seu lado, a postura da Avaliadora Interna é ainda mais radical ao considerar 

que “Os efeitos na prática docente são perversos. Perversos. Porque a coisa quando corre 

mal, o professor fica ainda mais desmotivado.”  

Esta coincidência de representações desfavoráveis - por não reconhecerem efeitos nas 

práticas docentes - patentes no discurso dos participantes, também avaliadores e 

representantes das estruturas de gestão e decisão mais influentes da escola, estão em 

consonância com as opiniões das participantes avaliadas. Com efeito, a avaliada A 

manifesta as suas convicções da seguinte forma: “Eu não vejo que a mudança das práticas 

e as melhorias dependam da avaliação…quero dizer que não é a avaliação que me faz 

mudar de práticas.” E, assumindo uma postura mais vigorosa, acrescenta: “Eu acho que 

neste momento está toda a gente desiludida, portanto eu acho que os efeitos são negativos.” 

E a avaliada B conclui “ Eu acho que a avaliação interna se resume a um relatório. O que é 

mais a avaliação interna? Resume-se a um relatório. Pronto!”  

Pondo a tónica nos fatores que potenciam a melhoria das práticas docentes, salienta-se 

“o trabalho colaborativo, sem dúvida! Formal e informal” referido pelo Elemento da 

SADD; mas também o “intercâmbio do grupo de pares” e a “interdisciplinaridade” 

apresentados pela Avaliada B, como estratégias que permitem agilizar e promover as 

práticas docentes.  

A Avaliadora Interna, por sua vez, utilizou o exemplo de uma situação que lhe foi relatada, 

valorizando assim a importância dos documentos orientadores da escola, para justificar a 

necessidade de contínuas revisões e ajustamentos dos seus objetivos.  

Merece especial destaque a posição, do Elemento da SADD, que se apresenta bastante 

cético e até mesmo descrente no papel da supervisão e dos seus resultados positivos no 

contexto da avaliação docente, “ Não sei se a supervisão é muito importante para a 

mudança de práticas. Não acredito que seja importante.” 
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Na globalidade, sobressai que o sentimento dos professores se encaminha no sentido de 

aceitarem e acharem mais benéfico o processo avaliativo articulado com a atividade 

supervisiva, “pelo acompanhamento e pelo detetar de falhas, e isso é possível com a 

supervisão, não com a avaliação” diz a avaliada A, mas parece um pouco cética quanto à 

eficácia da compatibilidade destes dois processos “A cultura de confronto de ideias é 

benéfica… mas não tem de estar subjugada ao modelo de avaliação.” 

Também são reconhecidos fatores negativos, apontados pelos intervenientes, por estes 

entenderem que condicionam a melhoria das práticas docentes. Por exemplo, o Diretor 

faz incidir a sua atenção na falta de “idoneidade profissional”. Segundo ele, esta 

caraterística, “é intrínseca à pessoa” pode agilizar ou pelo contrário constituir um obstáculo 

à melhoria das práticas. Por conseguinte, para o Diretor, as pessoas “respondem a 

estímulos diferentes de uma forma diferenciada”. Ele considera que “há pessoas que não 

precisam de grandes motivações para serem as melhores” e outras há que “só resmungam e 

exigem, sem nada provar”. Porém, o Elemento do CP reconhece outro fator condicionante. 

Para esta professora, a causa reside no corporativismo da classe docente. Mas para a 

Avaliadora Interna, as razões prendem-se com a dispersão. “Há muita dispersão” confessa. 

Embora também atribua a culpa à burocracia que faz reduzir a qualidade do trabalho real 

com os alunos, admite. Salienta ainda que o enquadramento legal não é favorável à 

melhoria das práticas docentes e por fim aponta o dedo à crise, responsável não só pela 

falta de incentivos, mas também pelas condições de trabalho dos professores que cada vez 

mais se deterioram. 

Tendências supervisivas perspetivadas pelos professores 

Esta última categoria reveste-se da maior importância para este estudo, na medida em que 

permite conhecer, através da primeira subcategoria, o que perspetivam os atores 

educativos, como resultado do seu descontentamento no domínio profissional (avaliados e 

de avaliadores), com vista à melhoria da eficácia do atual modelo de avaliação.  

A última subcategoria resulta do processo de questionamento aos quatro avaliadores, sobre 

as estratégias que, segundo a sua experiência profissional, perspetivam as mais adequadas, 

à melhoria do desempenho da prática profissional.  

Assim, questionados os intervenientes sobre as estratégias sugeridas para melhorar a 

eficácia do modelo de avaliação, denota-se uma atitude de abertura à mudança e à 

inovação, que se consubstancia no registo de 34 UR com sugestões de alterações e 
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estratégias novas, conducentes a um sistema avaliativo regulado por um modelo de melhor 

qualidade.  

As sugestões assumem diferentes contornos, o Diretor salienta a necessidade de existir um 

júri com formação em supervisão, num possível processo avaliativo, “é forçoso que as 

pessoas que vão servir de júri tenham formação” defende. E lastima o procedimento atual: 

“mas a legislação não obriga e devia obrigar.” Acrescenta ainda uma nova proposta, pondo 

a tónica no relatório de autoavaliação “o relatório de autoavaliação é um bom indicador, 

mas ele tem de ser defendido. (…) A pessoa que fez o relatório tem de ser confrontada com 

ele.” E por fim, deixa um estímulo à dimensão supervisiva, ao sugerir que a avaliação 

“com supervisão pedagógica seria mais fácil, graças, pelo menos ao acompanhamento ao 

longo do ano letivo”.  

Para o Elemento do CP uma melhor eficácia na avaliação docente passa por algumas 

alterações ao presente modelo. Este ator educativo parece não concordar que todos os 

professores estejam sujeitos a um processo de avaliação: “eu penso que as pessoas 

poderiam progredir normalmente” ou seja, por antiguidade. E alguém que quisesse 

progredir mais rapidamente sujeitar-se-ia a um concurso nacional, ou seja, avaliação 

externa. Entende que, num novo regime de avaliação os avaliados deveriam ser 

acompanhados por um supervisor que seria uma pessoa distinta daquela que teria a função 

de avaliar. Além disso, o novo paradigma privilegiaria a observação de aulas “mas a haver 

avaliação, a observação de aulas tem de existir!” e o relatório de autoavaliação “podia 

perfeitamente ser apenas uma enumeração perfeitamente factual e por tópicos daquilo que 

a pessoa fez.” Mas, o que deveras, este ator educativo parece valorizar como estratégia 

para melhorar a eficácia da avaliação docente prende-se com a formação contínua. “E dou 

um enfoque á formação que a maior parte das pessoas não dá!”.  

A Avaliadora Interna aposta em estratégias mais direcionadas para o envolvimento da 

escola, envolvimento dos professores na sua própria avaliação e envolvimento do Conselho 

Pedagógico. Propõe que se estimule a discussão entre as estruturas internas da escola com 

poder no processo avaliativo. Numa atitude democrática, esta professora entregava à classe 

docente a decisão de escolher e debater a sua própria avaliação do desempenho. “Nós 

definirmos as “linhas com que devemos coser””.  

As avaliadas assumem neste campo uma postura consentânea, porém com algumas 

nuances entre elas, ao considerarem que uma melhor eficácia do modelo de avaliação 
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passaria pela implementação de uma avaliação externa. Enquanto a Avaliada A considera 

que a “avaliação deve ser feita fora da escola” com a atividade supervisiva incorporada e 

apenas para os professores que se quisessem candidatar, a Avaliada B defende uma 

avaliação feita por um avaliador externo “para assegurar a objetividade”, com 

obrigatoriedade de observação de aulas. Ainda segundo este agente educativo a avaliação 

deveria ser formativa e colegial, tendo como suporte uma comunidade, que seria o grupo 

de recrutamento a que o professor pertencesse. A singularidade desta perspetiva prende-se 

com o facto de ser a equipa - e não o professor individualmente - a ser avaliada, passando-

se assim de uma avaliação singular para uma avaliação de âmbito colegial.   

Por fim, solicitou-se aos quatro agentes avaliadores participantes neste estudo, que 

sugerissem estratégias com vista à melhoria do desempenho docente. A análise das suas 

perceções remete a investigadora para o entendimento de que estes agentes educativos 

valorizam sobremaneira dois fatores: o trabalho colaborativo e a realização de ações de 

formação contínua. 

Aclamado em diferentes momentos ao longo deste estudo, o trabalho colaborativo, tem 

sido a estratégia a que todos os intervenientes mais têm recorrido, de variadíssimas formas 

e sob diferentes pretextos, para justificar as suas representações.  

A consonância dos discursos dos avaliadores de topo aqui questionados parece evidente. O 

Elemento da SADD defende “o trabalho colaborativo, sem dúvida! Formal e informal! E 

hoje há muita forma de se trabalhar colaborativamente com as novas tecnologias.” Desta 

forma, a entrevistada associa as práticas colaborativas a um método de trabalho, as NTIC 

(Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) com potencialidades para adicionar 

melhorias ao desempenho da prática docente. Ainda na perspetiva deste agente educativo, 

“uma sólida formação científica com atualização ao longo da carreira” apresenta-se com 

outra estratégia de “extrema importância” para melhorar o desempenho. Mas conclui com 

um conceito particularmente representativo, a que denominou supervisão de proximidade. 

“Se calhar precisávamos de uma supervisão de proximidade, chamemos-lhe assim! Nós 

supervisionamo-nos uns aos outros.”  

O Elemento do CP partilha os sentimentos do ator educativo anterior. Também este 

considera que se deve investir nas tecnologias, para o professor “não continuar a usar 

tecnologias que para os alunos estão completamente obsoletas”, valorizando-se assim as 

ações de formação entendidas como “um projeto de alteração de prática docente” e que 
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oferecesse também a garantia de que o professor estaria “atualizado em termos 

científicos”.  

De todos os agentes avaliadores entrevistados, apenas aquela conferiu importância às 

práticas hétero reflexivas, relacionando-as com o trabalho colaborativo da seguinte forma: 

“A prática colaborativa leva de modo natural à prática reflexiva, mas é uma coisa que tem 

de se fazer com tempo.” Ou seja, parece excluir aqui o relatório de autoavaliação como 

instrumento facilitador de práticas reflexivas.  

A avaliadora Interna acrescenta, aos discursos dos Elementos do CP e da SADD, a 

necessidade de se alterar a cultura docente “se calhar a cultura disciplinar tem de ser 

substituída por uma cultura interdisciplinar ou transdisciplinar. Acho que é muito 

importante!” Além disso, acrescenta ao domínio do trabalho colaborativo enfatizado pelas 

anteriores participantes, “um sentido de objetivo mais centrado no Projeto Educativo”. E 

ainda contextualiza a supervisão no seu discurso “sobre a supervisão do representante de 

grupo deveria haver uma supervisão do coordenador de departamento”. Para terminar esta 

temática, a avaliadora Interna deixa um alerta às estruturas internas da escola com função 

avaliativa, apresentando como estratégia, uma “melhor gestão dos interesses” dos 

professores.  

Para o Diretor, algumas das estratégias acima elencadas são reconhecidamente necessárias 

para a melhoria do desempenho docente, no entanto este avaliador de topo, põe a tónica na 

“promoção do desenvolvimento pessoal” de cada professor, que deverá ser fomentado pelo 

próprio mas também assegurado pela instituição escolar. Este parece ser um vetor 

fundamental, de inquestionável relevância, para a melhoria do desempenho da prática 

docente. 
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2.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na sequência da análise e interpretação dos dados, concretizadas na primeira parte deste 

capítulo, cabe agora fazer a discussão dos resultados obtidos, e apresentar uma síntese dos 

aspetos de maior relevância. Assim, o grande foco de investigação que norteou este estudo 

consistiu em compreender de que forma é que a atividade supervisiva está incorporada na 

componente interna da avaliação do desempenho docente e qual será o seu contributo para 

o desenvolvimento profissional dos professores. No sentido de responder a esta 

problemática definiram-se quatro objetivos: i) compreender o processo de avaliação interna 

docente desenvolvido na escola; ii) conhecer o contributo da supervisão, no contexto da 

avaliação interna docente, com vista à melhoria do desempenho da prática profissional; iii) 

compreender a articulação entre o processo de supervisão e o processo de avaliação interna 

docente e iv) descrever os efeitos do processo supervisivo da componente interna da 

avaliação no desenvolvimento profissional dos professores.  

Com o intuito de balizar a informação recolhida e analisada na anterior secção deste 

capítulo, de forma a focar a atenção nas respostas às seis questões de investigação 

propostas, procede-se à confrontação dos dados analisados, resultantes das entrevistas e 

dos documentos da escola, com o entendimento das abordagens apresentadas no quadro 

teórico deste trabalho.  

 

2.2.1 Processo de avaliação interna docente desenvolvido na escola 

Para se compreender como está implementado dentro da escola, o processo de avaliação 

docente da componente interna, é necessário dar-se resposta às duas questões de 

investigação que estão subjacentes a este objetivo: i) Quais as perceções dos intervenientes 

sobre as práticas avaliativas da componente interna do processo avaliativo e ii) Que 

relevância é atribuída ao relatório de autoavaliação enquanto instrumento potenciador do 

desenvolvimento profissional.  

Relativamente à primeira questão: Quais as perceções dos atores educativos sobre as 

práticas avaliativas da componente interna do processo avaliativo, a análise dos 

resultados indica que a forma como os intervenientes encaram a avaliação, não é 
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consensual. Os seis professores entrevistados parecem divergir do atual modelo de 

avaliação docente, pondo em causa a sua utilidade, e dois destes – o Elemento da SADD e 

o Elemento do CP – entendem que os professores de carreira não devem ser submetidos a 

qualquer tipo de modelo avaliativo, enquanto o Diretor, a Avaliadora Interna e as avaliadas 

consideram que, apesar das fragilidades, a avaliação docente deveria existir. Estas 

perspetivas vão ao encontro das dicotomias estabelecidas pela investigadora no subcapítulo 

2.1 do quadro teórico, refletidas nas ambivalências da avaliação que se consubstanciam no 

entendimento de que as práticas avaliativas podem ser encaradas pelos professores de duas 

formas antagónicas, ou como uma mera rotina burocrática e administrativa, consumidora 

de esforço ou, pelo contrário, como um fator de motivação e bom desempenho (Graça et. 

al, 2011). De salientar as posições discordantes de agentes pertencentes às estruturas 

internas com funções avaliativas (CP e SADD) que contestam o caráter de obrigatoriedade 

do processo de avaliação docente para os professores de carreira. Esta posição encontra 

fundamento na perspetiva de Roldão (2006) que admite a falta de uma cultura avaliativa 

em Portugal, pois trata-se de docentes posicionados no topo da carreira com grande parte 

do seu percurso profissional marcado pela progressão automática, não estando 

aparentemente comprometidos com o processo de avaliação do desempenho docente.   

É sentimento comum a todos os participantes no estudo, e também a alguns autores 

estudados, como Roldão (2011) e Fernandes (2006) considerarem a Componente Interna 

da Avaliação Docente um mero procedimento burocrático tendente à intensificação do 

trabalho docente (Hargreaves, 1998), assente em tarefas administrativas orientadas para a 

prestação de contas, a que todos os professores de carreira estão sujeitos.  

Dependendo se pertencem ao regime geral em que são avaliados nas três dimensões ou, 

aos regimes especiais, em que não são avaliados na Dimensão Científica e Pedagógica, em 

ambas as situações, é entendimento dos agentes avaliadores e avaliados considerar a 

avaliação um processo puramente administrativo. Esta perspetiva é consentânea com a de 

Vieira e Moreira (2011), em entender que “a conversão da avaliação de desempenho num 

simples procedimento burocrático (…) levou a que o sistema não tenham criado motivação 

para que os docentes aperfeiçoassem as suas práticas pedagógicas ou se empenhassem na 

vida e organização das escolas” (p.19). Sendo que, esta burocracia restringe os professores 

e limita-lhes a oportunidade de aceder ao desenvolvimento profissional (Oliveira-

Formosinho, 2002a).   
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Concorre para esta convicção os testemunhos de perceções negativas dos entrevistados, 

resultantes de situações por eles vivenciadas no processo avaliativo, expressas nos 

seguintes vocábulos: i) desmotivação; ii) desinteresse; iii) desconfiança; iv) falta de 

incentivos e v) descontentamento. Esta postura dos professores, compreendida e justificada 

pelo Diretor “ (…) os professores não são valorizados”, conduz, no entendimento de 

Marcelo (2009) à diminuição do empenho e a um consequente desinvestimento 

profissional, que os distancia, cada vez mais, do seu próprio desenvolvimento profissional 

conduzindo inevitavelmente, à estagnação ou até mesmo à diminuição da qualidade das 

suas práticas profissionais.    

O congelamento dos escalões da carreira docente fez emergir o estabelecimento de regras 

patenteadas na Informação N.º 03/ 2014-15 da SADD, de entre as quais se evidencia a 

seguinte: “os relatórios entregues no ano letivo 2013/14 também não serão considerados 

para efeitos da avaliação no presente ano letivo” [2014/15]. Esta norma é enfatizada pelo 

Elemento da SADD ao defender que “na realidade, os docentes de carreira não estão a ser 

avaliados, uma vez que o tempo de serviço para efeitos de progressão está congelado” 

aliada à perceção de que os parâmetros não espelham o real desempenho do professor 

(Diretor), gera problemas de credibilidade e de aceitação das práticas avaliativas tal como 

elas existem (Nolan e Hoover, 2008) provocando nos professores, resistências à aplicação 

do modelo de avaliação.  

Neste processo, tem (ou deveria ter) um papel fundamental o avaliador interno que, na 

perceção dos intervenientes, não faz acompanhamento porque restringe a sua avaliação à 

leitura dos relatórios, cumprindo assim os procedimentos legais61. Não confronta o exposto 

no documento com a ação docente, assumindo efetivamente, um papel meramente 

legislativo, “não tem qualquer influência nem consequência na carreira das pessoas” (AI).  

Identificam-se assim, alguns pensamentos que parecem estar na génese do entendimento 

consensual dos atores educativos, tanto dos avaliadores como avaliados, ao referirem que 

os propósitos da ADD contemplados na legislação, no que concerne à valorização do 

desenvolvimento profissional e pessoal, não estão a ser cumpridos na escola em estudo. 

Este entendimento está em consonância com o pensamento de vários autores estudados ao 

considerarem que a ADD poderá estar centrada na accountability (Figari, 2007; Paquay, 

2004, referido por Moreira, 2009).  

                                                 
61 Artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º26/2012, de 21 de fevereiro, ponto 3. 



O Papel da Supervisão na Componente Interna da Avaliação Docente e o seu Contributo para o 

Desenvolvimento Profissional: Estudo de Caso numa Escola Secundária 

______________________________________________________________________ 

 

106 

 

Por conseguinte, o modelo de avaliação não trouxe mudanças para os professores nem para 

a escola. Estas perceções sentidas pelos entrevistados, à exceção do elemento da SADD - 

que confina esta constatação aos professores que pediram aulas assistidas – não se 

traduziram num maior envolvimento, na escola, pelos professores, por via da avaliação que 

lhes está subjacente. Efetivamente, não parece evidenciar-se no discurso dos participantes 

o contributo do processo avaliativo para a concretização do estipulado na meta n.º 4 do 

Projeto Educativo, que estabelece, enquanto elemento de referência da avaliação docente, o 

“incentivo e envolvimento de todos os agentes educativos, das famílias e da comunidade 

no processo educativo, tendo em vista a promoção do sucesso educativo” (p. 10).  

A análise e interpretação dos dados permitiram também aferir que os avaliadores têm um 

sentimento positivo, relativamente ao procedimento avaliativo das estruturas internas com 

funções avaliativas, com especial destaque para o desempenho da SADD, que em seu 

entender, se tem pautado pela credibilidade e confiança. Efetivamente é elogiada ao nível 

da operacionalização e articulação dos normativos. O papel reconhecido à SADD prioriza 

os seguintes aspetos: i) discute os resultados; ii) reflete sobre a avaliação; iii) harmoniza as 

classificações; iv) apresenta as suas decisões em pedagógico que por sua vez as debate, 

discute e aprova.  

Quando questionados sobre as potencialidades que reconhecem ao atual modelo avaliativo 

implementado na escola, os atores educativos manifestaram-se favoráveis a um conjunto 

de fatores, dos quais se destacam: a) maior simplificação do atual regime avaliativo, b) o 

facto de a avaliação ser feita pelos pares, c) vantagem da regulação legal da prática dos 

professores que saem dos parâmetros médios; d) realização do relatório de autoavaliação; 

e) realização de ações de formação na área específica de cada professor e ainda f) avaliação 

do professor coincidir com o fim do seu ciclo avaliativo.  

Uma análise mais fina deste conjunto de fatores permite aglomerá-los em quatro domínios, 

segundo a natureza das referências dos participantes. Assim sendo, considera-se que as 

alíneas a) e f) referem-se a procedimentos institucionais, a alínea b) refere-se ao trabalho 

colaborativo, a alínea d) refere-se a práticas reflexivas e as alíneas c) e e) referem-se à 

formação profissional. A ilação que se pode retirar desta interpretação é a de que três dos 

quatro domínios enfatizados pelos participantes são promotoras do desenvolvimento 

profissional dos professores.  
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Porém, segundo o Diretor, há professores que são indiferentes à profissão e outros que a 

utilizam como meio para se desenvolverem profissionalmente e conferirem uma nova 

dinâmica à escola. Daqui se infere que, apesar das perceções negativas, a avaliação é 

sentida, ainda que por alguns professores, como uma oportunidade para o desenvolvimento 

profissional. Em linha de análise com o exposto, apresenta-se oportuno referir Day (2001) 

que considera fatores-chave do desenvolvimento “o tempo e oportunidades, bem como 

disposições e capacidades dos professores para aprenderem com outros no local de 

trabalho e com elementos fora da escola” (p. 45).  

Sublinha-se, contudo, a referência feita pelos Elementos da SADD e CP, relativamente ao 

facto de, alguns professores poderem subverter o sistema, por se preocuparem apenas com 

a sua própria avaliação, trabalhando em função dos seus resultados em detrimento do 

desempenho efetivo da sua ação educativa. Este discurso encontra-se em consonância com 

as perceções de De Ketele, (2010) ao considerar que “a avaliação do desempenho pode 

gerar efeitos perversos não desejados” (p.13).   

Assim, desafia-se o Diretor a utilizar o seu poder mobilizador que lhe é legitimado pela 

tripla função de Diretor, Presidente da SADD e Presidente do Conselho Pedagógico, para 

fazer o que estiver ao seu alcance de modo a que o sistema de avaliação não seja 

percecionado pelos professores como uma ameaça à sua dignidade profissional (Fernandes, 

2008). Acresce, a propósito, referenciar que no Relatório de Autoavaliação do 

Agrupamento, quando questionados sobre o grau de satisfação das necessidades e 

expetativas do pessoal docente, os professores entenderam que um aspeto a melhorar na 

organização escolar seria “valorizar o desempenho profissional do pessoal docente” (p.37). 

Neste sentido, deve o Diretor potenciar procedimentos que permitam diferenciar o 

desempenho dos professores e reconhecer a qualidade do ensino (Nóvoa, 1995). 

A outra questão que se impõe dar resposta, prende-se com a Relevância atribuída ao 

relatório de autoavaliação enquanto instrumento potenciador do desenvolvimento 

profissional dos professores. Apesar da sua natureza reflexiva, este instrumento de 

avaliação, que se apresenta um elemento basilar da componente interna docente, é 

considerado pelos intervenientes, que se encontram em concordância com o entendimento 

de Machado, et al. (2012), como tendo um propósito essencialmente classificativo, que 

aponta para a progressão na carreira docente.  
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Em consonância com o que defendem Nolan e Hoover (2008), a definição dos parâmetros 

é da responsabilidade da escola, que os define a partir dos seus documentos orientadores, 

designadamente do Projeto Educativo. Este procedimento evidencia uma “orientação 

claramente internalista e contextualizada” (Machado e Abelha, 2014, p. 67) das políticas 

avaliativas atuais. A adequação dos parâmetros, não reúne consensos entre os 

intervenientes que apresentam perspetivas muito divergentes. O Diretor considera que “os 

parâmetros deveriam ser (re)adaptados e explicita algumas alterações. A Avaliadora 

Interna sugere que sejam discutidos em departamento e em grupo, porque considera que os 

professores têm participado pouco nas decisões de construção dos parâmetros. E deixa um 

alerta “Acho que os parâmetros atuais podem ser perversos”.  

Mas outras perspetivas digressivas emergem deste estudo. A avaliada A entende que os 

parâmetros deveriam ser elaborados a nível nacional, e justifica: “para não se criarem 

desigualdades”, para que numas escolas não seja mais fácil concretizar com sucesso os 

parâmetros do que noutras. Em contraponto, os Elementos da SADD e do CP defendem 

que os parâmetros estão bem elaborados e são adequados.  

Para se compreender a relevância atribuída ao relatório, é fundamental saber, que 

credibilidade lhe atribuem os agentes avaliadores. As suas declarações não deixam 

dúvidas, consideram que, de facto, está posta em causa a credibilidade dos relatórios de 

autoavaliação, uma vez que não há forma de certificar a fidelidade do que o professor 

avaliado apresenta. Não há evidências. Não há acompanhamento. Não há informação 

prévia ao avaliador de quem será o avaliado. O exposto encontra fundamento na indagação 

de Vieira e Moreira (2011), expresso na seguinte citação: 

“Os professores constroem narrativas de autoavaliação desenraizadas do seu quotidiano (…) nas quais 

ocultam os problemas e insucessos para se protegerem dos efeitos perversos de um sistema avaliativo 

que não respeita a natureza complexa e idiossincrática da sua atividade profissional” (p.9) 

No términus de um ciclo avaliativo, o avaliador lê e classifica um leque de relatórios 

correspondentes a um conjunto de anos de um determinado avaliado. Em consonância com 

Pacheco e Flores, (1999) “Este documento (…) é reduzido a uma classificação 

administrativa sem qualquer efeito de diferenciação” (p.189).  

Cabe, enfim, saber a perceção das avaliadas sobre o seu próprio Relatório de 

Autoavaliação. Aquelas reconhecem ser as próprias que o elaboram e refletem sobre ele, 
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mas não lhes parecer daí advir um contributo formativo para o seu crescimento 

profissional, nomeadamente, devido à falta de feedback. Por conseguinte, consideram que 

essa reflexão localizada e única não é interiorizada nem consegue projetar a mudança de 

práticas docentes.  

 

2.2.2. Contributo da supervisão no contexto da avaliação interna docente 

Para dar resposta à questão de investigação: Quais as perceções dos atores educativos 

sobre a atividade supervisiva realizada no âmbito da componente interna da ADD, 

implícita no segundo objetivo, centrar-se-á a discussão nos três pontos seguintes 

coincidentes com as categorias previamente formuladas: a) Perceções sobre o papel da 

supervisão; b) Motivação pelo trabalho colaborativo e práticas reflexivas no processo 

avaliativo e c) Dinâmicas supervisivas no processo de avaliação interna dos professores.  

Nenhum dos intervenientes tem formação especializada em supervisão, porém identificam 

e classificam o termo com uma inesperada correção, evidenciando no mínimo, uma 

apropriação teórica, do conceito supervisivo. Do leque de palavras que associaram ao 

termo, destacam-se as seguintes: a) orientação; b) acompanhamento; c) partilha; d) 

colaboração e e) monitorização. Estas conceções encontram-se em concordância com o 

pensamento de vários autores especialistas, designadamente Alarcão (2000), Roldão e 

Peralta (2013) e Moreira (2009) que considerarem subjacentes ao processo supervisivo, os 

conceitos de interajuda, monitorização, acompanhamento e apoio.  

Assume particular relevância a visão assumida pelo Elemento da SADD ao relacionar a 

supervisão, que entende como “o acompanhamento das práticas docentes”, com o trabalho 

colaborativo. Numa ótica de continuidade, este agente avaliador não reconhece a 

necessidade da aplicação de práticas supervisivas ao processo avaliativo, contudo, valoriza 

em seu lugar, o trabalho colaborativo.  

Conhecer a atividade supervisiva presente na escola, implica compreender o grau de 

motivação dos participantes pelo trabalho colaborativo e práticas reflexivas 

contextualizadas no processo avaliativo.  

A perceção de um bom avaliador, para os atores entrevistados, diverge por completo da 

caraterização que fizeram ao avaliador interno, cujas funções reais se limitam à leitura dos 

relatórios de autoavaliação no final do ciclo avaliativo do avaliado, e aproxima-se das 
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funções de supervisor, consubstanciada nos conceitos de acompanhamento, orientação e 

colaboração, em concordância com uma atividade supervisiva que se deseja segundo 

Alarcão e Tavares (1987), “orientada para desenvolver nos professores o espírito de 

reflexão, de comprometimento, de responsabilidade e de colaboração” (p.151). 

É consensual entre os vários autores estudados, Oliveira-Formosinho (2002a), Roldão e 

Peralta (2013), Alarcão e Canha (2013b) e Moreira (2009), que a incorporação da atividade 

supervisiva de acompanhamento e orientação, na componente interna da avaliação docente 

conduzirá à promoção de uma cultura colaborativa, enformada pela partilha de saberes, 

experiências e conhecimentos, orientada para o desenvolvimento profissional de todos os 

professores envolvidos. 

Também os participantes se manifestaram em concordância com os referidos autores, ao 

admitir serem, eles próprios, potencialmente promotores do trabalho colaborativo nas 

diversas dimensões do trabalho docente. Associam o trabalho colaborativo à partilha e à 

necessidade de feedback, porém admitem que na escola se investe pouco no trabalho 

colaborativo, enquanto dimensão do processo supervisivo, não o reconhecendo 

incorporado na avaliação do desempenho, e em particular na componente interna. A título 

de exemplo recorda-se os resultados do Relatório da Avaliação Externa, que corroboram o 

anteriormente exposto pelos participantes, ao identificarem a existência de “práticas de 

partilha intensificadas pela utilização das tecnologias de informação e comunicação” (p.6) 

relativamente aos materiais pedagógico-didáticos. E acrescentam ainda, relativamente ao 

Plano Anual de Atividades que, “o trabalho colaborativo entre docentes acontece também 

na organização e dinamização de diversas iniciativas do plano anual (p. 6). Porém 

consideram “um campo que poderá ser potenciado” (p.5) ao referirem-se à 

interdisciplinaridade e articulação entre ciclos.  

Contrariando as tendências supervisivas aclamadas por alguns especialistas, 

designadamente Moreira (2009) e Alarcão (2000), os atores educativos participantes 

consideram que os professores tendem a trabalham cada vez mais isoladamente. Salienta-

se, a propósito, as perspetivas dos Elementos da SADD e do CP, que responsabilizam a 

avaliação do desempenho pelo incremento do trabalho individual, considerando que, 

efetivamente, o processo avaliativo prejudica a partilha e a colaboração entre docentes. De 

entre os fatores referenciados, destacaram o aumento da competitividade e a falta de 

tempo, devido não só ao excesso de burocracia mas principalmente à multiplicidade de 
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funções atribuídas atualmente aos professores. Na mesma direção se encaminha a visão de 

Nóvoa (1999) ao defender que “os professores possuem condições de trabalho (horários, 

instalações, etc.) que dificultam um exercício reflexivo da profissão” (p.9).  

Para os atores educativos, as práticas reflexivas no âmbito da componente interna da 

avaliação docente, estão confinadas ao momento em que os avaliados elaboram o Relatório 

de Autoavaliação, que apesar de muito redutor, é ainda assim, considerado pelos 

intervenientes no estudo, um elemento facilitador das práticas reflexivas. Ora, este 

procedimento diverge do entendimento de Vieira (1993) que considera que a reflexão 

deverá estar presente em todos os momentos do processo avaliativo, desde a conceção, à 

organização e gestão do processo e deverá ser conjunta, entre avaliador/supervisor e 

avaliado. É esta forma de refletir, consubstanciada na auto e heteroavaliação e sustentada 

no estabelecimento de um ciclo reflexivo de supervisão (Marchão, 2011), que segundo 

Danielson (2010) proporcionará novas oportunidades de desenvolvimento profissional.  

É do Diretor que chega um sinal de abertura à mudança da ação docente assente numa 

lógica de práticas reflexivas e colaborativas, ao admitir que ainda há muito a fazer no 

sentido de promover e desenvolver as práticas reflexivas nos professores. 

Caraterística do atual sistema de avaliação docente, a avaliação feita por pares, confere aos 

professores um elevado potencial emancipatório, formativo e promotor do 

desenvolvimento profissional (Machado e Abelha, 2014). Porém, este aspeto não reúne 

consensos entre os atores educativos participantes, nem por eles acolhe a mesma 

recetividade. As opiniões divergem, desde o Diretor, que defende esta forma de avaliação 

“porque podemos aprender mais com os outros do que sozinhos”, pois “as escolas 

proporcionam muitas oportunidades para os professores aprenderem uns com os outros” 

(Danielson, 2010, p.104), passando pelo Elemento do CP que se mostra prudente “tem 

vantagens e desvantagens” até à Avaliadora Interna que apesar de sentir que “é muito 

complicado avaliar pares” conclui “acaba por ser sempre muito mais justa”, quiçá, pela 

importância que reconhece ao conhecimento dos intervenientes e do seu contexto para uma 

avaliação mais rigorosa (Roldão e Peralta, 2013). Neste quadro, também Fernandes (2008) 

advoga que “são os pares que estão em melhor posição para se pronunciarem acerca da 

competência e do desempenho dos seus colegas” (p.29). 
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A resposta a esta questão de investigação não estaria completa sem a compreensão da 

forma como se processam as dinâmicas supervisivas no contexto da componente interna da 

avaliação.   

Expostos a relações interpessoais que se prefiguram cada vez mais erodidas, marcadas pela 

desconformidade entre o estatuto paritário e o papel que lhes é atribuído pela ADD, os 

intervenientes neste estudo, parecem restringir a natureza das interações entre 

avaliador/avaliado ao nível dos procedimentos burocráticos. Neste sentido, as avaliadas 

reconhecem-se como parte de um processo avaliativo marcado pela contínua ausência de 

feedback de todos os agentes avaliadores das estruturas internas da escola.   

As perceções do Diretor indicam que as estratégias e metodologias supervisivas adotadas 

pela SADD, assentam no seu papel de questionamento e de (re)equacionamento 

permanente, que se concretiza, no entendimento do Elemento da SADD, por um 

acompanhamento processual, de índole permanente.  

Quanto à promoção das práticas supervisivas na componente interna, a posição do Diretor, 

conduziu a uma resposta frontal e taxativa, contudo, orientadora e promissora: “tenho pena 

mas não existe, ainda não existe”.  

O facto de, a avaliação ser feita por pares, deveria conduzir, ao desenvolvimento de lógicas 

mais participativas, assumindo uma função formativa, por professores motivados 

profissionalmente, no sentido de potenciar culturas colaborativas geradoras da mudança, o 

que na realidade parece não acontecer. Vários são os fatores que estão na origem de um 

presumível descontentamento dos professores. A falta de formação específica dos 

avaliadores/supervisores, a ação docente marcadamente individualista, o congelamento da 

progressão na carreira docente e o consequente reflexo nos salários, contribuem para 

conduzir à desmotivação geral dos professores que é visível na execução das suas tarefas 

do dia-a-dia, bem como no consequente desinteresse e descredito que manifestam pelo 

processo avaliativo.  

Este desconforto, marcado pela desconfiança e receio dos professores, dificulta a 

operacionalização das estratégias de supervisão. Porém, como se pode confirmar a partir de 

um exemplo concreto de um estudo empírico apresentado por Alarcão e Canha (2013b), 

ocorrido em contexto escolar, daquilo que deve ser o papel da supervisão horizontal e 

vertical, demonstra que é possível inverter esta situação. Através da atuação discreta de um 
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professor que desempenhou as funções de supervisor, desencadeando um processo de 

diálogo e reflexão partilhada, os autores comprovam que é possível conseguir “o 

desenvolvimento transformador das pessoas e dos contextos” (p.86) se se desenvolver 

esforços concertados no sentido de persuadir professores pouco motivados e pouco 

recetivos à mudança, através de dinâmicas colaborativas e reflexivas como o confronto, 

debate e reflexão comum.  

 

2.2.3. Articulação entre o processo de supervisão e o processo de avaliação 
interna  

Com vista a alcançar este objetivo procurou-se dar resposta às duas questões de 

investigação seguintes: a) Quais as representações dos atores educativos sobre as 

práticas supervisivas aplicadas à componente interna; b) De que forma se promove o 

desenvolvimento profissional através das práticas supervisivas da componente 

interna.  

Para responder à primeira questão é necessário perceber como está a ser feito, pelos 

agentes avaliadores, o acompanhamento e a orientação do processo avaliativo presente na 

legislação em vigor, que na continuidade dos normativos anteriores, mantem o propósito 

de “promover um processo de acompanhamento e supervisão da prática docente”62. Como 

acentua Martins, Candeias e Costa (2010), esta intenção prioriza “a necessidade de uma 

ação supervisiva contínua e reflexiva por forma a assegurar a melhoria individual, 

institucional e da qualidade do sistema educativo.” (pp.39-40)  

Em contraponto, quer ao estabelecido na legislação, quer ao defendido pelos autores que 

sustentam o quadro teórico deste estudo, designadamente Alarcão e Tavares, 2003; 

Martins, Candeias e Costa, 2010; Roldão e Peralta, 2013; Sá-Chaves, 2009; Vieira e 

Moreira, 2011, os atores educativos, cujo entendimento é consensual, não identificam no 

processo avaliativo da escola, o contributo formativo da supervisão resultante de um 

acompanhamento sistemático aos avaliados.  

Ao longo desta investigação, sucederam-se os momentos em que os intervenientes 

sustentarem as suas representações baseadas na ideia de que a dimensão surpervisiva não 

                                                 
62 Alínea h) do Art.º. 40º do presente ECD 
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está incorporada no processo avaliativo. Esta constatação, explícita nas palavras da 

Avaliadora Interna: “ a componente formativa, essa componente escapa realmente a este 

modelo de avaliação”, é corroborada pelo Elemento da SADD, “As informações que a 

SADD emite (…) são regras para uniformização de procedimentos”.  

Também no que concerne aos documentos estruturantes da escola, apenas o Diretor 

referenciou, no âmbito do Projeto Educativo, a promoção da avaliação em contexto 

supervisivo, contemplada na secção Perfil do docente63. Confrontando o discurso do 

Diretor com o constante no Projeto Educativo, verifica-se que, tal como aquele assegurou, 

encontram-se no referido documento, as orientações geradoras de ambientes formativos 

propícios ao desenvolvimento profissional dos professores, ao considerar que “a reflexão 

do seu [professor] trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o 

aperfeiçoamento e para a inovação” (p.14).  

Deste documento consta também um estimulo aos docentes no sentido do “reforço da 

dimensão coletiva e cooperativa, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos 

vários projetos do agrupamento” (p.14), dando enfoque ao desenvolvimento de estratégias 

de atuação conjunta.  

A atribuição simultânea das funções de avaliador e supervisor ao mesmo professor, 

conforme plasmado na lei, não é consensual, nem pelos autores que sustentam o quadro 

teórico deste estudo, nem pelos professores participantes. Enquanto o Diretor, o Elemento 

da SADD e as avaliadas concordam que as funções de avaliação e supervisão devem ser 

exercidas pela mesma pessoa, na mesma linha de pensamento de Alarcão e Tavares (2003), 

Roldão (2011) e Martins, Candeias e Costa, (2010), a Avaliadora Interna e o Elemento do 

CP consideram que as atividades destes dois domínios não são compatíveis, pois “acaba 

sempre por se sobrepor o papel e a função de avaliador” (AI) entendida, esta última, como 

classificadora. Também Moreira (2009) e Nolan e Hoover (2008) partilham desta posição 

ao defenderem que estas duas funções (sumativa e formativa) não devem ser exercidas 

pelo mesmo professor porque se configuram inconciliáveis. 

Por conseguinte, admitindo-se que, como defendem Martins, Candeias e Costa (2010) as 

funções de supervisão e avaliação, são complementares, interdependentes e se 

                                                 
63 Consta do ponto 6. Perfil do docente e do não docente, que se encontra na página 14 do Projeto Educativo 

de 2012-2015.  
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entrecruzam, é espectável que, as vertentes formativa e sumativa da avaliação docente, 

possam ser, por isso, exercidas pela mesma pessoa, desde que se definam com clareza os 

domínios dos dois processos. Assim, e tal como sugerem Alarcão e Tavares (2003) a 

componente da avaliação deverá ter um caráter formativo, mas a componente formativa da 

avaliação, a supervisão não deverá assumir uma vertente de classificação ou de medição 

(Marchão, 2011).  

Contudo, os entrevistados são unânimes nas suas perceções ao confirmarem que na prática, 

os avaliadores internos apenas exercem a vertente classificativa, sendo, na realidade, 

totalmente descorada a função supervisiva. A esta realidade subjaz uma insatisfação, ainda 

que, sentida pelas avaliadas a diferentes níveis. A Avaliada A parece revelar no seu 

discurso, uma certa inquietação ao ser acompanhada por uma professora que é seu par. A 

Avaliada B confessa que gostaria de ser acompanhada pelo seu par, mas numa dimensão 

formativa, ao invés da habitual vertente classificativa e burocrática.  

De que forma se promove o desenvolvimento profissional através das práticas 

supervisivas na avaliação interna. Esta é a segunda questão de investigação intrínseca a 

este objetivo, que se procura dar resposta a partir das ilações resultantes das referências 

categorizadas na dimensão formativa da componente interna da avaliação na prática 

docente.  

São promotores da atividade supervisiva, um leque de fatores valorizados pelos atores 

educativos, dos quais se destaca a institucionalização da supervisão em contexto de 

avaliação do desempenho (CP), a valorização do trabalho colaborativo, principalmente ao 

nível do grupo de recrutamento (SADD), com enfoque para a troca de experiências 

(Avaliada B), salientando-se ainda a relevância de uma boa relação interpares, referida 

pelo Diretor, como elemento que potencia a atividade supervisiva.  

Em contraponto, os fatores que os participantes consideram dificultar a atividade 

supervisiva no contexto avaliativo, são de vária ordem, podendo enumerar-se os seguintes: 

a) cultura docente muito individualista (Diretor); b) falta de tempo e de calendarização (CP 

e Avaliadas); c) ausência de formação especializada em supervisão (AI); d) dificuldade em 

reconhecer a figura do supervisor que, por sua vez, poderá ser um fator positivo ou 

negativo, dependendo do estilo do supervisor (Diretor e CP) e, por último, também é 

referido como fator condicionante da supervisão e) o próprio sistema (AI), considerado 
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como limitador na medida em que, na perspetiva a Avaliadora Interna, tem vindo a 

esvaziar-se o papel de coordenador de grupo que, em seu entender, assumia outrora as 

funções supervisivas.     

De entre os atores educativos, apenas a Avaliadora Interna reconhece algum contributo 

formativo ao Relatório de Autoavaliação, ao referir-se em relação ao avaliado nos 

seguintes termos: “ele tem que ter o trabalho de pensar” ainda que seja para se auto elogiar 

(SADD e Diretor). Porém, os demais avaliadores não reconhecem qualquer contributo 

formativo no relatório de Autoavaliação. Por conseguinte, conferem uma apreciação 

desfavorável a este instrumento, considerando-o “uma técnica” (CP), “um procedimento” 

(Diretor), “um processo mecânico” (CP), “sem vantagens” (CP), que “não vai produzir 

efeitos” (Diretor) e ainda, que em determinados contextos “pode ser perverso” (SADD).  

Por sua vez, as representações das avaliadas sobre a utilidade formativa do relatório, 

apresentam-se mais contidas, na medida em que o consideram “mais um momento de 

reflexão”.  

A tendência de opiniões dos atores educativos, permite inferir que a aplicação deste 

instrumento, o relatório de autoavaliação, parece culminar num ato isolado, onde parece 

assentar todo o processo avaliativo, sendo que, a sua elaboração de forma mecanizada 

(CP), não parece acrescentar, como seria desejável, reflexões sobre a análise das práticas 

docentes, nem parece conduzir à mudança da ação docente como defende Marcelo (2009), 

não contribuindo assim, para a emancipação profissional dos professores como preconiza 

Vieira (1993), nem lhes proporciona novas oportunidades de desenvolvimento profissional. 

Nesta linha de pensamento, prefigura-se oportuno relembrar Danielson (2010) que defende 

que “a capacidade de refletir sobre a prática docente é a marca do verdadeiro profissional” 

(p. 191).  

No que concerne à perceção dos participantes sobre o contributo formativo da avaliação 

para a melhoria da escola, os mesmos assumem, de forma clara, que o processo de 

avaliação não contribui para a melhoria da organização escolar. Destaca-se a intervenção 

do Diretor que demonstra claramente o sentimento generalizado dos demais participantes 

“… é um descrédito quando não produz nenhum efeito prático”. Decorrente das perceções 

anunciadas pelos avaliadores e avaliados participantes, poder-se-á inferir que, o processo 
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de avaliação, na sua componente interna, não parece contribuir para o desenvolvimento 

organizacional da escola enquanto instituição.  

Em contraponto a esta realidade existente na escola, percecionada pelos entrevistados, 

Alves e Machado (2010b) defendem que a avaliação dos professores deve assumir-se como 

uma prática que influi a organização escolar no seu conjunto, visando a sua melhoria e o 

desenvolvimento profissional dos seus membros. Medina e Villar (1995, referidos por 

Alves e Machado, 2010b) destacam a ideia de que a avaliação docente não deverá ser “uma 

atividade isolada no interior das escolas, mas algo que pode intervir em todos os seus 

processos” (p.90). 

 

2.2.4. Efeitos do processo supervisivo da componente interna da ADD no 

desenvolvimento profissional dos professores. 

Relativamente ao último objetivo deste estudo, que remete para os efeitos da função 

supervisiva, em contexto avaliativo, no desenvolvimento profissional dos professores, 

assume-se pertinente saber, com base na análise efetuada às representações dos atores 

educativos, quais as tendências supervisivas percecionadas por estes.  

Como defende Canário (2007), os professores, hoje em dia, necessitam de fazer um 

permanente esforço de aprendizagem e melhoria, para conseguirem acompanhar as 

constantes transformações que ocorrem em todas as dimensões da sua atividade 

profissional, que segundo Marcelo (2009), só conseguirão ser acompanhadas pelos 

professores que souberem “combinar competência com capacidade de inovação” (p.13).  

Nesse sentido, a ADD poderá constituir um instrumento basilar ao serviço do seu 

desenvolvimento profissional e pessoal, sendo, para isso, imperativo que a atividade 

supervisiva incorpore o processo avaliativo, com a intencionalidade de proceder a um 

acompanhamento orientado do professor avaliado, assente no trabalho colaborativo e 

reflexivo, defendido por diferentes autores (Moreira, 2009; Alarcão e Canha, 2013b; 

Roldão e Peralta, 2013 e Vieira, 1993)   

Em contraponto ao exposto, os participantes neste estudo não reconhecem uma lógica 

formativa na componente interna do processo avaliativo a que estão sujeitos. Segundo 

estes, os procedimentos desenvolvidos na escola, inerentes à componente interna da 
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avaliação docente, não promovem o aperfeiçoamento das suas práticas, nem ao nível 

individual, nem ao nível institucional.  

Quando questionados sobre os fatores que, no âmbito dos processos supervisivo e 

avaliativo, em seu entender, condicionam ou, pelo contrário, potenciam a melhoria das 

práticas docentes como consequência de um melhor desempenho profissional, os atores 

educativos referem como fatores potenciadores, o trabalho colaborativo, a 

interdisciplinaridade, o intercâmbio entre pares e o contributo dos documentos 

orientadores, mas constata-se com alguma apreensão, que não mencionam a ação reflexiva. 

Contudo, quando se referem aos elementos que infirmam a melhoria das práticas docentes, 

destacam as características pessoais dos docentes, o corporativismo da classe, a dispersão, 

a burocracia e o enquadramento legal. Se outros fossem os participantes, outros seriam os 

aspetos referenciados, pois como defendem Alves e Machado (2010b), “ (…) os resultados 

e os efeitos do processo de avaliação são a junção de muitos fatores técnicos e 

organizacionais, que interatuam entre si de um modo importante” (p.90). 

Não ficaria completa esta discussão dos resultados sem se tentar compreender quais as 

tendências supervisivas perspetivadas pelos professores participantes, e quais as 

expetativas sugeridas para melhorar a eficácia do modelo de avaliação implementado, bem 

como a melhoria do desempenho da prática profissional dos docentes.    

As estratégias propostas pelos atores educativos participantes, centradas na melhoria da 

eficácia deste modelo de avaliação, parecem revelar uma visão de abertura à inovação, bem 

como uma certa recetividade à mudança. Atente-se às propostas apresentadas, por cada 

ator educativo, segundo o seu estatuto relativamente à ADD:    

Diretor. Considera que o processo avaliativo seria valorizado com a existência de 

avaliadores com formação específica em supervisão, designadamente na composição do 

júri que analisa os recursos dos avaliados. Também relativamente ao relatório de 

autoavaliação, entende que o professor deve, em algum momento do processo avaliativo, 

ser confrontado com o que escreveu, de modo a aumentar a fiabilidade do mesmo.  

Elemento do CP. Propõe retirar o caráter vinculativo ao processo de avaliação, 

destinando-o apenas aos professores que pretendessem uma distinção meritória. Além 

disso, daria enfoque à observação de aulas, no novo paradigma. Mas a sua maior atenção 
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dirigir-se-ia para a obrigatoriedade da formação contínua respeitando determinados 

critérios.   

Avaliadora Interna. As suas estratégias são mais direcionadas para o envolvimento da 

escola, dos professores e do conselho pedagógico em todas as fases do processo avaliativo, 

para a criação de formas de atuação geradoras de debate assentes numa dinâmica dialógica 

e orientadas para a definição de estratégias de atuação conjunta onde todos os agentes 

educativos estejam envolvidos. Dar vez aos professores, protagonistas da avaliação de 

desempenho, é claramente o que sustenta este agente avaliador.  

Avaliadas. Manifestam-se tendencialmente a favor da implementação de uma avaliação 

externa, com a atividade supervisiva incorporada e com obrigatoriedade de observação de 

aulas. Dão grande enfoque a um processo avaliativo de carater formativo e colegial.  

Destaque-se pela sua importância, que as perceções dos atores avaliadores aqui expostas 

parecem configurar alguns dos princípios defendidos por Nolan e Hoover (2008) 

conducentes à obtenção de uma avaliação de desempenho docente de elevada qualidade.   

Por fim, foi sinalizado, pelos agentes avaliadores, um conjunto de estratégias que se 

prefiguram estruturantes ao processo de melhoria do desempenho docente. Com efeito, 

foram focados dois domínios fundamentais à constituição de uma componente de índole 

formativa no processo avaliativo: o trabalho colaborativo e a formação contínua de 

professores. Os avaliadores defendem todo o trabalho colaborativo, de modo formal ou 

informal, associado às tecnologias de informação, e ancorado numa “supervisão de 

proximidade” (SADD), constituindo-se assim um eixo estruturante conducente à melhoria 

do desempenho docente.    

Com efeito, o Elemento CP sustenta a ideia de que “o trabalho colaborativo leva de modo 

natural à prática reflexiva, mas é uma coisa que tem de se fazer com tempo” (CP). Por 

outro lado, a Avaliadora Interna elege como estratégias de melhoria do desempenho 

docente, a promoção da supervisão e a necessidade de se alterar a cultura docente. 

Associando estas duas perspetivas ao pensamento de Glickman (1985) que no seu 

entendimento a supervisão deve responder não só ao papel do professor, mas também 

promover maior envolvimento, pensamento autónomo e ação coletiva dos professores 

(p.21), parece legítimo inferir-se que a dinamização e promoção de uma cultura de 

colaboração entre os professores, irá, por certo, agilizar o desenvolvimento do processo 
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supervisivo em articulação com a componente interna da avaliação docente, destacando-se 

assim, como defende Oliveira-Formosinho (2002a), o papel da supervisão na promoção do 

desenvolvimento profissional, desde que ancorado no desenvolvimento organizacional. 

Finda-se esta discussão com a perspetiva do Diretor, que firmando as estratégias acima 

elencadas pelos professores avaliadores, acrescenta todavia um aspeto relevante ao 

enfatizar a dimensão formativa da avaliação, conferindo um especial enfoque à “promoção 

do desenvolvimento pessoal” (e profissional) de cada professor, que em seu entender, não 

só deverá ser sustentada pelo próprio, mas também agilizada pela instituição escolar. No 

quadro desta relação, e considerando a especificidade do “perfil do Diretor, onde sobressai 

a abertura, o diálogo, a disponibilidade e a capacidade de ouvir” (Projeto Educativo, p.8), 

afigura-se pertinente desafiar o Diretor a encaminhar o seu contributo para a criação de um 

clima organizacional propício a uma supervisão eficaz (Nolan e Hoover, 2008), com uma 

intensa dimensão colaborativa e reflexiva que, incorporada no processo de avaliação 

docente, se torna basilar como prática potenciadora do desenvolvimento profissional do 

professor e da organização escolar, proporcionando oportunidades de mudança de práticas 

dos professores e transformação da própria escola.   
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“Os professores são portadores de experiências profissionais 

 e de um saber experiencial (…) de grande potencial.  

… torna-se hoje imprescindível dar visibilidade 

 ao conhecimento profissional dos professores na escola” 

(Alarcão e Tavares, 2003, pp.142-143) 

  

PARTE III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurando dar resposta à problemática central desta investigação de natureza qualitativa, 

que consiste em compreender de que forma a supervisão está incorporada na componente 

interna da avaliação docente e qual o seu contributo para a promoção do desenvolvimento 

profissional dos docentes, estabeleceram-se os seguintes objetivos: a) compreender o 

processo de avaliação interna docente desenvolvido na escola; b) conhecer o contributo da 

supervisão, no contexto da avaliação interna dos docentes, com vista à melhoria do 

desempenho da prática profissional; c) compreender a articulação entre o processo 

supervisivo e o processo de avaliação interna docente; d) descrever os efeitos do processo 

supervisivo da componente interna da avaliação, no desenvolvimento profissional dos 

professores.  

Elaboraram-se entrevistas que tiveram como referentes os diplomas legais em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei nº41/2012, de 21 de fevereiro, o Decreto-Regulamentar 

nº26/2012 de 21 de fevereiro, e o quadro conceptual apresentado na primeira parte do 

trabalho.  

Recorrendo a entrevistas semiestruturadas, de seis professores (avaliadores e avaliados) 

com diferentes estatutos na ADD e com o apoio de documentação interna, procedeu-se ao 

estudo, do papel da supervisão contextualizado na componente interna da avaliação 

docente, numa escola secundária da área metropolitana de Lisboa, reportado ao ano letivo 

2013/14.  

Do tratamento de dados, com recurso ao programa NVivo 10 e sequente análise e discussão 

dos resultados, emergiram as conclusões que, no presente capítulo, se expõem.   
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1 CONCLUSÃO  

Desenvolvido todo o processo de pesquisa, é devido concluir que, na escola em estudo, a 

ação supervisiva de caráter contínuo e sistémico parece não integrar a componente interna 

da avaliação docente. Esta conjuntura parece conduzir ao fracasso, não só da forma como 

decorre o funcionamento do sistema avaliativo, mas também da concretização dos seus 

propósitos, não contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento profissional dos 

professores. Como refere Santos Guerra, (2003a) “nas instituições onde se avalia muito e 

se transforma pouco, algo estará a falhar” (p.19).   

Processo de avaliação da componente interna desenvolvido na escola. Os dados 

recolhidos permitem concluir que todos os participantes no estudo sentem a avaliação 

como uma imposição da Tutela e percecionam a componente interna da avaliação docente 

como um mero procedimento burocrático, tendente à intensificação do seu trabalho e 

assente em tarefas administrativas orientadas para a prestação de contas. Esta resistência, já 

advertida por Simões (2000) está fundamentada em representações negativas dos atores 

educativos, anteriormente referenciadas neste estudo, como a desmotivação; desinteresse; 

desconfiança; falta de incentivos; e o descontentamento (Marcelo, 2009). 

Sobre as estruturas internas da escola com funções avaliativas, designadamente a SADD, 

realça-se que os professores participantes declararam confiar no seu desempenho, 

conferindo-lhe até um papel relevante, apesar de não ser consensual a adequação dos 

parâmetros definidos pela SADD e de reclamarem um maior envolvimento e participação 

dos professores no sistema avaliativo, de modo a que todos se sintam parte integrante do 

processo.    

Os elementos avaliadores, pertencentes aos órgãos de decisão da escola, designadamente o 

Conselho Pedagógico e a SADD, que têm um papel essencial no modo como todo o 

processo avaliativo é gerido dentro da escola, não concordam com o caráter obrigatório do 

sistema de avaliação do desempenho, o que pode significar que ainda não se apropriaram 

de uma cultura avaliativa que sendo de qualidade, por certo, funcionaria como alavanca à 

melhoria da prática profissional docente.  

Os participantes entendem que os propósitos evidenciados na legislação não estão a ser 

cumpridos, quer os de natureza sumativa, que se consubstanciam no congelamento da 
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progressão da carreira docente, quer os de natureza formativa, que ficam secundarizados 

pela ênfase classificativa, dada pelo avaliador interno.  

O Relatório de Autoavaliação, centrado nos parâmetros avaliativos, não parece espelhar o 

resultado de uma verdadeira reflexão sobre as práticas dos professores, nem evidencia ter 

como efeito conduzir à mudança dessas práticas.  

Com vista a dar resposta, ainda a este objetivo, sobressai que, todos os atores educativos 

declaram que este regime de avaliação não valoriza a vertente de desenvolvimento 

profissional, ainda assim, sentem a avaliação como uma oportunidade, prefigurada por 

aspetos de cariz formativo, consubstanciados na avaliação feita por pares, regulação das 

práticas, formação contínua e ainda que de forma muito ténue, na reflexão constante no 

Relatório de Autoavaliação.  

Contributo da supervisão, no contexto da avaliação interna, para a melhoria do 

desempenho da prática profissional. Os professores participantes, à exceção do 

Elemento da SADD, reagem bem à abordagem supervisiva, e concordam com a 

necessidade da especialização em supervisão. Com efeito, ainda que nenhum tenha 

formação especializada nesta área, parecem ter uma boa perceção do conceito. 

Os participantes valorizam o trabalho colaborativo mas não o reconhecem como parte 

integrante da componente interna da ADD, e nem todos o consideram fundamental na 

implementação de uma avaliação de qualidade. Porém entendem que na escola se investe 

pouco no trabalho colaborativo no contexto da avaliação docente e contrariando as 

tendências supervisivas de Moreira (2009), alguns admitem que os professores tendem a 

trabalhar cada vez mais isoladamente. De entre os fatores referenciados como 

responsáveis, destacam-se o aumento de competitividade e a falta de tempo, devido à 

burocracia e à multiplicidade de funções atribuídas atualmente aos professores. (Perrenoud, 

1993; Alarcão, 2000; Hargreaves, 1998). 

A maior preocupação a reter das perceções dos atores educativos prende-se com a 

desvalorização conferida às práticas reflexivas, surgindo confinadas à elaboração do 

relatório, que perspetivado de forma muito redutora, poucos admitem ser um elemento 

facilitador destas práticas. Em contraponto, Oliveira-Formosinho (2002b) considera que o 

“combustível para a reflexão” (p.56) surge do processo de questionamento que advém da 

interação estabelecida entre o supervisor e o professor. Ora, se na perspetiva dos 

participantes, a avaliação feita por pares, não parece centrada na “interação entre pessoas, e 
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na partilha de conhecimento e de saber experiencial” (Alarcão e Canha, 2013b, p.53), 

sendo pelo contrário, enformada por uma relação de cariz sumativo entre avaliador e 

avaliado, esta avaliação interpares parece estar longe de se assumir como uma dimensão 

formativa cuja finalidade seja o desenvolvimento profissional (Machado et al., 2012). 

Afastamo-nos assim da conceção de Korthagen (2012) que coloca a tónica na 

“aprendizagem reflexiva apoiada pelos pares” (p. 151) para se alcançar uma avaliação de 

desempenho docente de qualidade.   

No que concerne às estratégias e metodologias supervisivas, é entendimento dos 

participantes que estas se restringem a interações ocasionais entre avaliador/avaliado, 

marcadas pela inexistência de feedback construtivo, sendo a natureza das relações 

existentes confinadas a procedimentos burocráticos, não havendo por isso, 

acompanhamento, nem promoção de práticas supervisivas pelo avaliador.  

Neste contexto, encontra-se a ação da SADD, cujo papel positivo é reconhecido pela 

maioria dos participantes, não obstante, parecer ter uma função essencialmente processual 

e de modo algum de cariz supervisivo.  

Por conseguinte, parece necessário repensar o papel da SADD, que deverá, no domínio das 

suas competências, adotar estratégias formativas, que incluam mais atividades reflexivas e 

colaborativas incorporadas no processo de avaliação. Desafia-se esta estrutura de decisão a 

desencadear esforços conducentes à mobilização de todos os intervenientes - professores 

avaliadores e avaliados - no sentido de diligenciar a sua colaboração, designadamente na 

elaboração de instrumentos de registo, corresponsabilizando-os também pelo processo 

avaliativo. 

Entende-se que, para elevar o sistema de avaliação a uma dimensão de maior transparência 

e autenticidade, urge valorizar a possibilidade dos professores participarem nos critérios de 

avaliação, bem como facultar-lhes o conhecimento prévio de quem são os avaliadores 

(Pereira, Oliveira e Tinoca, 2010). Ainda, no alinhamento da transparência, afigura-se 

essencial que os resultados da avaliação estejam disponíveis para todos os intervenientes 

no processo avaliativo.   

Salienta-se ainda a necessidade de se determinar que os parâmetros sejam acompanhados 

de descrições de forma a permitir o feedback entre avaliador/supervisor e avaliado.  
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A posição do avaliador/supervisor, durante o processo de avaliação, deverá ser conduzida 

“numa lógica de acompanhamento, de discussão e de ajuda (…) que implique interação e 

continuidade” (Roldão, 2011d) centrada na reflexão conducente à mudança dessas práticas 

(Nóvoa, 1999) e sequente desenvolvimento profissional, tornando assim, mais profícuo, o 

processo de avaliação, que deve “refletir as competências necessárias à vida profissional”. 

(Pereira, Oliveira e Tinoca, 2010, s. p.). 

Articulação entre o processo de supervisão e o processo de avaliação interna. As 

respostas dos participantes vão no sentido de não se identificar qualquer relação entre a 

componente interna do processo avaliativo e a ação supervisiva, resultante de um 

acompanhamento sistémico e sistemático aos avaliados, que seja legitimada por 

documentos estruturantes de suporte a essa relação, designadamente o Projeto Educativo.   

Este documento não parece ser utilizado como parte de uma estratégia integradora do 

processo avaliativo, conducente à mudança. Ao contrário, parece ser encarado como o 

cumprimento de uma formalidade legal, apesar de ter sido concebido, como elemento 

catalisador de dinâmicas reflexivas, colaborativas e incentivadoras da relação com a 

comunidade.  

Afigura-se, assim, indispensável que os órgãos de gestão e decisão desenvolvam esforços 

no sentido de agilizar uma estreita articulação entre os documentos orientadores - Projeto 

Educativo prioritariamente mas também o Relatório de Autoavaliação e o Relatório de 

Avaliação Externa - que norteiam as diversas ações da escola e relação com a sua 

comunidade e, a atividade supervisiva incorporada na componente interna da avaliação 

docente.  

Formula-se o desejo de que o Projeto Educativo possa, no futuro, representar um elo de 

entendimento entre os professores, a escola e a comunidade, uma vez que as suas metas e 

objetivos constituem elementos de referência da componente interna da avaliação 

tornando-a mais contextualizada à realidade específica da escola em estudo.  

A dupla função de avaliador e supervisor, por certo de natureza complexa, atribuída à 

mesma pessoa pelos diplomas legais, não é confirmada pelos professores participantes, que 

lhe reconhecem na prática, apenas o papel de avaliador.  

Não obstante admitirem, que a presença do avaliador deveria ser sentida ao longo de todo o 

processo avaliativo, consideram que aquele atua numa lógica classificativa, cuja ação 
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parece ter sustento apenas na sua experiência pessoal. Colocando a tónica na dimensão 

formativa da avaliação docente, esta tendência de perceções dos participantes sobre a 

realidade existente na escola, distancia-se do preconizado pelos vários autores que 

sustentam o quadro teórico deste estudo, que defendem uma relação de compromisso na 

junção dos dois processos: avaliativo e supervisivo.  

Na globalidade, os atores educativos não reconhecem que, o relatório de autoavaliação 

constitua um instrumento potenciador da atividade supervisiva no processo avaliativo. 

Sendo feito pelo avaliado, sem o apoio do avaliador, resume-se a um ato isolado centrado 

nos parâmetros de avaliação. Este relatório não parece enquadrar-se numa lógica de 

melhoria do crescimento e desenvolvimento profissional conducente à adoção de boas 

práticas docentes.   

Efeitos do processo supervisivo da componente interna da ADD no desenvolvimento 

profissional dos professores. Todos os atores educativos, avaliadores e avaliados, 

defendem a ideia de que a componente interna da avaliação docente, da forma como está 

implementada na escola, acrescenta muito pouco ao seu conhecimento profissional. Com 

efeito, consideram que os procedimentos avaliativos não se refletem nas componentes do 

desempenho da prática docente, não produzem efeitos benéficos na práxis docente, nem 

conduzem à sua alteração. 

As tendências supervisivas, perspetivadas pelos intervenientes, com vista a melhorar a 

eficácia do modelo de avaliação vigente, encaminham-se no sentido de: i) valorizar a 

formação específica em supervisão, de acordo com o entendimento de Nolan e Hoover 

(2008) e Stronge (2010); ii) protelar a obrigatoriedade da formação contínua, também 

defendida por Stronge (2010) iii) estimular o envolvimento dos professores na escola; iv) 

agilizar um processo avaliativo de caráter formativo como preconizam Vieira e Moreira 

(2011) e colegial (Rodão, 2011); v) alterar a cultura docente existente como defendem 

Roldão e Peralta (2013) mas também Stronge (2010) ; iv) desenvolver uma cultura de 

colaboração em linha de pensamento com Stronge, (2010) e Vieira e Moreira (2011).  

Estas tendências supervisivas aduzidas pelos participantes vão ao encontro dos 

pensamentos defendidas pelos teóricos referidos, porém apropria-se ainda acrescentar 

outros intentos que, não surgindo na voz dos participantes, constituem claros contributos 

para a eficácia do modelo de avaliação vigente.   
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Neste sentido, considera-se também que, os intervenientes no processo, devem participar 

na sua conceção (Stronge, 2010) e que as estruturas internas com funções avaliativas e de 

gestão devem disponibilizar tempo e recursos para apoiar e valorizar a avaliação docente 

entendida como um processo dinâmico e evolutivo (Stronge, 2010).  

Por último, mas não menos importante, deve ser proporcionada a possibilidade dos 

professores se desenvolverem profissionalmente, garantindo-lhe que a avaliação seja feita 

por profissionais qualificados (Nolan e Hoover, 2008; Korthagen, 2012).   

 

Em suma. A triangulação entre a análise, interpretação e confrontação das representações 

dos professores participantes, os dispositivos legais e os autores revistos no quadro teórico, 

indicia uma incongruência entre o postulado nos referentes legais que conferem um papel à 

supervisão dentro da avaliação interna docente, e a sua aplicação, que parece não estar 

espelhada no envolvimento das estruturas internas de decisão e avaliação dentro da escola, 

apesar dos atores educativos se assumirem recetivos à supervisão e lhe conferirem valor. A 

incongruência referida é indicativa de que algo está a falhar no âmbito da ADD.  

Com base em tudo o que precede, as evidências fazem emergir possíveis asserções, 

destacando-se a forma desadequada e desarticulada como o sistema de avaliação está 

implementado na escola. De facto, um modelo de avaliação que, conforme se pode ler no 

preâmbulo do ECD em vigor64, “tem em vista” uma avaliação do desempenho “com 

processos de trabalho centrados na sua utilidade e no desenvolvimento profissional”, 

propondo-se ainda potenciar “a dimensão formativa da avaliação”, na prática, reduz o seu 

processo de avaliação a um conjunto de relatórios de autoavaliação de atividades 

anualmente desenvolvidas pelo avaliado.  

Este sistema avaliativo afigura-se, assim, de difícil aplicação na escola, devido às 

dificuldades que apresenta na operacionalização dos seus dispositivos, e na difícil 

articulação entre a avaliação formativa e uma ação supervisiva contínua, reflexiva e com 

visão transformadora (Vieira, 2009). Outro fator que poderá estar na base deste problema 

situa-se a nível interno da escola, mais especificamente relacionado com uma cultura 

docente pouco colaborativa e emancipatória (Vieira, 2009), com a forma como os 

                                                 
64 ECD - Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de Fevereiro  
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professores encaram a avaliação e como as estruturas internas de avaliação lidam com o 

sistema avaliativo.  

Esta problemática remete para a necessidade de se repensar a natureza e estrutura da 

componente interna da avaliação docente. O contributo para a sua solução (ou parte dela) 

passa pela promoção de reflexões dialógicas sobre o papel da supervisão no contexto da 

avaliação docente, sendo certo que o sucesso desta relação consubstanciada numa 

avaliação de desempenho de qualidade, conduzirá, inevitavelmente, ao desenvolvimento 

profissional dos professores.  

Em consequência, para que a prática supervisiva se constitua como propósito basilar da 

qualidade do desempenho docente, acredita-se ser fundamental o envolvimento de todos os 

intervenientes no processo (Alarcão, 2009; Stronge, 2010; Roldão e Peralta, 2013, Nolan e 

Hoover, 2008).  

Assim: do Diretor (líder de topo) espera-se a promoção de um clima organizacional 

construtivo (Stronge, 2010) propício ao desenvolvimento de uma cultura supervisiva e 

avaliativa que encoraje o desenvolvimento profissional (Oliveira-Formosinho, 2002a; 

Alarcão, 2000; Roldão, 2011); das Estruturas Avaliativas de decisão da escola espera-se 

que apoiem os professores ao nível da formação (Stronge, 2010), horas de trabalho 

(Nóvoa, 1999), e que fomentem a sua participação no processo avaliativo; do Avaliador 

Interno espera-se que potencie a dimensão formativa da ação avaliativa (Stronge, 2010) 

com enfoque para o apoio ao desenvolvimento das capacidades de reflexão e de trabalho 

colaborativo (Korthagen, 2012); do Avaliado espera-se que se mostre recetivo ao seu 

aperfeiçoamento, e disponível para o seu próprio desenvolvimento profissional, que 

adquira uma postura recetiva às atividades supervisivas, um espírito de abertura, de 

questionamento, e que tenha capacidade de reagir a críticas construtivas; por último, da 

Tutela espera-se, não só a elaboração de legislação adequada, transparente e exequível, 

para que todos os professores se apropriem desta causa, mas também a criação de 

condições necessárias para que todos os intervenientes, em articulação, e num espírito 

colegial, consigam uma boa implementação dos processos avaliativo e supervisivo.  
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2 REFLEXÃO PESSOAL 

Ao longo do período de realização do presente estudo, sempre que os professores - colegas 

de trabalho - me abordavam sobre o tema da minha dissertação, vivenciava um sentimento 

negativa, causado pelo clima delicado que se instalava, quando referia que o tema era sobre 

“O papel da supervisão na Avaliação do Desempenho Docente”.  

Os professores, voluntária ou involuntariamente, deixavam sobressair interjeições 

depreciativas quanto à temática. De facto, não restam dúvidas de que a avaliação é um 

assunto desaprazível entre os docentes. No alinhamento desta perceção, recordo Vieira e 

Moreira (2011) que consideram que “a resistência dos professores é, em muitos casos, 

necessária e justificável. É preciso ler nas entrelinhas os seus pretextos” (p.7). Neste 

sentido, ouso acrescentar que as próprias críticas dos professores serviram, muitas vezes, 

como ponto de partida para muitas das minhas reflexões.  

É minha convicção que esta repulsa generalizada, pela Avaliação Docente está, 

essencialmente, relacionada com a associação que os professores fazem à prestação de 

contas e não ao desenvolvimento profissional. Acredito que, salvo raras exceções, todos os 

professores, tendencialmente, desejam tornar-se melhores profissionais e que ambicionam 

contribuir para o sucesso dos seus alunos, em particular, e do sistema educativo, na 

generalidade.  

A grande questão foi levantada por Stronge (2010): “como é que o ensino e a 

aprendizagem podem melhorar através da avaliação?” (p.24). Eu acredito que a resposta 

tem de passar pela incorporação de atividades supervisivas na avaliação docente, na 

medida em que é através do questionamento, do acompanhamento, do trabalho 

colaborativo (interpares) e da prática reflexiva que os professores se vão aperfeiçoando, 

mantendo assim o incentivo e o gosto pela sua profissão.  

Porém, não se apresenta fácil uma solução que envolva a apropriação, por parte dos 

professores, de uma cultura docente assente na aceitação de uma supervisão avaliativa. 

Corroborando Korthagen (2012) “A verdadeira mudança apenas terá lugar quando as 

pessoas estiverem dispostas a ampliar as suas zonas de conforto“ (p. 156).   
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Assim sendo, o papel da supervisão, no contexto da avaliação docente, afigura-se-me 

delicado e de difícil aplicação, no sentido em que o processo supervisivo envolve uma 

considerável diversidade de agentes educativos, de situações e de contextos. Engloba 

professores, que apesar do seu estatuto paritário, incorporam uma estrutura hierárquica 

vertical, e detêm uma diversidade de funções, numa cada vez maior multiplicidade de 

campos de ação, dentro e fora da sala de aula.   

É minha convicção que, o próprio processo de elaboração desta investigação, 

designadamente a realização das entrevistas, desencadeou nos participantes, uma atitude 

reflexiva no que concerne às temáticas da avaliação, da supervisão e do desenvolvimento 

profissional. 

Neste âmbito, verifiquei, enquanto decorriam as entrevistas, que cada participante, ainda 

que inconscientemente, se distanciava com frequência, da situação real que lhe era 

questionada, relatando em vez disso, a sua perceção ideal da realidade que, normalmente 

estava mais de acordo com os autores revistos do quadro teórico e com o enquadramento 

legal do que, com a realidade da escola. Com frequência, os seus testemunhos refletiram 

disparidades entre o que na realidade se passava na escola e o que os entrevistados 

desejariam que fosse o processo avaliativo e toda a sua envolvência.   

Apurei ainda, que a realização das entrevistas encerrou a possibilidade dos participantes se 

confrontarem com dilemas, constrangimentos e ambiguidades próprios dos temas 

questionados, colocando-os numa posição critico-reflexiva. Acredito que, os agentes de 

avaliação e decisão da escola, não ficaram indiferentes a este processo, e por certo, nem o 

ficarão relativamente a este estudo, que emerge como um apelo à transformação 

direcionada para o questionamento, para a mudança e inovação em contraponto com os 

“pressupostos tradicionalistas” (Sanches, 2015) instituídos.  

Ao longo desta investigação, confirmei com apreensão, que os professores participantes 

não valorizaram, pelo menos, tanto quanto seria desejável, as práticas reflexivas na sua 

vertente de auto e/ou heterorreflexão, nem pareceu conferirem uma posição de relevo à 

figura de avaliador/supervisor no processo avaliativo, não o considerando potencial fator 

de melhoria do desenvolvimento profissional.  

A realização do presente estudo conduziu-me à identificação de duas singularidades, que 

se destacaram pela sua marcada afinidade. Uma, entre o Diretor e a Avaliadora Interna, 

cujas posições convergentes, pareceram apresentar uma visão de maior abertura no que 
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concerne à política avaliativa do desempenho docente na sua relação com o processo 

supervisivo. Outra, entre os Elementos do CP e da SADD, que apresentaram por diversas 

vezes, visões que se tocavam com frequência e que espelhavam uma perspetiva mais 

convencional da ação docente e da política avaliativa.  

No ano em que decorreu esta investigação, dos 85 professores de carreira pertencentes à 

escola, apenas dois foram sujeitos à avaliação interna e nenhum a avaliação externa (com 

observação de aulas). Estes dados, pela sua reduzida expressão, incitam-me uma certa 

inquietude, conferindo-lhe por isso, destaque nesta reflexão focada na componente interna 

da avaliação docente.  

Apesar de, ser este, um aspeto tangencial ao presente estudo, julgo merecer interesse 

atestar aqui a minha apreensão sobre a disparidade registada entre, por um lado, o principal 

desempenho da atividade docente (lecionar) e, por outro, as demais atividades de apoio à 

ação de ensinar, precisamente sobre as quais recai a componente interna da avaliação do 

desempenho da maioria dos docentes.   

Esta asserção prende-se com o cumprimento de dispositivos legais que definem que, todos 

os professores estão sujeitos à avaliação da componente interna, com base no cumprimento 

dos parâmetros concebidos pela SAAD. Porém, a essência do trabalho do professor é a sua 

atividade letiva - entendida como a especificidade do professor e sua atividade primordial 

– e não as atividades adicionais, fora da sala de aula, como por exemplo, preparação, 

organização e realização das atividades letiva ou o envolvimento em projetos/atividades 

relevantes para o ensino/aprendizagem, sobre as quais recaem os indicadores de avaliação 

do desempenho docente.  

Se os professores participantes são unânimes em considerar que este modelo de avaliação, 

da forma como foi concebido e está a ser implementado, não produz efeitos no seu 

desenvolvimento profissional, então este processo avaliativo pode considerar-se, um 

sistema ineficaz na escola em estudo, na medida em que, um dos seus propósitos, de 

melhoria e aperfeiçoamento profissional, depende unicamente da vontade de cada 

professor.  

Evidentemente que pode haver avaliação sem supervisão, mas ela “é pontual e muito cega” 

(Roldão, 2011e) porque não é sustentada num processo de acompanhamento, que conduza 

“à (re)elaboração de saberes e à progressão da qualidade da ação do professor” (idem, d). 
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Considero que, a realização desta investigação, revelou-se muito enriquecedora, a nível 

pessoal e profissional, não só porque me abriu horizontes, aprendendo a (re)pensar e a 

questionar o que me rodeia, mas também, no domínio da especialização, constituiu uma 

oportunidade para aprofundar os meus conhecimentos específicos nesta área do saber e 

deslindar o espectro da avaliação docente, que se tem revelado tão complexo, controverso 

e polissémico.  

Finalizo esta reflexão formulando um desejo. Que, num futuro próximo, os professores 

aprendam a encarar o papel da supervisão no contexto da avaliação docente, como um 

facilitador do desenvolvimento profissional de todos, em geral e de cada um, em particular.  
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3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

Mais vertentes abordadas poderiam enriquecer substancialmente o presente estudo. Porém, 

o âmbito da sua natureza e a profundidade que se afigurou adequada à sua elaboração, 

condicionaram um maior desenvolvimento temático, daí resultando algumas limitações que 

a seguir se explicitam. 

A intencional secundarização atribuída à escola, entendida como organismo vivo, em 

desenvolvimento e em aprendizagem (Alarcão e Tavares, 2003), poder-se-á considerar 

uma limitação do presente estudo. Com efeito, julga-se que poderia ter sido potencialmente 

mais consistente alargar-se o campo de ação do presente estudo à organização escolar, de 

modo a compreender-se, as configurações do processo avaliativo/supervisivo numa 

perspetiva tão abrangente quanto integradora, bem como as suas implicações, no espaço 

escolar e bem assim, na multiplicidade dos seus atores. Efetivamente, como defende 

Roldão (2011) “É impossível discutir a supervisão de professores descontextualizada da 

supervisão das escolas” (d). Porém, receou-se que, alargar as temáticas a um leque muito 

diversificado, poderia conduzir à dispersão do estudo, afastando assim a investigação do 

seu objeto e objetivos.  

Neste contexto, pode também considerar-se como fator limitativo desta investigação, não 

se ter desenvolvido os domínios, onde a avaliação docente tem, efetivamente, grande 

implicação, como a profissionalidade docente e a identidade profissional. A investigadora 

desejaria ter-lhes dedicado maior atenção, porém entende-se que estas temáticas, 

constituem elas próprias, objeto de estudo, para outros trabalhos de investigação. Contudo, 

ciente desta contingência e dada a relevância para investigações futuras, propõe-se o 

desenvolvimento de pesquisas direcionada para estas áreas específicas do saber.  

No que concerne às opções metodológicas adotadas, uma limitação que merece destaque, 

prende-se com a subjetividade sentida, inerente à análise de conteúdo que se traduziu na 

dificuldade em proceder à categorização de algumas unidades de registo e sua posterior 

codificação, originando a sobreposição das categorias/subcategorias que, não raras vezes, 

tornou difícil a decisão de optar por uma, em detrimento de outra.    

Poder-se-ia ainda, alargar o âmbito do estudo aos demais professores da escola, 

enriquecendo a análise e discussão dos resultados com a utilização de outros instrumentos 

de investigação, nomeadamente questionários, o que permitiria proceder à confrontação 
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entre a informação patente nas entrevistas realizadas e as representações dos professores 

obtidas a partir dos inquéritos. Embora este procedimento consentisse aumentar o grau de 

profundidade dos resultados obtidos, entendeu-se que, o conteúdo das entrevistas 

realizadas era considerado relevante e apresentava, por si só, um elevado grau de 

pertinência, variedade e riqueza de informação recolhida, encontrando-se em conformidade 

com as respostas aos seus objetivos no presente estudo. 

Por fim, a modalidade de estudo de caso interpretativo pode também considerar-se uma 

limitação, na medida em que, está circunscrita a um contexto particular e limitado dos 

resultados obtidos, “parecendo uma base pouco sólida para se fazer generalizações” (Stake, 

2007, p.23). Todavia, o estudo de este “caso” enforma um contributo para a investigação 

científica na área da supervisão e avaliação de professores, na medida em que, sendo 

significativo de uma determinada situação, poderá potencialmente, pela sua analogia, 

constituir-se uma representação do que poderá corresponder a outras realidades.  
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4 LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Apesar do processo desenvolvido na indagação deste estudo de caso, que se qualificou 

pelo propósito de compreender em profundidade uma situação singular, o tema sobre o 

papel da supervisão na componente interna da avaliação docente, não se esgota neste 

estudo, cujo contributo visa, não só, dar visibilidade ao papel da supervisão, mas também 

constituir um ponto de partida para novas investigações. Assim, propõe-se agora 

equacionar alguns aspetos cuja intencionalidade consiste em apontar pistas de reflexão 

para futuros estudos semelhantes.   

A presente investigação permitiu inferir que, o papel da supervisão não parece assumir 

uma posição de relevo na avaliação interna docente, e por consequência, também não 

produz efeitos no desenvolvimento profissional dos professores. Assim, numa perspetiva 

de continuidade deste trabalho, propõe-se que sejam desenvolvidos estudos – privilegiando 

uma metodologia de investigação-ação – que conduzam à compreensão de quais as 

estratégias da atividade supervisiva que serão mais recetivas pelos atores educativos e 

ainda de que forma poderão melhor articular-se com as finalidades do processo avaliativo, 

emergindo como promotoras da mudança das práticas docentes e da melhoria da 

organização escolar.  

A partir das conclusões deste estudo de caso, propõe-se ainda um estudo de investigação 

ampliado, com o objetivo de compreender quais as implicações do poder mobilizador do 

papel da supervisão em contexto de avaliação docente, no domínio da profissionalidade, e 

da identidade profissional docente daquela escola, com vista a perceber como se poderão 

promover mudanças na complexa cultura profissional e organizacional dos docentes, que 

conduzam à construção de uma cultura colegial.  

Deste estudo decorre a importância dos órgãos de gestão e decisão da escola, com funções 

avaliativas, enquanto potenciais líderes ou facilitadores de comunidades aprendentes 

(Alarcão, 2000). Assim propõe-se a realização de estudos que aprofundem, a relevância do 

papel dos líderes, numa linha de articulação entre a supervisão, a organização escolar e a 

cultura de avaliação.  
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De acordo com a legislação em vigor65, no ano de 2016, deverá proceder-se à avaliação do 

atual regime de avaliação do desempenho docente (ADD). Aproveitando o balanço 

decorrente de quatro anos de implementação deste modelo avaliativo, a Tutela deverá 

aferir a adequação da operacionalização dos procedimentos, bem como da implementação 

e cumprimento dos propósitos definidos no quadro legal que suporta a ADD. Neste 

contexto, o presente estudo poderá constituir um contributo ao evidenciar a necessidade de 

se clarificar o papel da supervisão no âmbito da avaliação docente, centrada no 

desenvolvimento profissional. 

 

 

                                                 
65 N.º 6 do artigo 30.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro.    
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“Com o tempo, assim o espero, este termo [supervisão] consolidará o seu valor semântico 

na terminologia educacional portuguesa, deixando para trás as nefastas conotações que 

algumas pessoas ainda persistem em atribuir-lhe. Para isso contribuirá uma prática da 

supervisão que testemunhe a conceptualização entretanto realizada nesta área do saber 

acional.” 

(Alarcão, 2000, p.22) 

 

 


