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Este artigo vem na sequência da minha participação no 13.º Congresso Educação
Hoje, promovido pela Texto Editores, a que tive a honra de presidir e cujo tema
organizador foi precisamente a avaliação do desempenho dos professores e educa-
dores. Aqui sistematizo algumas ideias e reflexões que me parecem mais oportunas
e relevantes e que, naturalmente, ficam bem longe de abranger todos os temas de
interesse na área prática da avaliação dos professores. O artigo não tem a preten-
são de reflectir o teor das conferências, das discussões e dos debates que ocorre-
ram ao longo do dia do Congresso. Na verdade, parte de considerações que tive
oportunidade de partilhar com todos os congressistas na sua abertura e encerra-
mento e de reflexões que fui fazendo na sequência das intervenções dos diferentes
conferencistas.

Gostaria, nesta altura, de expressar os meus agradecimentos aos conferencistas do
Congresso que, gentilmente, aceitaram o convite que lhes dirigi: Dr. Jorge Morais,
Director-Geral dos Recursos Humanos da Educação do Ministério da Educação;
Professor Doutor Almerindo Afonso, da Universidade do Minho; Dr. Manuel
Esperança, da Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa; Dr.ª Constância
Batáglia, da Escola Secundária D. João V, na Damaia; Dr. José Manuel Conceição, da
Escola Secundária da Quinta do Marquês, em Oeiras; Doutora Ana Paula Curado,
da reitoria da Universidade de Lisboa; e Dr. Arsélio Martins, da Escola Secundária
de José Estevão, em Aveiro. Também é devido um especial agradecimento aos pro-
fessores participantes e à Dr.ª Aldina Lobo, que me apoiou na moderação de ses-
sões de trabalho. Todos, sem excepção, contribuíram de forma decisiva para que se
discutisse e reflectisse abertamente sobre um alargado conjunto de questões e
para que o Congresso tivesse alcançado plenamente os seus objectivos.

Gostaria ainda de agradecer à Texto Editores o honroso convite que me dirigiu
para presidir ao Congresso e a oportunidade que nos proporcionou a todos para
debatermos um tema tão difícil, denso e complexo, mas também tão envolvente e
apaixonante como é a avaliação do desempenho docente.

Tendo em conta o tema e o título organizador do Congresso, farei obviamente uma
apresentação e discussão acerca de desafios, problemas e oportunidades que são
inerentes a qualquer sistema de avaliação, procurando seleccionar os que even-
tualmente terão mais significado no contexto da avaliação dos desempenhos dos
professores. No entanto, não podem deixar de ser tidas em conta algumas questões
básicas de natureza teórica e conceptual que enquadrem tais desafios, problemas e
oportunidades. Por isso mesmo, serão apresentados e discutidos desenvolvimentos
de natureza teórica e prática que, nas últimas décadas, têm estado associados à
avaliação dos professores e educadores.
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O artigo não é acerca do Decreto Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro, que
decorre das alterações ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de
Janeiro). Isto significa que não irei aqui fazer uma análise artigo a artigo, número
a número, da legislação vigente. Estou mais interessado nas questões de substân-
cia e de conceptualização teórica que possam apoiar reflexões e discussões funda-
mentadas sobre o conteúdo e o significado do Decreto Regulamentar. Creio que o
fundamental de qualquer sistema de avaliação reside na compreensão das ques-
tões teóricas que o fundamentam. Das concepções e visões do mundo, de escola, de
aprendizagem e de ensino que o sustentam. Dos valores e da ética que o orientam.
E também das políticas que o motivam.

A minha intenção é, por isso mesmo, a de que este seja um artigo no domínio cien-
tífico da avaliação e, em particular, na sua área prática da avaliação de professores
que, nos últimos 30 anos, tem vindo a suscitar um interesse crescente junto dos
mais variados sectores das sociedades (e.g., políticos, científicos, profissionais,
económicos).

Trata-se de um artigo que, em traços largos, discute questões que julgo essenciais
do domínio prático da avaliação dos professores, permitindo que os leitores pos-
sam, com base nele, aprofundar conhecimentos de natureza teórica e, simultanea-
mente, perspectivar formas de conceber e de organizar práticas de avaliação de
professores que tenham sentido e real significado para todos os intervenientes no
processo.

Professor Doutor Domingos Fernandes

Universidade de Lisboa
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A avaliação é um domínio científico e uma prática social cada vez mais indispensá-
vel para caracterizar, compreender, divulgar e melhorar uma grande variedade de
problemas que afectam as sociedades contemporâneas, tais como a qualidade da
educação e do ensino, a prestação de cuidados de saúde, a distribuição de recursos
e a pobreza.

Um dos desafios que hoje se coloca à avaliação em geral é o de contribuir para
melhorar a vida das pessoas tendo como ponto de partida a aceitação e o reconhe-
cimento de uma diversidade de perspectivas e de abordagens, evitando assim a
polémica pela polémica e apostando no pluralismo nas suas diferentes formas
(e.g., ideológico, temporal e espacial). Parece assim ser relevante sublinhar diferen-
ças críticas entre teorias ou abordagens de avaliação mas também conhecer bem o
que têm de comum, procurando assim resistir a dicotomias, que pouco contribuem
para a clarificação e o discernimento, e a qualquer tipo de ortodoxias ontológicas,
epistemológicas ou metodológicas. É importante que se compreenda que a avalia-
ção é, em muito boa medida e em muitas situações concretas, uma construção
social complexa que envolve pessoas que funcionam em determinados contextos,
com as suas práticas e políticas próprias, e que envolve também a natureza do que
está a ser avaliado que, por sua vez, também tem as suas finalidades, lógicas e
políticas próprias. Por isso, qualquer que seja a perspectiva teórica ou filosófica
adoptada (e.g., avaliação baseada em objectivos, avaliação orientada por critérios,
avaliação deliberativa e democrática, avaliação focada na utilização e nos utiliza-
dores), dificilmente as avaliações contemporâneas poderão contornar as questões
sociais, políticas e éticas assim como as questões relativas à sua utilização, à par-
ticipação dos intervenientes e aos potenciais utilizadores.

Os propósitos que se pretende alcançar através de uma dada avaliação (e.g., avalia-
ção do desempenho dos professores) determinam em grande medida a forma como
se planifica e desenvolve o processo de recolha de informação e como se organiza e
divulga o próprio relatório ou registo final. Ou seja, os fins a que se destina a avalia-
ção têm necessariamente de ser considerados quando se escolhem os procedimen-
tos de recolha de dados, o tipo de interacção que o avaliador vai estabelecer com os
avaliados ou, em geral, o design do sistema que se pretende concretizar. Há uma
grande variedade de propósitos genéricos que podem ser associados a uma avalia-
ção, nomeadamente a uma avaliação de professores, tais como: a) melhorar o
desempenho dos professores; b) responsabilização e prestação pública de contas; 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DOMÍNIO CIENTÍFICO
DA AVALIAÇÃO



c) melhorar práticas e procedimentos das escolas; d) compreender problemas de
ensino e de aprendizagem, contribuindo para a identificação de soluções possíveis;
e e) compreender as experiências vividas por quem está envolvido numa dada prática
social.

Para que os propósitos de uma avaliação possam ser alcançados utilizam-se, em
geral, avaliações sistemáticas ou formais quase sempre enquadradas por um
modelo teórico. Mas também se utilizam avaliações informais e combinações de
abordagens mais e menos formais. A compreensão da natureza destes tipos de ava-
liação e das relações que existem entre si é relevante e deverá ser objecto de estudo
e de reflexão.
A conceptualização das práticas de avaliação tem de se fazer com base no processo
que permite discernir a qualidade do que se avalia que, no fundo, é o fulcro ou o
cerne de qualquer processo de avaliação. Dito de outra forma, a avaliação tem a ver
fundamentalmente com a identificação e o reconhecimento da qualidade com base
numa diversidade de evidências que permitem comprovar essa mesma qualidade
perante outrem. Independentemente das múltiplas e diversificadas questões que se
poderão formular numa dada avaliação, há duas que lhes estarão sempre subjacen-
tes ou que, de algum modo, estarão sempre presentes de forma mais ou menos
explícita: a) como se poderão descrever as percepções das pessoas acerca da quali-
dade do que se está a avaliar (e.g., ensino, competência dos professores, oportuni-
dades de aprendizagem, programa para alunos em risco, utilização de novas
tecnologias de informação e comunicação)?; e b) qual é a qualidade do que se está a
avaliar?
No entanto, é necessário caracterizar e discutir as abordagens que, em avaliação,
têm sido utilizadas para determinar a qualidade de um qualquer ente, nomeada-
mente aquelas que estão mais associadas à definição de critérios e de standards e
as que se baseiam mais nas descrições das percepções dos diferentes intervenien-
tes. No primeiro caso, avaliação criterial, estamos perante abordagens que, num
certo sentido, produzem medidas da qualidade, isto é, a qualidade é determinada
através da comparação entre as evidências obtidas no processo de avaliação e os
critérios definidos de acordo com uma variedade de processos. Nestas condições, a
qualidade pode considerar-se como sendo real e independente do avaliador. No
segundo caso, avaliação baseada nas experiências pessoais, as abordagens utiliza-
das baseiam-se essencialmente na descrição, análise e discussão das percepções
que os intervenientes no processo têm dessa mesma qualidade, isto é, a qualidade
é construída socialmente e é reconhecida quando se vê e quando se sente.

Em qualquer dos casos, a avaliação da qualidade, baseada no chamado pensamento
criterial ou nas experiências vividas e sentidas pelos intervenientes, será sempre
uma construção feita por seres humanos e, por isso, estará sempre fortemente rela-
cionada com a experiência pessoal de cada um. Logo, sabe-se que nem todos verão
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e/ou sentirão o que outros vêem e/ou sentem e, por isso mesmo, a qualidade para
uns não se chega a revelar enquanto que, para outros, é possível identificá-la quer
através do que parece ser bom quer através do que parece não o ser.

De acordo com vários autores (e.g., Scriven, 1994; Stake, 2006; Worthen e Sanders,
1987), a avaliação é uma disciplina relativamente recente que tem vários domínios
práticos de aplicação tais como os que Scriven (1994) designou por Big Six:
Avaliação de Programas, Avaliação de Pessoal, Avaliação de Desempenho,
Avaliação de Produtos, Avaliação de Propostas e Avaliação de Políticas. Para além
destes domínios, Scriven também considera, noutro plano, a Meta-Avaliação e a
Avaliação Intradisciplinar, assim como a Avaliação do Currículo ou a Ética
Médica. A avaliação dos professores integra o que Scriven designa genericamente
como Avaliação de Pessoal.

Como disciplina relativamente recente, é evidente a necessidade de credibilizar a
avaliação através do estabelecimento das necessárias conexões entre todos aqueles
domínios práticos de modo a articulá-los e de forma a desenvolver conceitos e lin-
guagem comuns, assim como todo o tipo de mecanismos e de procedimentos pró-
prios de um campo científico (e.g., lidar com ameaças à validade, assegurar a
identidade). Este é um ponto particularmente importante pois os princípios, as
abordagens e os conteúdos da avaliação das aprendizagens dos alunos não têm de
ser diferentes dos que utilizamos na avaliação de professores, na avaliação das
escolas ou na avaliação de programas, salvaguardando, naturalmente, determinado
tipo de especificidades. No entanto, não têm sido propriamente fáceis os caminhos
trilhados pela avaliação para que possa ser considerada uma disciplina científica.
Julgo que tal se deve ao facto de as afirmações avaliativas, que implicam necessa-
riamente a atribuição de valor ou mérito a um dado objecto, não serem considera-
das cientificamente legítimas por sectores do mundo académico. Ao considerar que
a ciência não pode admitir quaisquer juízos de valor, parte da comunidade científica
continua ainda hoje a defender que não pode existir uma ciência da avaliação. No
entanto, esta posição, que tem sido sustentada por cientistas e por filósofos da
Ciência que se inspiram na filosofia lógico-positivista, segundo a qual as Ciências
Sociais são independentes e livres de quaisquer valores, tem sido refutada por
investigadores e avaliadores de diferentes inspirações filosóficas tais como Guba e
Lincoln (1989, 1994), House e Howe (2000, 2003), Scriven (1994, 2000, 2003) e Stake
(2003, 2004, 2006).

O principal argumento a favor de uma avaliação livre de valores é por vezes expresso
dizendo que a tarefa da avaliação (ou da ciência em geral) é a de descrever o mundo
tal como ele é e não como ele devia ou podia ser. Ora, numa primeira análise, esta
ideia parece plausível e razoável. No entanto, se pensarmos nos médicos ou nos
engenheiros, rápida e facilmente se percebe que eles não hesitam em dizer-nos como
o mundo devia ser e não terão qualquer dificuldade em fundamentar as suas 
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afirmações. Um outro argumento a favor da avaliação livre de valores refere que a
avaliação (ou a ciência) estabelece e define factos acerca do mundo e que não se
podem, legitimamente, inferir conclusões avaliativas de premissas factuais («fac-
tos são factos» ou «contra factos não há argumentos»). Consequentemente, a
Ciência não pode emitir afirmações de natureza avaliativa. É evidente que estes
argumentos não são triviais e, de certo modo, não foram propriamente enfraqueci-
dos ou postos definitivamente em causa pelas refutações que entretanto foram
surgindo.

No fundo, quem defende a perspectiva da avaliação livre de valores está a dizer-
-nos que não se podem inferir ou deduzir conclusões avaliativas com base num
processo científico legítimo e credível. Mas ao fazê-lo nestes precisos termos, não
estarão os seus defensores a auto-refutar a própria ideia uma vez que se trata de
uma conclusão que tem, claramente, um sentido avaliativo? Na verdade, não será
difícil perceber-se que a produção científica em qualquer domínio está sempre
associada a qualquer forma de avaliação, seja através da apreciação mais ou
menos crítica que se faz da literatura ou da investigação existente ou de uma dada
abordagem metodológica. E a verdade é que estas apreciações podem ser bem fun-
damentadas com base em premissas que não são propriamente arbitrárias ou
meras questões de gosto ou preferência. Em geral, elas resultam de factos combi-
nados com definições plausíveis de vários tipos de entidades científicas que aca-
bam por resultar numa espécie de referentes que se constroem de formas mais ou
menos complexas.

Parece existir um equívoco lógico na argumentação que está na base da perspectiva
da avaliação livre de valores. Trata-se de se considerar erradamente que as conclu-
sões ou afirmações avaliativas são de natureza arbitrária, exprimindo gostos ou
preferências pessoais, quando na realidade muitas delas resultam de factos e de
definições. Mas os argumentos utilizados pelos que consideram que não há valores
associados às asserções avaliativas mostram que as conjecturas, inferências e defi-
nições conceptuais elaboradas no processo de construção do conhecimento neces-
sitam de ser melhor enquadradas e justificadas.

Como poderão, por exemplo, os matemáticos ou os físicos negar a existência de
valores na produção científica, se muitos deles se pronunciam fundamentada e
racionalmente acerca dos méritos e deméritos de ensinar Matemática ou Física
através de diferentes abordagens, estando, desta forma, a fazer opções por um dado
tipo de currículo e por uma dada pedagogia? Repare-se que a partir de tais argu-
mentos surgem opções por certas finalidades do ensino da Matemática ou da Física
que parecem mais relevantes e apropriadas do que outras, o mesmo se passando
relativamente a metodologias de ensino, a tarefas a propor aos alunos e a todo o
conjunto de elementos que, se quisermos, podem integrar um dado currículo. Ora,
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desta forma, temos cientistas envolvidos no processo de argumentar racionalmente
e de produzir afirmações imbuídas de valores sociais e educacionais relativamente
aos méritos e/ou deméritos de determinado tipo de currículos, abordagens, progra-
mas ou materiais.

A questão, no fundo, tem a ver com a afirmação de que é impossível fundamentar e
apoiar cientificamente valores sociais. Como se pode inferir da argumentação de
Scriven (1994, 2000, 2003), se, por exemplo, considerarmos a questão de saber se há
argumentos sólidos que sustentam a democracia como uma forma de governo,
então os cientistas sociais não poderiam, de acordo com aquelas concepções, dis-
cutir uma questão desta natureza, que seria relegada para a filosofia política. É
evidente que o simples senso comum seria suficiente para que pudéssemos encon-
trar um conjunto de sólidos argumentos que sustentam a forma democrática de
organizar e governar as sociedades. Hoje as evidências empíricas, a história política
e outros processos de inquérito científico permitem comparar diferentes sistemas
de governo e identificar os seus pontos fortes e fracos. Tais processos têm permitido
fortalecer a ideia da democracia como o sistema de governo que até agora melhor
tem respondido a um conjunto de ideais e de valores que se foram consolidando ao
longo da história num significativo número de países e civilizações. Nestas condi-
ções, será também legítimo que se elaborem conclusões avaliativas acerca de pes-
soas ou instituições (e.g., desempenho, eficácia e competência de professores e de
escolas) com base num conjunto de premissas factuais que, naturalmente, incluem
factos acerca do que as pessoas valorizam ou preferem, que são parâmetros que
nos ajudam a definir o problema e não asserções acerca do que é melhor ou do que
está certo.

Nestas condições, para muitos investigadores, avaliadores e filósofos (e.g., Guba e
Lincoln, 1989, 1994; House e Howe, 1999, 2003; Scriven, 1994, 2000, 2003; Stake,
2003, 2004, 2006), a disciplina de avaliação não só é possível e admissível como se
pode comparar a disciplinas tais como a estatística ou a lógica. Ou seja, uma disci-
plina cuja principal finalidade é a de desenvolver instrumentos que possam ser
utilizados por outras disciplinas. Para Scriven, uma disciplina com estas caracte-
rísticas é uma transdisciplina porque: a) está ao serviço de uma grande variedade
de disciplinas e não exclusivamente das disciplinas tradicionais ou académicas; e
b) se baseia num núcleo duro de matérias tais como as suas teorias organizacio-
nais, as suas metodologias próprias, os seus conceitos e a sua lógica (Scriven,
1994). Uma transdisciplina comporta na sua essência a distinção clássica entre as
chamadas disciplinas primárias (e.g., as disciplinas académicas clássicas como a
Matemática, a Física, a Filosofia) e as disciplinas cujo conteúdo é constituído por
métodos, abordagens, procedimentos ou algoritmos das disciplinas primárias.
Neste sentido, a estatística é considerada uma transdisciplina. Tal como a lógica e
a avaliação. Assim, uma transdisciplina possui também as suas matérias ou áreas
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puras para além das suas áreas aplicadas. Ora, segundo Scriven (1994), o problema
da avaliação é que sempre teve áreas aplicadas porque as circunstâncias e os pro-
blemas de natureza prática assim o exigiam (e.g., avaliação das aprendizagens dos
alunos, avaliação de programas, avaliação de professores), mas sempre teve difi-
culdades várias em determinar a sua área pura, o seu núcleo duro de definições, de
conceitos integradores, de pressupostos básicos ou de noções relativas aos seus
próprios limites. Esta será uma das razões que têm retardado a afirmação e conso-
lidação da avaliação como disciplina científica.

Penso que é importante referir que a avaliação não é uma ciência exacta tal como
tradicionalmente se considera, por exemplo, a Matemática, a Física ou a Química.
Mas também é importante que se compreenda que tal constatação não significa
que a avaliação não possa e deva ser rigorosa e que não possa ser devidamente
escrutinada, inclusivamente através dos métodos e procedimentos normalmente
utilizados em qualquer ciência. Nestas condições, não há qualquer razão para des-
crer da possibilidade real de se poder construir uma avaliação de professores que
seja rigorosa e credível dos pontos de vista científico e social e que, além disso,
seja exequível, útil e eticamente irrepreensível.
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A preocupação com a eficácia dos sistemas educativos ou, se quisermos, com a
qualidade dos processos que utilizam e dos resultados que permitem obter, tem
sido recorrente ao longo da história da educação e tem-se acentuado particular-
mente nas três últimas décadas. Dir-se-ia que nem sempre, no passado, a melhoria
da qualidade do ensino e dos professores esteve na primeira linha dos factores crí-
ticos a ter em conta para melhorar a educação. Basta, por exemplo, analisar atenta-
mente o que tem sido a avaliação dos professores no contexto do sistema educativo
português desde 1947 até ao presente (Cristelo, 2006; Curado, 2002, 2006). Na ver-
dade, um pouco por todo o mundo e durante décadas, os esforços para melhorar a
qualidade dos sistemas educativos centraram-se sobretudo na melhoria dos currí-
culos, nos processos de organização e gestão das escolas ou no desenvolvimento de
novos programas de ensino. (Ainda hoje, num número de países, prevalece um
pouco esta ideia ingénua de que mudando os programas ou os currículos se melhora
a qualidade da educação.) A avaliação dos professores não era considerada uma
prioridade. Na maioria dos casos era um mero processo burocrático destinado a
verificar o cumprimento de determinadas normas e procedimentos que, muitas
vezes, teriam pouco a ver com o ensino, a aprendizagem ou com o crescimento pro-
fissional dos professores.

Das muitas tentativas que têm vindo a ser feitas para melhorar os sistemas educati-
vos podem enumerar-se, a título meramente exemplificativo, as seguintes: a) a rees-
truturação das escolas, entendidas como organizações complexas que podem ter um
papel central nos processos de inovação, transformação e melhoria; b) a afirmação
da chamada profissionalidade docente, muito associada à ideia dos professores
como profissionais altamente especializados, capazes de reflectir sobre as suas prá-
ticas e de intervir activamente nos processos de melhoria do ensino e das aprendi-
zagens; e c) a crescente ênfase nas aprendizagens, dando destaque ao papel que os
alunos têm necessariamente de ter no seu desenvolvimento, como contraponto à
tradicional ênfase no ensino que acentua essencialmente o papel do professor.

Mais recentemente, a crescente afirmação científica da avaliação tem contribuído
para que as iniciativas destinadas a melhorar a educação tivessem começado a
incorporar sistemas de avaliação de professores com finalidades tão diversas como
a selecção para efeitos de ingresso na profissão, a formação e desenvolvimento
profissional, a melhoria do ensino, a progressão na carreira e o aumento de salário.
Não se ignora, naturalmente, que muitos outros tipos de motivações haverá para
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que se incentive a avaliação dos professores e das escolas um pouco por todo o
mundo. Nomeadamente no que se refere a fenómenos de concertação política, eco-
nómica e social associados às múltiplas interdependências que caracterizam as
sociedades contemporâneas. Devo confessar que a minha perspectiva é a de que a
avaliação não tem de ser um instrumento ao serviço de algum interesse mais ou
menos obscuro. Pelo contrário, a transparência que a deve caracterizar e as suas
dimensões ética e política poderão contribuir decisivamente para que tenhamos
melhores profissionais, mais conscientes e mais responsáveis perante os seus alu-
nos e perante a sociedade que pretendem servir. Neste artigo é esta dimensão que
me interessa sobretudo ter em conta e não outra qualquer. Por isso, na minha pers-
pectiva, não se coloca a questão de saber se a avaliação tem ou não algum impacto
no desempenho dos professores, mas antes a questão de saber como é que a avalia-
ção pode influenciar positivamente a qualidade do ensino.

Começa a ser compreendido em muitas sociedades que a melhoria dos sistemas
educativos não passa apenas por reestruturar e autonomizar as escolas, por melho-
rar os seus projectos educativos e os seus programas ou por desenvolver currículos
mais modernos e mais ajustados às actuais realidades. Hoje alarga-se o consenso
em torno da ideia de que é preciso melhorar a qualidade do trabalho pedagógico e
os sistemas de apoio às aprendizagens dos alunos. E estas são tarefas fundamental-
mente pensadas, preparadas e postas em prática pelos professores.

Estas e outras ideias relativas à importância crescente que está a ser atribuída à
qualidade do trabalho pedagógico dos professores ou, mais simplesmente, à quali-
dade do seu ensino, acabam, inevitavelmente, por se traduzir em medidas de política
educativa. Neste caso concreto e particularmente nas últimas três décadas, tem-se
traduzido na concepção e desenvolvimento de sistemas de avaliação dos professo-
res que, como já acima referi, podem ter uma variedade de propósitos relacionados
com a melhoria do desempenho, com a prestação de contas, com a progressão na
carreira, com a profissionalização ou com o próprio acesso à profissão.
Invariavelmente, estes sistemas de avaliação de professores têm sido definidos
pelos governos no âmbito das políticas que prosseguem para a educação, nomea-
damente no que se refere ao tipo de ensino e de trabalho pedagógico que pensam
dever prevalecer nas escolas e nas salas de aula.

A avaliação dos professores suscita um alargado conjunto de questões teóricas e
práticas, relacionadas com a sua concretização. É um processo difícil de conceber e
de pôr em prática. É, efectivamente, uma complexa construção social dada a diver-
sidade de intervenientes no processo e, consequentemente, a diversidade de visões
de ensino, de escola, de educação ou de sociedade que estão em presença. Ao con-
trário do que se poderá pensar, não é uma mera questão técnica. Passa muito pelas
concepções que se tem face aos fenómenos em presença, questões que irão sendo
discutidas ao longo deste artigo.
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Parece-me que todos teremos consciência de que os processos de avaliação dos
professores, os seus resultados e as suas consequências estão dependentes de um
alargado espectro de «elementos» de influência, incluindo os de natureza organiza-
cional, política, ética, pedagógica ou mesmo técnica. Todos estes «elementos» inte-
ragem de formas mais ou menos complexas que não deveremos desprezar.

Assim, a título de exemplo, e sem prejuízo de uma maior elaboração no decorrer
deste artigo, enumeram-se a seguir alguns elementos que devem ser considerados
e ponderados num processo de avaliação de professores:

1. Métodos e processos de recolha de informação.

2. Projectos educativos e curriculares das escolas; projectos curriculares de
turma; planos anuais ou outros das escolas.

3. Recursos disponíveis tais como tempo, pessoas envolvidas e competências
avaliativas dos intervenientes.

4. Quem avalia, quando avalia e com que frequência o faz.

5. Natureza da relação entre avaliadores e avaliados.

6. Procedimentos a utilizar na combinação e agregação dos dados.

7. Propósitos que se pretendem alcançar através da avaliação.

8. Comunicação dos juízos de valor que se formulam como resultado do pro-
cesso de recolha de informação avaliativa.

9. Seguimento que é dado ao processo de avaliação.

10. Processos de negociação, possibilidades de recursos, do direito de audição
prévia ou procedimentos afins.

A avaliação dos professores pode ser uma mera rotina burocrática e administrativa,
consumidora de tempo, de esforço e de dinheiro e com pouca, ou mesmo nenhuma, uti-
lidade para influenciar positivamente o desempenho, a competência e a eficácia dos
professores e o que acontece nas escolas. Mas também pode ser, pelo contrário, um
poderoso processo ao serviço da melhoria da qualidade pedagógica e da qualidade de
ensino dos professores, gerando ambientes propícios à inovação, ao desenvolvimento
profissional e, consequentemente, à melhoria das aprendizagens dos alunos.

Nóvoa (2005, 2006) tem feito referência ao que designa por transbordamento da
escola para sublinhar a diversidade e a quantidade de mandatos que sobre ela
impendem, impedindo que os professores e a comunidade educativa em geral, num
certo sentido, se concentrem no desenvolvimento das aprendizagens e da organiza-
ção do ensino, objectivos que deverão estar no cerne da missão da escola. É bom
que não esqueçamos esta ideia de António Nóvoa e que a sociedade, os responsá-
veis políticos, as escolas e os seus professores possam discernir entre o que é ver-
dadeiramente essencial e estruturante para o cumprimento da sua missão e o que é
meramente acessório.
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A avaliação do desempenho dos professores, como qualquer outra avaliação, é
muito exigente no que se refere aos processos que utiliza na recolha, análise e
interpretação da informação, assim como no que se refere às utilizações que dela
se poderão fazer. É um processo sistemático, deliberado, participado e bastante
exaustivo de recolha de informação que permite apreciar qualificações dos profes-
sores, bem como o seu desempenho, a sua competência e a sua eficácia. É um pro-
cesso que, apesar das dificuldades em relação à definição do conceito de
qualidade, nos permite pronunciar acerca da qualidade do ensino. É também um
processo que, entre outros propósitos, visa contribuir para o desenvolvimento pes-
soal e profissional dos professores e para o seu bem-estar, motivando uns e incen-
tivando e apoiando outros. E, neste sentido, é um processo fundamental para a
melhoria da vida das escolas, dos seus professores, funcionários, alunos e comuni-
dade educativa em geral.

Por isso mesmo entendo que a avaliação dos professores deve ser considerada
como fazendo parte intrínseca do Projecto Educativo de qualquer escola e, portanto,
uma tarefa estruturante e imprescindível. Neste sentido eu diria que a avaliação
dos professores deve fazer parte das boas rotinas da escola. Aliás, tal como nos
referem Danielson e McGreal (2000), os professores têm sido os primeiros a reco-
nhecer o valor e a necessidade da avaliação com os propósitos do seu desenvolvi-
mento pessoal e profissional mas também da responsabilização e da prestação de
contas.

Em 1995, António Nóvoa insistia na ideia de que era necessário criar procedimen-
tos que permitissem reconhecer e diferenciar a qualidade de ensino para que a car-
reira docente não ignorasse o mérito dos professores (Nóvoa, 1995). Era um desafio
lançado ao seu desenvolvimento profissional tendo, com certeza, em vista a credi-
bilização, o reconhecimento social e a projecção futura da profissão de professor.
Na mesma linha, o autor deste artigo referia em 2006 que «a avaliação dos profes-
sores (…) poderá ser um meio importante de regulação, de amadurecimento, de cre-
dibilidade e de reconhecimento de uma classe profissional que, evidentemente,
está perante um dos dilemas mais desafiadores com que se viu confrontada nos
últimos 30 anos» (Fernandes, 2006, p. 21).
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Parece importante começar por referir que existe uma grande variedade de abordagens
de avaliação de professores, cada uma das quais é construída a partir de uma varie-
dade de factores de influência como é o caso dos propósitos que se pretende alcançar
ou das concepções que os seus autores perfilham relativamente ao que, por exemplo,
significa ensinar. Não sendo propósito deste artigo discutir exaustivamente todas as
abordagens, farei apenas referência a algumas para que se possam compreender e dis-
cutir os seus pressupostos e propósitos e, fundamentalmente, para suscitar a reflexão
dos leitores acerca do sistema que está proposto em Portugal.

COMPETÊNCIA, DESEMPENHO E EFICÁCIA DOS PROFESSORES Repare-se que
um dado modelo de avaliação pode estar mais focado em avaliar a qualidade dos
professores, isto é, na análise da competência dos professores, outro pode estar
mais interessado em avaliar a qualidade do ensino, analisando o desempenho
dos professores, enquanto outro pode estar mais orientado para avaliar a eficácia
dos professores através da apreciação dos resultados dos seus alunos. (Obviamente
que poderemos ter modelos que estejam focados em duas ou três das características
enunciadas.) São três abordagens significativamente diferentes baseadas em con-
ceitos que, muitas vezes, são tomados com o mesmo significado: a) competência do
professor; b) desempenho do professor; e c) eficácia do professor.

De acordo com Medley (1982), a competência do professor refere-se a um sistema
de saberes diversificados e específicos que o professor domina, utiliza ou em que
acredita. Um professor será competente se domina bem um conjunto de competên-
cias específicas que são importantes para as boas práticas de ensino, embora algu-
mas delas possam ser mais relevantes do que outras para determinar a sua
competência geral. O desempenho está claramente associado àquilo que o profes-
sor efectivamente faz quando está a trabalhar (e.g., ensinar, preparar aulas, partici-
par em reuniões do conselho de turma); note-se que o desempenho não é o que ele
está apto a fazer ou pode fazer, pois aqui estaríamos no domínio da sua compe-
tência. O desempenho de um professor é de algum modo situado, isto é, depende da
situação específica vivida, mas também depende da sua competência, do contexto
em que trabalha e da sua capacidade para mobilizar e utilizar as suas competên-
cias numa diversidade de situações. Por fim, Medley define a eficácia do professor
como sendo o efeito do desempenho (tudo aquilo que o professor faz) sobre os alu-
nos. Nestas condições, a eficácia do professor depende da sua competência e do
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seu desempenho mas também do que os alunos forem capazes de responder em
determinadas situações. Do mesmo modo que a competência de um professor não
garante em absoluto que, em determinadas situações, o seu desempenho vá ser de
certa maneira, também não se poderá assegurar que o desempenho do professor,
por si só, produza determinado tipo de resultados junto dos seus alunos.

Esta clarificação conceptual é relevante na medida em que nos ajuda a compreender os
fundamentos e os propósitos das abordagens ou modelos de avaliação de professores.

CONCEPÇÕES DE ENSINO E CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES
É indispensável termos presente que as ideias que se sustentam sobre o que signi-
fica ensinar ou o que é que realmente um professor faz, ou deve fazer, podem deter-
minar significativamente a concepção de uma abordagem de avaliação de
professores. Obviamente que se trata de uma questão bastante complexa, pois não
é fácil reunir consensos quando estamos em presença de matérias que mobilizam
valores educacionais, morais, cívicos, políticos, religiosos e outros. No entanto, é
possível discernir na literatura concepções acerca do «trabalho de ensinar» que
têm merecido um significativo consenso.

Os seminais trabalhos e investigações de Gage (1978) e de Wise, Darling-Hammond,
McLaughlin e Bernstein (1984), assim como as clássicas investigações e reflexões
de John Goodlad e de Elliot Eisner sobre a escola, o ensino, a arte e a avaliação,
recentemente reunidas em novas edições (Eisner, 2005; Goodlad, 2004), são abun-
dantemente referidos na literatura. De facto, contribuíram de forma notável para
caracterizar e definir o que é ensinar e para integrar em apenas quatro categorias
diferentes concepções do ensino ou, se quisermos, do trabalho de ensinar. (Devo
aqui confessar ao leitor que não posso deixar de me interrogar porque fará sentido
estar a retomar uma discussão que, há cerca de 25 anos, tive a oportunidade e o
privilégio de manter com vários colegas e professores da Universidade de Boston.)  

Cristelo (2006), Day (1992) e Darling-Hammond, Wise e Pease (1986) são alguns dos
autores revistos que referem os trabalhos daqueles investigadores, sublinhando a
sua pertinência e relevância para uma conceptualização do domínio científico da
avaliação dos professores. Particularmente porque todo o sistema de avaliação tem
de ter em consideração uma concepção da tarefa de ensinar e um qualquer processo
que permita avaliar a competência, o desempenho e a eficácia dos professores.

Assim, o ensino, ou o trabalho de ensinar, pode ser considerado sob quatro pers-
pectivas distintas: a) o Ensino como Trabalho; b) o Ensino como Ofício; c) o
Ensino como Profissão; e d) o Ensino como Arte. Não irei aqui fazer uma discus-
são profunda destas concepções de ensino, limitando-me apenas a enquadrar as
características mais significativas de cada uma.

No Ensino como Trabalho estamos perante uma certa visão racionalista e burocrá-
tica da tarefa de ensinar, partindo-se do ingénuo princípio de que as boas práticas
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podem ser definidas e especificadas de formas concretas, sendo apenas necessário
que os professores as assumam para que se alcancem os resultados que se desejam.
Nestas condições, o papel dos professores reduz-se à aplicação de orientações meto-
dológicas e de natureza prática previamente elaboradas. Consequentemente, a ava-
liação centra-se na inspecção directa do trabalho dos professores, na análise de
resultados dos alunos, na monitorização de planos de aula e do desempenho nas
salas de aula.

No Ensino como Ofício entende-se que há um conjunto de regras, procedimentos e
técnicas, mais ou menos sofisticados, que podem ser aprendidos e desenvolvidos
pelos professores. Ensinar será, nesta concepção, utilizar e aplicar adequadamente
as regras e as técnicas prescritas pelas autoridades. Logo, a avaliação dos professo-
res terá tendência a verificar se os professores possuem as competências prescritas.

No Ensino como Profissão pressupõe-se que os professores possuem um sólido
conjunto de conhecimentos teóricos que, aliado ao domínio de um alargado espec-
tro de saberes-fazer, lhes permite uma atitude crítica e fundamentada sobre o cur-
rículo, sobre o ensino e a aprendizagem ou sobre as suas próprias acções
pedagógicas. No fundo, reconhece-se que os professores são capazes de formular
juízos profissionais e de agir em função desses mesmos juízos. São, por isso, pro-
fissionais que se desenvolvem mais autonomamente em cooperação e em colabora-
ção com os seus pares e que ensinam de acordo com elevados padrões de
conhecimento científico, pedagógico e de prática profissional. Nestas circunstân-
cias predominam a auto-avaliação e a avaliação pelos pares que procuram deter-
minar em que medida os professores possuem a necessária competência para lidar
com os seus problemas profissionais.

Finalmente, no Ensino como Arte estamos perante uma concepção que reside
muito na natureza imprevisível, não convencional e inovadora das acções de ensino e
de aprendizagem. As práticas estão claramente orientadas para cada pessoa e não
são estandardizadas e, por isso, o ensino é dificilmente orientado por regras ou
por orientações precisas e algorítmicas. Há uma predominância de dinâmicas de
sala de aula baseadas na intuição, na dramatização, na improvisação e na criativi-
dade. Nesta concepção parte-se do princípio de que o ensino utiliza a ciência mas
não é verdadeiramente uma ciência devido à sua elevada imprevisibilidade.
(Talvez, por isso mesmo, não esteja ainda desenvolvida qualquer teoria de ensino.)
Os professores mobilizam um conjunto de recursos pessoais e de conhecimentos
profissionais para os utilizar, de forma única, em interacção com os seus alunos.
Tal como nos é dito por Gage (1978), a avaliação dos professores, no âmbito desta
concepção do ensino como arte, tenderá a centrar-se mais em características ou
qualidades globais e holísticas e menos em quantidades decorrentes de aprecia-
ções mais analíticas. Valoriza-se a pessoa que o professor é, o que pensa e o que
sente sobre a sua profissão, em contraste com comportamentos observáveis,
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quantificáveis e mensuráveis. Eisner (2005, pp. 48-59), por sua vez, sugere que, na
observação de padrões de acontecimentos, se utilizem mais as chamadas variá-
veis de alta inferência em vez das de baixa inferência, decorrentes de comporta-
mentos muito específicos e discretos.

Nestas condições, não será porventura difícil de aceitar que, a diferentes concep-
ções do que é o ensino ou o trabalho de ensinar, correspondem diferentes visões
acerca do que é um bom desempenho ou o sucesso num dado sistema de avaliação
de professores.

TESTAR  PROFESSORES  E  TESTAR  ALUNOS :  QUE  ABORDAGENS  DE
AVALIAÇÃO? Glass (2004) refere e discute a emergência de duas abordagens de
avaliação fortemente ou exclusivamente baseadas em resultados de testes: a) a uti-
lização dos resultados de candidatos a professores nos chamados testes de papel
e lápis, tendo em vista a sua certificação e consequente ingresso na profissão; e b)
as técnicas do valor acrescentado, destinadas a avaliar a eficácia dos professo-
res através dos resultados dos seus alunos em testes estandardizados.

O modelo do valor acrescentado (Sanders e Horn, 2000; Sanders, Saxton e Horn,
1997; Tucker e Stronge, 2005) utiliza exclusivamente os resultados dos alunos para
avaliar os professores. Trata-se de uma abordagem centrada na eficácia que, no
fundo, é medida através das diferenças de classificações que os alunos de um dado
professor obtêm em cada um de dois testes estandardizados administrados com
um intervalo de cerca de um ano lectivo. É um modelo que tem levantado muitas
questões, mesmo na comunidade científica de referência do seu autor e principal
mentor, William Sanders, director de um centro de análise estatística da
Universidade do Tennessee.

As técnicas do valor acrescentado têm sido intensamente criticadas na literatura
da especialidade (e.g., análise estatística, educação) porque os seus autores ainda
não conseguiram demonstrar a validade dos testes e porque há fortes reservas
quanto à sua adequação ética, pois não serão justos para todos os alunos (Bock, R.
e Wolfe, R., 1996; Darling-Hammond, 2000; Glass, 1990, 2004; Kupermintz, 2003).
Porém, trata-se de uma abordagem que se pode considerar atractiva para o público
em geral e para alguns meios políticos menos informados acerca das complexida-
des do ensino e da aprendizagem e das dificuldades inerentes à avaliação rigorosa
do que os alunos sabem e são capazes de fazer.

Outra abordagem que se tem disseminado é a utilização de testes de papel e lápis
para efeitos de certificação e consequente ingresso na profissão, de candidatos a
professores. Tipicamente, estes testes visam avaliar três coisas: a) conhecimentos
gerais de pedagogia e de práticas profissionais; b) conhecimentos básicos em
Matemática e Língua Materna (e.g., Leitura e Escrita); e c) conhecimentos dos conteú-
dos científicos de uma ou mais disciplinas que o professor poderá vir a leccionar.
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Esta abordagem, que visa controlar o acesso à profissão, tem suscitado intensos
debates na comunidade educativa por uma diversidade de razões. Algumas delas
passam pela posição incómoda das instituições de formação de professores, que per-
dem o poder real da certificação dos seus alunos e vêem abater-se sobre os seus pro-
gramas a desconfiança e um certo descrédito, e outras pela natureza dos testes e
pelas suas qualidades psicométricas.

A validade de conteúdo parece ser objecto de menos polémica, uma vez que, aparente-
mente, se reconhece que os testes avaliam os conhecimentos que se espera que ava-
liem. O problema reside mais na validade de previsão, ou seja, saber até que ponto os
testes são boas medidas do que um candidato a professor será no futuro em termos da
sua competência e do seu desempenho. Neste aspecto particular, a investigação tem
evidenciado com bastante consistência a falta de validade dos testes de papel e lápis
para preverem o sucesso de um professor que é posteriormente avaliado pelos seus
colegas ou por supervisores externos (Darling-Hammond, 2000; Haney, Madaus e
Kreitzer, 1987). Ou seja, pode acontecer com frequência que um candidato que tenha
uma excelente classificação no teste possa vir a ter uma fraca avaliação feita por pro-
fissionais experientes ou vice-versa. Por outras palavras, boas classificações nos testes
não nos garantem o sucesso da competência e do desempenho dos professores. É óbvio
que sempre se poderá argumentar que as más classificações evidenciam que os candi-
datos não possuem conhecimentos básicos considerados necessários e indispensáveis
para quem pretende vir a ser professor. E que é esse o principal propósito deste tipo de
avaliação: analisar se os candidatos à profissão de professor possuem um conjunto de
conhecimentos considerados básicos nos domínios acima referidos. E este, provavel-
mente, tem sido o principal argumento dos que defendem esta abordagem (ver, por
exemplo, Sanders e Horn, 2000; Tucker e Stronge, 2005).

Apesar daquele argumento, Glass (2004) e Haney et al. (1987) insistem que o que os
candidatos a professores mostram saber através dos testes não é consistente com
o que os seus alunos aprendem nem com a avaliação que professores mais expe-
rientes fazem acerca do sucesso profissional dos referidos candidatos a professo-
res. De facto, a maioria das investigações realizadas a este nível revelam a
existência de relações estatisticamente insignificantes, positivas ou negativas,
quando se comparam as classificações nos testes e o desempenho profissional.

Existem neste problema duas questões. Uma tem directamente a ver com o facto de
saber se é importante e relevante avaliar determinado tipo de conhecimentos dos
candidatos a professores com propósitos de certificação e de ingresso na profis-
são. Por outras palavras, trata-se de tentar garantir que o ingresso na profissão
seja determinado pelo domínio de um conjunto de determinados conhecimentos
considerados fundamentais. Neste caso há questões relativas à validade de conteúdo
dos testes e a não menos complexa questão de saber como se definem os conheci-
mentos considerados indispensáveis para o ingresso na profissão.
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A outra questão tem a ver com a validade de previsão dos testes. Isto é, até que
ponto eles são medidas que nos permitem assegurar o que o professor será no
futuro. E aqui os resultados da investigação parecem apontar claramente para a
fraca validade de previsão dos referidos testes.

MODELOS DE PROCESSO E DE PRODUTO NA AVALIAÇÃO DE PROFESSORES
Os modelos de processo e de produto da avaliação de professores foram inicial-
mente discutidos por Wise et al (1984), que acima já referenciei, e posteriormente
analisados e estudados por outros investigadores. Por exemplo Day (1992) acabou
por estabelecer uma interessante relação entre as quatro concepções de ensino
acima discutidas e os modelos de avaliação de produto e de processo. Também
Cristelo (2006) apresenta e discute essa relação. Faz-se de seguida uma breve dis-
cussão acerca dos referidos modelos, sublinhando as suas características mais
marcantes.

Nos modelos de produto da avaliação de professores procura-se recolher e analisar
informação relativa à competência, ao desempenho e à eficácia dos professores que
é considerada essencial para que estes possam melhorar através de processos ade-
quados de formação e de desenvolvimento profissional. A principal característica
deste tipo de modelos é a utilização de procedimentos que permitam medir tão
exactamente quanto possível o desempenho dos professores para que sejam opera-
cionalizadas as acções necessárias para ultrapassar os problemas que eventual-
mente forem detectados. Assim, estes modelos tendem a ter uma natureza
prescritiva, muito associada às finalidades previstas no currículo proposto e, num
certo sentido, estarão mais próximos das visões e preocupações das autoridades
educativas, preocupadas em garantir que sejam mínimas as diferenças entre o cur-
rículo proposto (normalmente designado por currículo oficial), o currículo ensinado
pelos professores e o currículo aprendido pelos alunos.

Em face do exposto, não é difícil compreender que os modelos de produto parecem
ser mais congruentes com as concepções do Ensino como Trabalho e do Ensino
como Ofício.

Os modelos de processo pressupõem que o desenvolvimento profissional dos pro-
fessores tem de estar relacionado com a produção de ideias e de reflexões que sur-
gem ao longo de um processo cujo principal objectivo é o de melhorar a qualidade
do ensino. Neste sentido, as informações avaliativas que se vão obtendo ao longo
do processo são situadas e específicas de um determinado contexto e deverão ser-
vir como estímulo e incentivo ao desenvolvimento profissional dos professores.
Assim, os modelos de processo estão mais próximos das práticas do dia-a-dia dos
professores, das suas necessidades reais e da sua cultura profissional. Dir-se-á
então que serão mais consistentes com as concepções do Ensino como Profissão e
do Ensino como Arte.
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Os modelos de avaliação de professores que acabam de ser descritos de forma
muito sucinta correspondem a duas concepções e a duas culturas diferentes de
currículo, de ensino, de avaliação… É bom que se diga que ambas são legítimas,
ambas coexistem nos sistemas educativos e ambas parecem ser necessárias. São
visões que, em muitos casos, são complementares e poderão ser utilizadas nessa
perspectiva. Na verdade, a complexidade da avaliação do desempenho dos profes-
sores parece aconselhar que se articulem diferentes visões e perspectivas, que pos-
sam assegurar melhores avaliações e melhores sistemas de desenvolvimento
profissional. É evidente que haverá sempre tensões várias entre as duas culturas. É
normal que assim seja. Importa gerir tais tensões com base em conhecimento fun-
damentado, com inteligência e com pragmatismo, sem nunca perder de vista os
propósitos fundamentais da avaliação de professores.

Ainda nesta linha de discussão, é também interessante fazer referência a um traba-
lho de Rodrigues (2001) em que se apresentam e analisam três paradigmas de ava-
liação do desempenho dos professores: a) Racionalismo Burocrático; b)
Personalismo Individualista; e c) Sócio-Crítico. Relativamente a cada um dos
paradigmas, o autor analisa e discute as concepções referentes a um apreciável
conjunto de aspectos que devem ser considerados num sistema de avaliação de
professores, tais como a gestão da avaliação, o papel, o poder e o estatuto do ava-
liador, a metodologia de avaliação e a relação entre o avaliador e o avaliado.

No paradigma do Racionalismo Burocrático predominará uma avaliação hierár-
quica, estandardizada, com uma relação autoritária entre o avaliador e o avaliado e
onde prevalece uma concepção do Ensino como Trabalho. A avaliação tende a fisca-
lizar e a controlar se os professores seguem de perto os procedimentos prescritos
pelas autoridades. No paradigma do Personalismo Individualista, a avaliação pri-
vilegia a liberdade e responsabilidade individual dos professores, prevalecendo
uma concepção de Ensino como Arte. Por isso, as perspectivas pessoais dos profes-
sores, os seus projectos e as suas ideias são sistematicamente valorizados e a ava-
liação serve precisamente para apoiar o seu desenvolvimento. No paradigma
Sócio-Crítico predomina a concepção do Ensino como Profissão e, consequentemente,
os professores participam activamente na sua avaliação que, em geral, é situada e
contextualizada. Neste paradigma, a avaliação é encarada explicitamente como um
processo de desenvolvimento individual e colectivo.
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Independentemente dos modelos ou abordagens de avaliação de professores que se
decida adoptar, é necessário que, nas escolas, se adoptem determinadas atitudes,
metodologias, procedimentos e princípios sem os quais muito dificilmente se poderá
desenvolver um trabalho minimamente consistente e útil. Repare-se que eu digo
«nas escolas» porque, efectivamente, o modelo que está previsto no Decreto
Regulamentar nº 2/2008 de 10 de Janeiro é baseado nas escolas. Dito de outro
modo, é um modelo em que as escolas, os seus professores e os seus órgãos pró-
prios têm uma ampla margem de manobra para o ajustarem às suas condições e
contextos específicos. E, por todas as razões, incluindo as relativas à autonomia e à
profissionalidade docente, ainda bem que assim é, embora pudesse eventualmente
ser mais cómodo que «tudo» fosse feito por um qualquer agente externo à escola.

Convém começar por referir que a avaliação só poderá ter um real significado e ter
pelo menos alguma utilidade, se as escolas e os professores estiverem genuinamente
interessados em analisar e avaliar o trabalho que fazem. Este é um ponto de partida
importantíssimo e implica que se desenvolvam concepções e atitudes positivas e
construtivas relativamente ao estatuto profissional dos professores, domínio em
que a avaliação pode dar um contributo fundamental.

A avaliação dos professores pode ser um processo bastante delicado e tem de ser
gerida nas escolas com particular cuidado. Na verdade, não é invulgar constatar
que os professores se sintam ameaçados a vários níveis, nomeadamente no que se
refere à sua autonomia e à sua dignidade profissional. O facto de se sentir um
maior controlo da implementação do currículo a nível nacional através de provas
externas, mas também da avaliação do trabalho dos professores, em que os avalia-
dores são os Presidentes dos Conselhos Executivos ou Directores de Escolas, os
Coordenadores de Departamento e outros intervenientes, pode suscitar um conjunto
de reacções de desconfiança que importa debater abertamente. Antes de se debru-
çarem sobre os aspectos de natureza mais burocrática e administrativa e de inicia-
rem a construção mais ou menos desenfreada de grelhas de avaliação que muitas
vezes são de credibilidade mais do que duvidosa, eu diria que as escolas têm de
pensar livre e abertamente, e fundamentadamente, sobre a forma como querem
organizar a avaliação dos seus docentes! O referido Decreto Regulamentar não
impede que tal seja feito. Do meu ponto de vista, as escolas devem definir os esque-
mas organizativos que querem pôr em prática, para além dos que a legislação
prevê. E é nesse pensar em conjunto, nessa discussão aberta e livre, que se pode
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criar um clima que contrarie a ideia de ameaça e faça nascer e desenvolver a ideia
de ajuda, de apoio e de melhoria.

A avaliação feita pelos pares tem sido considerada na literatura como sendo pos-
suidora de um conjunto de potencialidades que não se devem desprezar (ver, por
exemplo, Curado, 2002; Darling-Hammond et al., 1986; e Lewis, 1982). São os pares
que estão em melhor posição para se pronunciarem com conhecimento de causa
acerca da competência e do desempenho dos seus colegas. São os pares que estão
mais familiarizados com os contextos concretos e específicos em que os professo-
res trabalham e com as exigências a que têm de dar resposta. Por isso mesmo
podem formular sugestões específicas e práticas que apoiem os processos de
mudança e de melhoria. Porém, a avaliação por pares não está isenta de problemas,
como adiante discutirei. Há questões de (des)confiança nos avaliadores que não se
podem ignorar, há problemas de credibilidade e outros. É preciso enfrentá-los e
dar-lhes a solução mais adequada quer no quadro da legislação formal quer no
quadro dos sistemas de concretização do modelo que a escola tem legitimidade
para organizar.

Apesar de não existirem propriamente receitas para enfrentar as questões acima
referidas, parece importante ter em conta que a transparência de procedimentos,
através de uma cuidada (mas simples!) definição de critérios, livremente aceite por
todos os intervenientes, pode ajudar. De igual modo, pode dizer-se que o sucesso do
processo de avaliação estará muito dependente dos níveis de participação e envol-
vimento de todos os professores e de todos os interessados.

Mas também é necessário ter consciência de que, em geral, em qualquer modelo de
avaliação de professores há duas lógicas que parecem incontornáveis. Uma mais
claramente associada ao seu desenvolvimento pessoal e profissional que, natural-
mente, nos remete para uma avaliação de natureza mais formativa, com uma parti-
cipação importante dos professores em todos os momentos e para uma relação
contratual ou não impositiva entre o avaliador e o avaliado. Será necessariamente
uma avaliação contextualizada que valoriza e incentiva os professores a aprecia-
rem o seu próprio desempenho. A outra lógica está mais centrada na responsabili-
zação e na prestação de contas e, por isso mesmo, a abordagem de avaliação terá
de ter uma natureza sumativa, orientada para medir a competência, o desempenho
e a eficácia dos professores. Neste caso, há uma clara preocupação com os resulta-
dos, com os objectivos mensuráveis e quantificáveis.

O que neste aspecto me parece mais relevante discutir nas escolas são as formas
de articulação entre estes dois propósitos, entre estas duas lógicas, e o que é que
elas significarão em termos da concretização da avaliação dos professores. Por
exemplo, se a avaliação dos professores fizer parte integrante do Projecto
Educativo da escola, das rotinas instaladas na escola, não será provavelmente difí-
cil que a avaliação formativa tenha um papel relevante e que a sua articulação com
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a «avaliação legislada», de pendor mais sumativo, seja uma realidade bem presente
na vida da escola.

Desta breve discussão decorre que não se podem ignorar os imperativos previstos
no Decreto Regulamentar em vigor, que prevê importantes objectivos a alcançar
pelos professores, tais como a melhoria dos resultados escolares e o apoio à
melhoria das aprendizagens dos seus alunos, sobretudo dos que têm mais dificul-
dades, a participação na orientação educativa e nos órgãos de gestão e a participa-
ção e dinamização de projectos de natureza diversa. Nestas condições, a
administração procura, legitimamente, estabelecer um sistema que supostamente
contribui para melhorar o desempenho, a competência e a eficácia dos professores.
Ou seja, o seu desenvolvimento profissional.

Mas as escolas também terão de fazer os possíveis esforços para que o sistema de
avaliação em vigor não seja percepcionado como uma ameaça à dignidade dos pro-
fessores ou à sua autonomia. Vencer esta eventual barreira será uma condição
importante para que a avaliação dos professores possa surtir o efeito que todos
desejam.

Depois destas breves considerações, penso ter chegado o momento de propor uma
lista de «elementos» que as escolas e os professores, os avaliadores e os avaliados
poderão querer ter em conta quando decidirem discutir as formas e as estratégias
de implementação do sistema de avaliação. Não se trata de uma lista exaustiva
mas contém, com certeza, alguns «elementos» que me parecem incontornáveis:

1. Transparência. O processo de avaliação tem de ser transparente, prevendo
a definição de critérios claros, simples e relevantes que contemplem as
dimensões mais significativas e estruturantes das acções dos professores.
Têm de ser construídos e debatidos por todos e serem do conhecimento de
todos. As relações entre avaliadores e avaliados devem ser definidas e
estabelecidas com clareza e obedecer a princípios claros.

2. Objecto. O processo de avaliação deve estar associado à melhoria da qua-
lidade do ensino e ao desenvolvimento profissional dos professores, parti-
cularmente no que se refere à sua competência, desempenho e eficácia.

3. Avaliadores. O processo de avaliação tem de ser desenvolvido por pessoas
credíveis e respeitadas pelos avaliados. Parece fundamental que os avalia-
dores possam exercer as suas funções num clima de clara aceitação e
reconhecimento das suas competências e que os avaliados tenham plena
confiança nos avaliadores.

4. Simplicidade. Qualquer sistema de avaliação estará seguramente conde-
nado ao fracasso se estiver inundado de listas infindáveis de objectivos,
de competências, de indicadores, de descritores e de outras coisas do
género que, por sua vez, dão origem a outras tantas grelhas ou listas de
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verificação que tornam inviável qualquer avaliação séria. A avaliação tem
de ser o mais simples possível, sem ser simplista, devendo basear-se em
conceitos fortes e naquilo que é verdadeiramente estruturante e funda-
mental. É um erro pensar-se que se pode avaliar tudo. Deve avaliar-se o
que é realmente importante e isso é, normalmente, pouco. Não precisamos
de muita avaliação. Precisamos de melhor e mais profunda avaliação.

5. Credibilidade. Para que a avaliação seja credível deverá basear-se em cri-
térios claros e em processos e fontes de recolha de informação diversifica-
dos. No fundo, o que se pretende é produzir uma imagem tão nítida
quanto possível do que estamos a avaliar. Por isso se torna importante
triangular avaliadores, métodos e processos de recolha de informação,
tempos e contextos, para que a avaliação seja mais válida e fiável. Ou seja,
para que a avaliação tenha, pelo menos, níveis aceitáveis de qualidade.

6. Utilidade. A avaliação tem de ser útil no sentido em que deverá permitir
que se tomem decisões que contribuam para melhorar o desempenho dos
professores, a qualidade de ensino ou o clima de aprendizagem da escola.
Aqui é fundamental definir bem quem são os principais utilizadores da
avaliação e qual a utilização que se pretende dar às suas conclusões e/ou
recomendações.

7. Participação. Trata-se de uma condição necessária, ainda que não sufi-
ciente, para que um qualquer sistema de avaliação de professores possa
ter sucesso: a participação, tão informada quanto possível, de todos os
que têm interesse no processo de avaliação.

8. Ética. O processo de avaliação deverá ser eticamente irrepreensível, tra-
tando todos e cada um dos avaliados de acordo com uma conduta que
garanta que o processo é justo, contribuindo para que todos o reconheçam
e se sintam bem com os processos e resultados da avaliação.

A lista poderia continuar, incluindo, por exemplo, a exequibilidade e o rigor do sis-
tema de avaliação, ou ainda a necessidade de se preverem mecanismos de apoio e
de formação para todos os professores que, de algum modo, deles necessitem. No
entanto, como acima referi, trata-se apenas de um ponto de partida para apoiar
uma discussão mais profunda e abrangente sobre este assunto que as escolas
podem querer desenvolver.

Chegou então a altura de fazer, em seguida, algumas reflexões acerca dos Desafios,
dos Problemas e das Oportunidades que poderão estar associados à avaliação dos
professores.
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Qualquer processo de avaliação, por natureza, suscita um alargado conjunto de
dúvidas, de incertezas e de inseguranças de todo o tipo. Trata-se de uma prática
social, concebida e desenvolvida por pessoas que, muito raramente, partilham as
mesmas concepções acerca dos fenómenos que as rodeiam. É por isso natural que
surjam dificuldades de vária ordem perante um sistema de avaliação de professo-
res. Nesta secção optei por apresentar um conjunto de Desafios, de Problemas e de
Oportunidades que me parecem estar associados à concretização do sistema de
avaliação de professores recentemente proposto pelo Ministério da Educação.

DESAFIOS Julgo que um dos mais importantes desafios que nos é colocado por qual-
quer sistema de avaliação é de natureza cultural. Tem a ver com as experiências
que nós, como profissionais e como cidadãos, temos tido com a avaliação e, conse-
quentemente, com o sistema de concepções que acerca dela fomos construindo. A
concepção de avaliação predominante está bem mais associada à classificação, à
seriação e à selecção do que à melhoria, ao desenvolvimento e às aprendizagens.
Reconheça-se que todas são funções de qualquer processo de avaliação, mas as
evidências científicas mostram-nos que a avaliação para melhorar é a que contri-
bui, de facto, para as aprendizagens profundas das pessoas, para o seu desenvolvi-
mento e para o seu bem-estar. Neste sentido, parece-me que um primeiro desafio a
considerar terá a ver com o desenvolvimento e interiorização da ideia de que a
avaliação deve ser encarada como um processo que, acima de tudo, serve para
melhorar a vida profissional dos professores, as suas competências e os seus
desempenhos.

Um outro desafio decorre da natureza da própria avaliação. Sendo uma prática e
uma construção social, é natural que a participação das pessoas seja incentivada e
encarada como fazendo parte intrínseca do processo de avaliação. Num sistema de
avaliação de professores parece muito relevante que a negociação, a reflexão con-
junta, o debate aberto sobre as questões de interesse e a deliberação democrática
façam parte das rotinas a instalar nesse mesmo sistema.

Como já foi possível constatar neste artigo, há uma diversidade de modelos ou abor-
dagens de avaliação que, normalmente, estão associados a propósitos bem definidos.
Promover o equilíbrio e a articulação entre concepções epistemológicas, ontológicas
e metodológicas distintas pode contribuir para melhorar a qualidade das avaliações.
A complexidade dos fenómenos envolvidos na avaliação dos professores parece

26

DESAFIOS, PROBLEMAS E OPORTUNIDADES
DA AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 



aconselhar que se encare o desafio da articulação entre modelos e perspectivas de
avaliação em vez de se ficar subordinado a qualquer ortodoxia metodológica, episte-
mológica ou outra.

Um dos desafios que considero mais importantes tem a ver com a simplicidade! Já
atrás lhe fiz referência mas penso que não é demais insistir na ideia de que é fun-
damental vencer o desafio de tornar a avaliação um processo simples, recorrendo a
instrumentos ou a processos de recolha de informação que se centrem exclusiva-
mente no que é realmente importante, libertos das dúzias de itens que normalmente
os acompanham. É necessário pensar a concretização do processo de avaliação
para que ele seja simples e cheio de significado em vez de complexo e sem signifi-
cado algum. A avaliação é um processo muito complexo e, por isso mesmo, exige
uma simplicidade de procedimentos que só se consegue estudando, pensando,
debatendo e reflectindo.

PROBLEMAS Quando se procura pôr em prática um sistema de avaliação de profes-
sores para a totalidade de um sistema educativo ou para um país, acaba por ter de
se fazer uma generalização abstracta, necessariamente desligada de contextos par-
ticulares e mais específicos. Assim, acabamos por ter uma avaliação uniforme que,
em certos casos, pode colidir de forma mais ou menos marcante com os processos
utilizados em certos contextos específicos que podem ser importantes para produ-
zir as mudanças que se almejam nos professores ou nas escolas. Na verdade, facil-
mente se compreende que uma coisa é definir e avaliar (medir?) a competência de
um professor utilizando um qualquer modelo estandardizado (por exemplo, um
teste) e uma outra coisa, bem diferente, é trabalhar no sentido de mudar, e melho-
rar, o desempenho desse mesmo professor numa dada situação específica e concreta.
Por isso, um dos problemas que persiste na questão da avaliação dos professores é
o facto de as abordagens ou modelos que mais facilmente poderão facilitar as
mudanças envolverem processos e métodos que podem não ser consistentes com os
que se utilizam quando se obtêm juízos que resultam de avaliações sumativas,
mais consentâneas com sistemas de aplicação geral e uniforme.

Outro problema que convém equacionar e procurar resolver tem a ver com as dife-
rentes perspectivas dos participantes no processo de avaliação. Os professores a
avaliar estão preocupados em defender pontos de vista que lhes garantam os
empregos ou a progressão na carreira, assim como a sua dignidade pessoal e profis-
sional. Pretendem, naturalmente, uma avaliação que, num certo sentido, os proteja
nos seus direitos, reconheça as dificuldades e complexidades do seu trabalho e os
incentive a melhorar.

Por seu lado, é natural que os Presidentes dos Conselhos Executivos, ou os
Directores, pugnem por uma certa estabilidade das suas escolas que lhes permita
responder às expectativas dos pais e aos requisitos do Ministério da Educação,
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nomeadamente no que se refere à prestação pública de contas. Assim, podem prefe-
rir um sistema de avaliação tendencialmente mais objectivo, que não lhes consuma
muito tempo e que seja exequível naquele contexto.
Os pais e encarregados de educação, e também a administração, estão mais inte-
ressados num sistema de avaliação que relacione o ensino com os resultados dos
alunos ou, se quisermos, o desempenho dos professores com a sua eficácia.
Os diferentes pontos de vista dos participantes têm de ser considerados mas, natu-
ralmente, não facilitam a escolha dos métodos e dos procedimentos que se preten-
dem utilizar na avaliação dos professores. Assim, mesmo que haja uma negociação
bem sucedida, sempre poderá acontecer que as práticas de avaliação resultem de um
conjunto de pressões cruzadas que acabam por alterar, mais ou menos significativa-
mente, o que está formalmente estabelecido e/ou o que foi acordado e negociado.
As pressões públicas para que a avaliação seja de natureza sumativa e se centre
mais na prestação de contas e na responsabilização, com efeitos ao nível da pro-
gressão na carreira ou na selecção, podem tornar difícil a concretização de uma
avaliação de natureza formativa, mais orientada para o desenvolvimento profissio-
nal dos professores.
A avaliação por pares pode suscitar problemas que têm de ser resolvidos, como é o
caso das tensões que se podem gerar pelo facto de os avaliados não reconhecerem
competência aos avaliadores e, por isso, não ouvirem ou não aceitarem as suas opi-
niões. Trata-se de uma questão que pode suscitar o problema da formação dos ava-
liadores, embora nos possamos sempre interrogar se os problemas fundamentais
da avaliação dos professores serão tão substancialmente diferentes dos que se
colocam na avaliação dos alunos. Será que esta poderá ser uma boa oportunidade
para uma reflexão acerca dos métodos e dos propósitos que se utilizam na avalia-
ção das aprendizagens dos alunos? Em qualquer dos casos, não podemos ignorar
que a qualidade dos avaliadores poderá ser, durante um período mais ou menos
alargado de tempo, um problema que interessa considerar e, tanto quanto possível,
resolver no âmbito das muitas iniciativas que as escolas podem planear e desen-
volver. Por outro lado, sendo os métodos utilizados na avaliação do desempenho
por pares mais abertos a critérios divergentes e não existindo propriamente o con-
trolo directo da administração, torna-se importante definir, tão rigorosamente
quanto possível, os procedimentos e os critérios a utilizar.
As três observações previstas no Decreto Regulamentar constituem, seguramente,
um outro problema que carece de profunda e atenta reflexão. Ninguém saberá ao
certo quantas observações devem ocorrer para que se consiga avaliar aspectos
relevantes do desempenho e da competência de um professor em contexto de sala
de aula. Cinco? Vinte? Todas? Não se sabe. O que se sabe é que com três observa-
ções dificilmente se poderá avaliar o chamado «desempenho típico» do professor.
Nestas condições, e partindo do princípio de que não estará na cabeça de ninguém
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desenvolver grelhas cheias de itens para observar tudo e mais alguma coisa, julgo
que se deve ponderar bem como tornar útil o facto de numa dada aula poder estar
mais do que um único professor com os seus alunos. Há seguramente várias coisas
importantes que se poderá fazer e que podem apoiar o professor e o avaliador a
cumprir as tarefas que lhes competem.

OPORTUNIDADES Fazer da avaliação de professores uma oportunidade em vez de a
encarar com uma ameaça será provavelmente ainda um importante desafio a con-
siderar. Obviamente que a avaliação, como prática social, não está isenta de ten-
sões e de diferentes visões acerca dos seus propósitos e, por isso, é natural que
onde alguns vêem oportunidades outros possam ver mais burocracia ou mais tra-
balho que não resolve problema algum. Trata-se de matéria que merece continuar a
ser aprofundada e discutida.

O sistema de avaliação cria uma oportunidade de desenvolvimento profissional
que pode contribuir significativamente para melhorar a vida pedagógica das esco-
las e a qualidade do serviço que prestam à sociedade em que se inserem. Na verdade,
pensar na avaliação dos professores também implica que se considerem as ques-
tões relativas às organizações, as escolas, em que aqueles estão inseridos e nas
quais desenvolvem a sua actividade profissional. Por isso mesmo, há uma crescente
tomada de consciência de que o desenvolvimento de sistemas de avaliação de pro-
fessores que tenham sucesso tem de ter em conta a investigação sobre as questões
da escola (e.g., organização pedagógica e administrativa, processos de tomada de
decisão, gestão das exigências internas e externas, processos de comunicação).

Os professores poderão ver reconhecido o seu esforço e o seu trabalho, sentindo
que não estão sozinhos e que os seus colegas e a escola em geral acompanham os
seus progressos e sucessos. Muitos professores, em diversas investigações, têm
referido que se sentem frustrados porque estão desacompanhados e sub-avaliados.
Ou seja, parece que precisam que algo lhes seja dito sobre o trabalho que estão a
desenvolver; é insuficiente que os progressos, as dificuldades e a sua eventual
superação fiquem limitados pelas quatro paredes da sala de aula. As ideias da par-
tilha, da cooperação e da colaboração podem ganhar algum alento através do pro-
cesso de avaliação dos professores. Tudo dependerá da forma como as escolas
decidirem concretizar o modelo.

No caso de os professores sentirem que exercem um importante e real controlo
sobre o processo de avaliação, e o Decreto Regulamentar não impede que assim
seja, podem estar criadas oportunidades para uma efectiva melhoria dos seus
desempenhos e competências. Na realidade, ao sentirem que têm controlo sobre o
processo, as pessoas tenderão a considerar que melhorar faz parte das suas res-
ponsabilidades como profissionais do ensino.

29



Muito fica certamente por dizer relativamente ao complexo problema da avaliação
do desempenho dos professores. Mas a ideia inicial era a de apresentar, discutir e
reflectir acerca de um conjunto de questões que, de algum modo, possa contribuir
para induzir eventuais debates que as escolas entendam dever fazer. Parece-me que
nesta como noutras matérias teremos de estar cada vez melhor preparados para
compreender em profundidade a sua substância e os seus fundamentos. Estas
questões são exigentes em termos do estudo e da reflexão a que nos obrigam. Se
assim não as encararmos, acabaremos por cair em lugares comuns que apenas
contribuem para alimentar frustrações e equívocos. Fica aqui o meu modesto con-
tributo para um debate que me parece fundamental dever ter lugar nas escolas
que, afinal, parecem ter uma importantíssima palavra a dizer sobre a forma como
entendem dever concretizar a avaliação dos seus professores.

Gostaria, no entanto, de deixar claro que a avaliação do desempenho dos professo-
res é um domínio científico que ainda parece estar longe de nos proporcionar um
conjunto estável de características do ensino, mais ou menos mensuráveis, que seja
transferível para todos os contextos. E tenho mesmo dúvidas de que alguma vez o
venhamos a ter. Porém, tal não nos impede de poder desenvolver um sistema de
avaliação que sirva o melhor possível os interesses de desenvolvimento profissio-
nal dos professores e as exigências da prestação pública de contas.

Por outro lado, a investigação referida neste artigo também sugere que os sistemas
de avaliação uniformes, aplicados hierarquicamente, do mesmo modo, em todo o
sistema educativo, são menos eficazes na melhoria do desempenho e da competên-
cia dos professores do que as estratégias que são utilizadas com um dado profes-
sor num contexto específico. Este resultado põe em primeiro plano a necessidade
de se perceber que o sistema que está previsto, ao ser baseado na escola, pode per-
mitir uma contextualização dos procedimentos de avaliação. É pois relevante deba-
ter estratégias de concretização a este nível.

Finalmente gostaria de insistir numa ideia que venho referindo ao longo deste artigo
e que considero essencial. A avaliação só poderá ser um processo útil e rigoroso na
melhoria das competências e desempenhos dos professores se o sistema conseguir
um equilíbrio inteligente entre uma perspectiva de desenvolvimento profissional,
mais situada e contextualizada, e uma perspectiva de responsabilização ou de
prestação pública de contas, mais estandardizada e mais centrada em medidas de
desempenho e de eficácia.

Trata-se, afinal, de procurar articular uma abordagem baseada em critérios com
uma abordagem que dá mais relevância à experiência pessoal dos diferentes inter-
venientes no processo de avaliação.
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«Neste artigo são apresentados e discutidos desenvolvimentos

de natureza teórica e prática que, nas últimas décadas, têm

estado associados à avaliação dos professores e educadores. O

artigo não é acerca do Decreto Regulamentar n.º 2/2008 de 10

de Janeiro. (…) Isto significa que não irei aqui fazer uma análise

(…) número a número da legislação vigente. Estou mais interes-

sado nas questões de substância e de conceptualização do que

nas questões de natureza mais técnica ou de natureza mais

burocrático-administrativa. Creio que o fundamental de

qualquer sistema de avaliação reside na compreensão

das questões teóricas que o fundamentam. Das concepções

e visões do mundo, de escola, de aprendizagem e de ensino

que o sustentam. Dos valores e da ética que o orientam. E

também das políticas que o motivam.

A minha intenção é, por isso mesmo, a de que este seja um artigo

no domínio científico da avaliação e, em particular, na sua área

prática da avaliação de professores que, nos últimos 30 anos,

tem vindo a suscitar um interesse crescente junto dos mais

variados sectores da sociedade (políticos, científicos, profissio-

nais, económicos). Mas é também minha intenção proporcionar

reais oportunidades para se pensar acerca de múltiplos aspectos

do referido decreto e, em particular, apoiar os professores e

as escolas no desenvolvimento das suas práticas de ava-

liação de professores.»
Prof. Doutor Domingos Fernandes
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