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 Resumo 

 

A avaliação do desempenho docente tem vindo a ocupar um lugar preponderante nas 

políticas educativas de países como Portugal onde, em 2007, as alterações do Estatuto 

da Carreira Docente marcaram uma viragem no processo de avaliação do desempenho 

docente.  

Enfocado, normativamente, no desenvolvimento profissional e na prestação de contas, o 

novo modelo de avaliação foi amplamente contestado pelos professores tendo 

originado, em seis anos, várias reformulações que nunca foram totalmente acolhidas 

pelos avaliados.  

Na sequência da última alteração legislativa em 2012 desenvolvemos este estudo, 

destinado a identificar os procedimentos e indicadores considerados relevantes na 

avaliação do desempenho docente pelos professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário em funções nas escolas públicas do Alentejo. 

Identificados os procedimentos e indicadores, concluímos ainda que os inquiridos 

exigiam uma avaliação competente, plural nos instrumentos e nas fontes, idónea, 

informada e promotora do desenvolvimento profissional e da qualidade da escola. 

  Palavras-chave 

 

Avaliação do desempenho docente; Procedimentos; Indicadores; 3º ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Study on the evaluation of the performance of 3rd Cycle of Basic and Secondary 

Education teacher’s in Alentejo: identification of indicators and procedures deemed 

relevant by the teachers.  

 Abstract 

 

The assessment of teacher’s performance has come to occupy a dominant place in the 

educational policies of countries like Portugal where, in 2007, amendments to the 

Teaching Career Statute marked a turning point in the evaluation of teacher 

performance. 

Focused, normatively, on professional development and accountability, the new 

evaluation model has been widely opposed by teachers having originated in six years, 

several changes that have never been fully embraced by those who are evaluated. 

Following the last legislative change in 2012, we developed this study to identify the 

procedures and the indicators deemed relevant in evaluating teacher performance by 

teachers of the 3rd Cycle of Basic Education and Secondary Education in functions in 

the public schools of the Alentejo. 

Once we identified procedures and indicators, we conclude that respondents still 

demanded a competent assessment, which would use diversified instruments and 

sources, suitable, informed, promoting professional development and school quality. 

 Keywords 

 

Assessment of teacher performance; Procedures; Indicators; 3rd cycle of Basic 

Education and Secondary Education. 
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 Introdução 

 

Iniciar uma tarefa de que natureza seja é sempre angustiante, a incomensurabilidade do 

processo de elaboração subjacente a um trabalho de investigação leva a que o peso da 

responsabilidade se faça sentir desde o primeiro instante e alimente quotidianamente o 

síndrome da “página em branco”.  

Sem pretender nenhum tipo de excepcional originalidade, mas apenas numa tentativa de 

quebrar a rotina e diferenciar esta introdução de muitas outras que já tivemos a 

oportunidade de ler, resolvemos começar este trabalho reproduzindo as três questões 

que nos colocámos inicialmente:  

1. Porquê frequentar um programa de doutoramento? 

2. Que súmula esperamos atingir no final de todo este processo? 

3. Seremos capazes de chegar ao término?  

Esta metodologia foi apenas a forma que encontrámos para que o processo se 

desenvolvesse de forma honesta, franca, sem floreados nem falsas modéstias.  

Temos a convicção que, embora pouco elaboradas, as respostas a estas questões 

cumprem o seu propósito e espelham aquilo que pensamos, a nossa forma de estar e de 

trabalhar.  

Frequentar um programa de doutoramento foi algo que decorreu de uma incessante 

curiosidade acerca daquilo que nos rodeia e implica. Uma constante inquietação e 

vontade de saber mais, de procurar o porquê das coisas e acima de tudo o desejo de 

melhorar aquilo que profissionalmente e pessoalmente fazemos e somos. 

O nosso propósito não é procurar a diferença por vaidade, mas pela simples vontade de 

querer fazer mais e errar cada vez menos!  

É óbvio que no final de todo este processo, cumpridos todos os requisitos legais, 

almejamos o grau académico. Ao referir o contrário estaríamos a omitir parte da 

verdade! No entanto, não é a aquisição de mais um título universitário que deve marcar 

a nossa passagem na sociedade, mas é o que conseguiremos fazer com os 

conhecimentos que já assimilámos e que pretendemos adquirir de forma continuada que 

poderão fazer a diferença!  
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Estamos convictos que só a súmula de conhecimentos e saberes podem contribuir para 

que sejamos um ser pensante mais atento, expansivo e promotor de consensos em cada 

uma das dimensões que atravessamos diariamente sejam elas pessoais, sociais ou 

profissionais! 

Gostaríamos de dar uma resposta clara e inequívoca à terceira pergunta. Vociferar um 

“SIM” seria claramente inebriante. No entanto é mais um claro “não sei” ou um “talvez” 

meio sussurrado do que um vigoroso “sim”. A motivação é um aspecto importante, 

enquanto fervilha o interesse a desistência não se coloca e por isso é que devemos 

confessar uma ponta de egoísmo na escolha da temática. Trabalhar naquilo de que não 

se gosta é o primeiro passo em direção a prescrições médicas repletas de substâncias 

químicas anti qualquer coisa. 

Concluído este breve preâmbulo, chegou o momento de justificar a escolha da temática 

a investigar. 

A publicação em Diário da República do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro que 

procedeu à alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário que consagrou um novo regime de 

Avaliação do Desempenho Docente (ADD) e a consequente publicação do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro que veio regulamentar os mecanismos 

essenciais à aplicação do novo modelo de avaliação do desempenho, desencadearam 

ondas de protestos por parte dos professores que não concordaram com a 

implementação deste novo modelo de avaliação.  

A temática da avaliação do desempenho dos Educadores de Infância e dos Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário tornou-se cada vez mais atual, relevante (enquanto 

docente e doutorando) e sem dúvida acutilante. Toda a exuberância nos vários processos 

negociais entre o então Ministério da Educação contribuiu para que orientássemos a 

nossa atenção, inquietude e curiosidade para esta temática. 

O trabalho de investigação que desenvolvemos foi subdividido em seis capítulos.  

O primeiro capítulo objetiva apresentar a investigação, nele figuram as razões que 

sustentaram a pertinência do estudo assim como elementos que integraram e definiram 

as suas dimensões. A delimitação do campo de observação e análise, os procedimentos 

a desenvolver, os objectivos gerais e específicos a atingir e a estrutura formal de todo o 

processo de investigação também fazem parte deste capítulo. 
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O capítulo dois encerra a revisão da literatura cujo enfoque é definir e perceber o que se 

entende por avaliação do desempenho dos docentes; como tem evoluído ao longo dos 

últimos anos; quais são os seus objetivos; que mais-valias têm sido aportadas e que 

constrangimentos têm sido impulsionados; em que moldes tem sido desenvolvida e que 

instrumentos têm estado implicados no processo avaliativo dos docentes. Não se 

pretende uma análise restrita ao caso português uma vez que apresentaremos uma breve 

indagação relativa aos modelos de avaliação em vigor em países dos cinco continentes. 

A metodologia utilizada na investigação está retratada no terceiro capítulo. 

Justificaremos a opção metodológica na recolha de dados junto dos docentes em 

exercício no Alentejo através da técnica de inquérito por questionário (construído, pré-

testado e validado). 

O quarto capítulo destina-se à análise dos dados recolhidos numa vertente 

eminentemente quantitativa de teor descritivo/ indutor. Inclui-se neste capítulo a 

identificação dos indicadores e dos procedimentos que os participantes na componente 

empírica do estudo consideraram relevantes na avaliação dos seus desempenhos. A 

análise indutiva realizada incorporou um estudo correlacional que implicou variáveis 

como a idade, o género, tempo de serviço ou ainda a área disciplinar. 

O capítulo cinco visa confrontar os resultados obtidos no quarto capítulo com a 

literatura e os normativos que analisámos no intuito de evidenciar os procedimentos e 

indicadores considerados relevantes pelos inquiridos, esquissando-se alguns dos 

elementos que poderiam integrar um “modelo de ADD” alicerçado no alvedrio dos 

docentes do Alentejo que participaram no estudo. 

No sexto capítulo é avaliado o nível de concretização dos objectivos, apresentam-se as 

limitações da investigação e suas mais-valias assim como as recomendações futuras e 

reflexões finais. 

As referências bibliográficas, a legislação consultada e os anexos surgem no último 

ponto deste trabalho.  
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Capítulo I 
DA PERTINÊNCIA À 

ESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO 
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1.1 Pertinência da investigação 

 

Quem alcança a maior idade e pode afirmar que nunca foi avaliado?  

Independentemente da natureza e objetivo da avaliação, todos nós fomos e/ou mais cedo 

ou mais tarde seremos colocados sob o crivo de uma avaliação. 

O processo de escolarização leva a que desde o primeiro ano de escolaridade os alunos 

sejam sujeitos à apreciação dos seus professores, para aceder ao ensino secundário e ao 

ensino superior os discentes são avaliados através de provas de âmbito nacional. No 

ensino superior os estudantes são novamente avaliados pelos seus docentes, alguns 

realizam estágios profissionais onde é aferido o desempenho que demonstram nesse 

período probatório. Quando finalmente se inserem no mercado de trabalho voltam a ser 

avaliados pelos seus superiores para se manterem nos seus postos de trabalho e 

progredirem nas suas carreiras. 

Seja qual for a profissão exercida por um indivíduo de formação académica de maior ou 

menor extensão, pode afirmar-se que o mesmo passou por momentos avaliativos, 

tenham eles sido muito ou pouco rigorosos, formais ou informais ou ainda pontuais ou 

sistemáticos.  

A avaliação do desempenho no mercado de trabalho leva à hierarquização dos 

trabalhadores segundo as suas competências, à gradação das respectivas remunerações e 

em última instância à atribuição do rótulo de bons ou maus profissionais. 

A carreira docente, altamente escolarizada, tem nos seus profissionais indivíduos 

familiarizados com o conceito de avaliação, como avaliados desde o início das suas 

formações e como avaliadores no exercício das suas funções. Não se pode referir que 

este tema seja estranho aos professores. 

Se avaliar é prática comum a todos os docentes por que razões querem estes 

profissionais fazer lembrar o dia 19 de Janeiro de 2007 como sendo um novo 25 de 

Abril de 1974 à escala dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e 

Secundário? 

Este dia marca a publicação em Diário da República do Decreto-Lei nº 15/ 2007 de 19 

de Janeiro que veio redefinir o Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância 

e dos Professores do Ensino Básico e Secundário (ECD) (aprovado pelo Decreto-Lei nº 
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139-A/90, de 28 de Abril que por sua vez foi significativamente alterado pelo Decreto-

Lei nº 1/98, de 2 de Janeiro). Este Decreto-Lei e o subsequente Decreto Regulamentar 

nº 2/2008, de 10 de Janeiro mobilizaram milhares de educadores e professores para as 

avenidas de Lisboa. 

Mas o que justificou e tem incessantemente continuado a promover tal 

descontentamento? Quererão estes funcionários públicos um estatuto de isenção naquilo 

que diz respeito à sua avaliação? No ponto de vista dos mesmos, tem existido algo de 

errado nas várias alterações que se têm sucedido nos modelos de avaliação propostos e 

que atualmente se encontra em vigor?  

Estas são algumas das macro questões que fomentaram a nossa curiosidade na temática 

da avaliação do desempenho docente. Mas existem outras questões já a um nível micro 

que também têm um possível interesse. Se avaliar os discentes constitui uma das tarefas 

mais difíceis da profissão docente é natural que a tarefa de ser avaliado não seja de 

menor dificuldade.  

Quem é avaliado coloca sempre algumas questões: Porque é avaliado? Com que 

objetivos? Quem avalia? Que competências possui o avaliador para o exercício das suas 

funções? Que procedimentos são utilizados na avaliação? Que instrumentos são 

empregados? Que indicadores são escrutinados?  

Esta investigação não objetivou aferir se devia ou não existir um mecanismo de 

avaliação do desempenho dos docentes. Assumimos desde logo que tal mecanismo 

existia, estava regulamentado (com algum dinamismo legislativo) e estava a ser 

implementado. 

O Decreto-Lei nº15/ 2007, de 19 de Janeiro apontou na sua redação que, ao longo dos 

anos, a forma como o ECD foi apropriado e aplicado fez com que a imagem social dos 

docentes se degradasse. Consequência da implementação de um regime de progressão 

na carreira que dependia fundamentalmente da antiguidade dos professores e não do 

desenvolvimento das suas competências e consequente avaliação do seu desempenho. A 

avaliação do desempenho transformou-se num processo burocrático e administrativo 

sem produzir alterações estruturantes ao nível da competência e da eficiência dos 

professores no exercício diário das suas funções.  

As alterações introduzidas no ECD com o objetivo de transformar este processo 

burocrático num modelo de avaliação mais exigente com efeitos no desenvolvimento da 



9 

carreira levaram, em 2007, à divisão da carreira em duas categorias: professor e 

professor titular, reservando para estes últimos as funções de coordenação e supervisão. 

Não foi somente a criação da figura do professor titular, mas também os moldes em que 

estes foram nomeados que contribuiu para que a classe docente se indignasse. Ainda 

que revogada por sucessivas alterações legislativas resultantes de vários processos 

negociais entre a tutela e as diversas entidades que representaram os docentes, a 

controvérsia manteve-se razoavelmente acesa ao longo destes últimos seis anos. 

A contestação que tem envolvido a implementação de um modelo de avaliação do 

desempenho dos docentes não foi por si só motivo que sustentasse esta investigação, 

importou determinar junto dos docentes, quais são os indicadores e procedimentos que 

estes consideraram relevantes para as suas avaliações. 

1.2 Dimensões da investigação 

 

A avaliação do desempenho docente é parte integrante de um sistema
1
 hierarquizado, 

onde interagem o Ministério da Educação e Ciência
2
 (MEC), as Escolas, os Docentes, 

os Alunos, os Encarregados de Educação (EE). Cada um destes elementos pode ser 

considerado como um sistema por si só. O hipersistema alicerçado no MEC engloba os 

outros dois e é autor, fiscalizador e promotor do modelo de avaliação do desempenho. O 

meso sistema constituído pelas escolas públicas
3
 tuteladas pelo MEC, colocam em 

prática as suas orientações. O microssistema inserido e tutelado pelos anteriores 

congrega os docentes a avaliar. 

Ao longo dos anos estes sistemas têm estado envolvidos em discordâncias próprias de 

um estado democrático, no entanto são os acontecimentos posteriores a 19 de Janeiro de 

2007 que foram tratados no seio da problemática em estudo.  

A significativa efervescência que se verificou permitiu a programas de televisão, 

revistas e jornais reportarem e debaterem opiniões de governantes, sindicatos, 

                                         
1
  Entenda-se neste contexto sistema como um conjunto de partes que interagem entre si. 

2
  A designação Ministério da Educação (ME) foi substituída pela denominação Ministério da Educação e 

Ciência (MEC) que foi adoptada pelo XIX Governo Constitucional de Portugal que tomou posse no dia 

21 de junho de 2011. Utilizaremos, preferencialmente, a designação MEC em vigor à data da 

elaboração deste trabalho para designar, de uma forma abrangente, o ministério que tutela a pasta da 

educação à data da elaboração deste trabalho. Ressalve-se que utilizaremos apenas a nomenclatura 

Ministério da Educação (ME) para nos reportarmos em exclusivo ao ministério titular da pasta da 

educação no período anterior ao dia 21 de junho de 2011. 
3
  Por opção não são consideradas as escolas privadas neste estudo como se justificará no ponto 1.4. 
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especialistas em ciências da educação, diretores de escola, professores, associações de 

pais e de todos aqueles que tiveram vontade de opinar acerca deste tema. Mesmo que 

por vezes alguns dos intervenientes nos órgãos de comunicação não possuíssem 

qualquer conhecimento de causa.  

A figura que propomos de seguida procura retratar o que tem vindo a suceder. Numa 

primeira fase (de divulgação), o MEC apresenta um modelo de avaliação. Uma vez 

analisado pelos docentes, estes consideram que se trata de um processo de avaliação que 

não se coaduna com as suas pretensões. Inicia-se uma nova fase (de contestação) onde 

os docentes se manifestam junto das escolas e do MEC e fazem chegar, através dos seus 

representantes, propostas de alteração ao modelo inicial. Por sua vez, a tutela estuda as 

propostas dos professores e reformula o modelo nalguns pontos (fase de reformulação), 

criando assim uma nova versão do mesmo. Decorrido um novo período de análise por 

parte dos docentes, estes ainda encontram neste modelo reformulado pontos de 

discórdia que acabam por fomentar novas rondas negociais assim como mais 

contestações (fase de re-contestação). 

 

Figura 1 – Dimensões da Investigação 
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e dos Professores do 
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Se a figura que acabámos de apresentar pretendeu retratar o processo de implementação 

da ADD onusto de contestações/ reformulações cíclicas caracterizadas por períodos 

mais exacerbados ou significativamente mais dormentes, suspeitamos que o mesmo 

possa nunca ter um fim taxativamente acordado entre o MEC e os docentes! Queremos 

por isso alertar quem nos lê que o nosso estudo não pode nem pretende abranger todas 

as fases referidas anteriormente. Estamos convictos que a seu tempo o nosso relato 

permitirá inequivocamente adscrever este trabalho numa das quatro fases apontadas 

anteriormente.  

1.3 Problema de investigação 

 

A vivência de cada investigador pode contribuir para definir as suas escolhas em termos 

dos percursos de investigação, assim como as leituras subjacentes às investigações 

concluídas e aquelas que advêm dos trabalhos em curso, podem e devem afunilar as 

suas escolhas. Não obstante a mundividência de cada investigador é de relevar o dever 

de: 

“ […], escolher rapidamente um primeiro fio condutor tão claro quanto 

possível, de forma que o seu trabalho possa iniciar-se sem demora e 

estruturar-se com coerência.” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p. 31) 

A celeridade da escolha não deve ser preterida em detrimento da ponderação, da 

reflexão e da pertinência da eleição da problemática. Tendo em conta estas 

considerações foi a inquietação nacional acerca da avaliação do desempenho dos 

docentes que se destacou mais entre as opções de estudo já longamente reflectidas. 

Não se pode discordar de Rodrigues e Peralta, (2008, p. 4) que referem:  

“ […], importa ponderar e reflectir sobre o que é que consideramos que o 

professor é, o que é que consideramos que ele faz de específico e distinto de 

quaisquer outros profissionais, como é que consideramos que ele aprende a 

ser e a fazer o que entendemos ser a sua função, como é que ele se 

desenvolve ao longo da sua vida profissional e, naturalmente, como é que 

consideramos que sabemos que a função foi cumprida, e de que forma 

podemos diferenciar esse cumprimento.” 

O busílis da questão estava de facto em determinar os procedimentos e indicadores que 

se podiam aferir, como e até que ponto era cumprida a função de professor. O novo 

modelo de avaliação regulamentado/ revogado/ modificado/ re-regulamentado desde 

2008 parecia responder a estas inquietações, certo é o facto de ter sido posto em causa e 
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tem vindo a sofrer alterações sucessivas nestes últimos anos (2010 e 2012) pelo que, 

perante tantas dúvidas e reviravoltas legislativas, fez algum sentido ir ao encontro das 

solicitações dos docentes (no Alentejo) e investigar: 

“ Quais os indicadores e procedimentos considerados relevantes pelos 

docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário no Alentejo na 

avaliação do seu desempenho?” 

Esta pergunta pretende ser clara, concisa, exequível e pertinente de modo a suscitar 

interrogações que possam perspectivar a construção de conhecimento. 

Quem nos lê não fique interrogado quanto à opção pela localização geográfica do 

estudo pois a mesma está diretamente relacionada com a exequibilidade do mesmo e 

será posteriormente justificada.  

É certo que desta questão podem emergir outras interpelações onde se confrontem os 

indicadores e procedimentos considerados relevantes e, por exemplo, o que a legislação 

define como perfil dos professores, suas competências, deveres e parâmetros avaliáveis. 

1.4 Delimitação da investigação 

 

Quem inicia um projeto de investigação pode, por vezes, ter a tendência em 

sobredimensioná-lo. Não se trata de descobrir uma solução milagrosa para um problema 

dantesco, neste caso do sistema educativo, sob a pena de perder de vista o que realmente 

se pretende investigar.  

Desencadeado o processo, depressa surgem evidências que a dimensão do objecto de 

estudo deve ser definida em consonância com os esforços que os envolvidos são 

capazes de desenvolver com qualidade e de modo a chegar o mais longe possível. 

Mesmo com plena consciência das limitações inerentes a um trabalho académico, as 

metas a atingir devem ser minimamente ambiciosas, caso contrário quem investiga 

desiste, à partida, só porque julga não ter capacidades para concluir a investigação. 

Procurar delimitar muito bem o objecto de estudo, protelar para outros momentos de 

investigação grandes devaneios exploratórios e acima de tudo solicitar aconselhamento 

junto daqueles que já trilharam estes e outros percursos académicos é a forma mais 

ajuizada de chegar a bom porto. 
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A atualidade, a relevância e o gosto pessoal podem justificar a escolha da temática, mas 

quando se trata de delimitar o objeto de estudo deve existir um misto de conveniência e 

de pertinência nas opções que se fazem. Neste caso, a opção por um estudo no Alentejo 

justificou-se pela conveniência de coincidir com a região de residência e de trabalho. 

Considerou-se pertinente o facto de desenvolver uma investigação numa região do país 

que ainda hoje não é frequentemente referenciada em estudos ou relatórios que não 

sejam aqueles que só apontam carências de variadíssimas ordens.  

Em relação à especificidade dos indivíduos a inquirir nesta região, a opção recaiu nos 

docentes em exercício nas escolas públicas. Tendo em conta a influência da avaliação 

do desempenho na progressão na carreira dos docentes e pelo facto de tal progressão 

não se desenvolver necessariamente nos mesmos moldes no ensino privado e no ensino 

do estado, foram excluídas do estudo as escolas particulares/ privadas. 

Resolveu-se não restringir a recolha de dados junto dos docentes naquilo que diz 

respeito a variáveis como o género, a idade, a área disciplinar lecionada, o tempo de 

serviço, a formação académica, entre outras. Tal opção, levou a que fosse possível 

estabelecer uma análise correlacional destas e de outras variáveis definidas a seu tempo, 

alargando o leque exploratório de pormenores e naturalmente a formulação de 

conjeturas no final.  

A seu tempo concluir-se-á se esta foi uma opção acertada. 

1.5 Procedimentos associados à investigação 

 

Este tópico destinou-se a uma sumária apresentação dos procedimentos a desenvolver 

no decorrer da investigação: 

 Proceder à apresentação e contextualização do estudo; 

 Recorrer à literatura para fundamentar a investigação;  

 Definir uma pergunta de partida que norteasse o estudo; 

 Construir um mapa conceptual de modo a delinear as dimensões, conceitos, 

componentes e indicadores do nosso trabalho; 

 Descrever a metodologia utilizada no estudo; 

 Definir o processo e o instrumento de recolha de informação; 
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 Testar, eventualmente reformular e validar o instrumento de recolha de dados; 

 Desenvolver as formalidades obrigatórios para a aplicação do instrumento de 

recolha de dados; 

 Recolher dados através do instrumento validado, analisá-los com o auxílio de 

software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e 

interpretá-los; 

 Recorrer à literatura e aos normativos para analisar os procedimentos e 

indicadores considerados relevantes pelos docentes inquiridos; 

 Avaliar a concretização dos objetivos; 

 Apresentar as limitações e as mais-valias do estudo; 

 Apresentar algumas recomendações futuras; 

 Apresentar as reflexões finais. 

Sem perder a noção que estes procedimentos foram aqueles que pareciam ser 

cronologicamente adequados, é certo que alguns desvios foram cometidos em prol da 

qualidade deste trabalho. 

1.6 Objetivos da investigação 

 

Os objetivos desta investigação foram categorizados como: generalistas quando 

relativos a uma abordagem mais ampla da temática da avaliação do desempenho ou 

como específicos quando orientados para a identificação de indicadores e 

procedimentos que já integram ou que, na opinião dos inquiridos, deviam ser 

considerados no modelo de avaliação do desempenho dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário em vigor à data realização deste trabalho. 

Objetivos gerais: 

 Enquadrar conceptualmente a temática da avaliação do desempenho; 

 Analisar detalhadamente os modelos de ADD implementados nos últimos anos 

em Portugal; 
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 Identificar, junto de parte dos docentes em exercício de funções nas escolas 

públicas no Alentejo, quais os procedimentos e indicadores que estes 

consideraram relevantes na avaliação do desempenho docente; 

 Confrontar os procedimentos e indicadores apontados pelos inquiridos com as 

evidências que identificámos na literatura e nos normativos analisados no intuito 

de identificar elementos passíveis de estabelecer parte de um eventual “modelo 

de ADD” preludiado pelos docentes do Alentejo que participaram, 

voluntariamente, neste estudo. 

Objetivos específicos: 

 Identificar junto de parte dos docentes em exercício nas escolas públicas no 

Alentejo, quais os procedimentos e indicadores que os professores de várias 

áreas disciplinares/ idades/ géneros/ tempos de serviço/ formação académica (...) 

consideram relevantes com vista a serem apreciados/ relatados (como parece 

estar na ordem do dia) e considerados em termos de avaliação do desempenho; 

 Cruzar a informação recolhida no sentido de identificar os procedimentos e 

indicadores apontados pelos inquiridos em função de factores como: a idade, a 

situação profissional, as habilitações académicas, o tempo de serviço, o escalão 

da carreira em que estes se posicionam, o grupo disciplinar a que pertencem e a 

sub-região estatística onde se encontram a exercer funções. 

Alcançar estes objetivos ficou primordialmente dependente das capacidades do 

investigador, na aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação 

académica, da sua vivência, mas também de alguns fatores que não controláveis, 

como o nível de participação dos indivíduos inquiridos durante o processo de 

recolha de dados. 

1.7 Estrutura da investigação 

 

Neste ponto concretiza-se o desenho da investigação que apresentamos definido por 

capítulo: 

Capítulo I  –  Da Pertinência à estrutura da investigação. 

Capítulo II  – Revisão da literatura. 

Capítulo III – Metodologia de investigação. 
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Capítulo IV – Análise dos dados. 

Capítulo V – Síntese dos resultados. 

Capítulo VI – Considerações finais. 
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2 Introdução 

 

O capítulo que colige a fundamentação teórica constitui parte fundamental de qualquer 

investigação, o manancial teórico examinado ao longo de uma investigação não deve, 

nem pode, servir exclusivamente o investigador na procura de conhecimentos que o 

enriqueçam acerca da temática em estudo. Deve opulentar o projeto de investigação e 

ser instituído como uma parte de um constructo que pretende dar respostas às suas 

preocupações. A parte complementar surgirá a seu tempo no campo de investigação.   

Quando falamos em avaliação do desempenho docente invadimos um campo 

polissémico onde, dependendo do pedestal do qual se discursa (da tutela, do avaliador 

ou ainda do avaliado), se conjetura de forma diferente. Imerso em tamanha 

incongruência quem investiga a temática, rapidamente perde o norte e questiona se 

existirá realmente uma resposta em absoluto à questão:  

Como avaliar o desempenho docente? 

Se as próximas linhas findassem o nosso trabalho, tudo aquilo que já foi dito, desdito, 

escrito, revisto, reformulado, legislado e revogado acerca da avaliação dos professores 

nos mais variados suportes, provaria que o campo avaliativo destes profissionais é de 

extrema complexidade e seria certamente mais serena e exequível a procura do Santo 

Graal em detrimento da indagação da resposta à questão anterior! 

Uma vez que esta investigação não tinha uma vertente arqueológico/religiosa (pelo 

menos julgamos nós!), colocámo-nos no papel de simples aprendiz na matéria e 

optámos por clarificar as concepções envolvidas nesta investigação. Dito isto, não 

focalizámos o nosso trabalho na análise das inúmeras páginas que já foram lavradas, 

enaltecendo a importância da avaliação do desempenho docente por exemplo, para a 

melhoria do sistema educativo ou criticando a sua implementação no terreno, 

procurando referências literárias que apontassem que as preocupações estavam mais 

viradas para os instrumentos de avaliação do que para aquilo que estes supostamente 

avaliavam. 

Assumimos uma postura tanto cautelosa como crítica de modo a discernirmos quais as 

conceptualizações relativas à avaliação e ao desempenho dos professores que se 
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encontravam patentes na literatura e que podiam reduzir o universo de possíveis 

respostas à questão lavrada anteriormente. 

Deliberadamente enveredou-se por uma desconstrução da percepção da avaliação do 

desempenho docente como um todo, ou seja, optámos por desmembrar e aclarar 

conceitos para posteriormente melhor entender a sua articulação.  

A ausência de consenso que se denota quando se aborda esta temática levou-nos a não 

se descurar algumas preocupações, como a ausência de: 

“ […] ponderação sobre as questões a montante e a jusante da avaliação do 

desempenho, nomeadamente, as questões relativas ao perfil de 

desempenho docente subjacente à avaliação de desempenho e às decisões 

esperadas como resultantes dessa avaliação.” (Rodrigues e Peralta, 2008, 

p. 4) 

Mas será que se pode abordar a temática do desempenho docente sem comprovar que se 

procurou dar respostas a algumas questões que devem obrigatoriamente ser respondidas 

por qualquer aspirante a especialista no campo da avaliação de um profissional: 

“ […] que sabe o que faz e por que o faz e, além disso, está empenhado em 

fazê-lo da melhor maneira possível […]” (Zabalza, 1994, p. 31) 

A resposta é negativa! A nossa obrigação foi num primeiro momento questionarmo-nos 

antes que o fizessem por nós! 

O que é ser professor? Como se caracteriza? Que saberes encerra? 

“ […] - a ideia de que ser professor é relativamente fácil desde que se 

“saiba” a matéria e se consiga “controlar” os alunos...Esta é, como 

sabemos, uma representação de senso comum muitíssimo generalizada.” 

(Roldão, 2010, p. 32)  

Como se pode verificar as respostas às questões anteriores não parecem tão óbvias 

quanto a evidência das suas formulações! 

Uma abordagem macroscópica a estas questões podia conduzir-nos para uma espiral de 

conceitos e definições que se uma vez desenvolvidos no corpo de um só tópico podiam 

corromper o cerne do nosso trabalho!  

A literatura não contribui para que as respostas exigidas se encontrassem sem que 

organizássemos o nosso pensamento, de forma a estabelecermos um fio condutor que 

posteriormente nos levasse até ao estudo do conceito de avaliação em educação, 

necessariamente tratado num universo devidamente balizado. 

Através desta abordagem desconstrutiva e indagatória esperávamos conseguir alicerçar 
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este trabalho em fundamentos teóricos que permitissem indubitavelmente 

conceptualizar aquilo que era o âmago desta produção académica, a avaliação do 

desempenho dos docentes. Finalizaremos este ponto parafraseando a supracitada 

referência de Rodrigues e Peralta (2008) uma vez que preocupámo-nos com a 

problemática da avaliação do desempenho docente quer a jusante quer a montante.  

2.1 Da Profissão à Profissionalidade docente – Clarificação 

conceptual 

 

Para dar continuidade ao que exarámos anteriormente e garantir o crivo de qualidade 

que pretendíamos implementar neste trabalho, tratámos alguns conceitos nucleares, que 

a priori podem não suscitar dúvidas a quem nos lê, mas que em nossa opinião deviam 

ser obrigatoriamente perscrutados para apaziguar as nossas dúvidas e incertezas ao 

mesmo tempo que garantem a verticalidade desta investigação. 

Recordamos que a primeira questão que colocámos foi:  

O que é ser professor? 

Procurar dar uma resposta consensual não se afigurou simples uma vez que se esta 

permanece:  

“ […] uma construção histórica em permanente evolução.” (Roldão, 2005a, 

p. 94) 

à qual se podem associar variadíssimas transmutações em função, por exemplo, da 

época, do contexto ou da geografia nas quais se trata o referido conceito. Poderá 

também referir-se que estes: 

“ […] se constituem como indispensáveis porque são – ou devem ser – os 

que fazem com que os outros (que são todos os cidadãos) aprendam um 

saber que socialmente se considera que lhes é necessário.” (Roldão, 2005c, 

p. 14) 

A abordagem desconstrutiva que decidimos adotar neste tópico levou-nos a iniciar uma 

indagação que em primeiro lugar nos facultou uma clarificação relativa ao conceito de 

profissão.  

Para tal, fomos de imediato tentados em socorrermo-nos de Reis Monteiro (2011) para 

deslindar esta noção. Com efeito, a sociologia das profissões procurou distinguir, desde 

o dealbar do século XX, o conceito de profissão de outros conceitos, como é o caso da 
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conceção de ocupação. Se esta última pode ser qualificada como uma atividade que se 

caracteriza por ser a principal fonte de subsistência de um individuo, uma profissão, que 

eventualmente poderá também ser o elemento chave de subsistência de uma pessoa 

diferencia-se de ocupação, uma vez que no seu âmago está uma atividade altamente 

especializada e prestigiada. Ainda que referida na literatura, tomámos a liberdade e 

assumimos tal consequência de não apontar a remuneração como um fator diferenciador 

uma vez que à data que exarámos estas linhas era nossa opinião que tal não se verificava 

necessariamente.  

Embora coerente e consistente, esta explanação em torno do conceito de profissão 

pareceu-nos curta para que o discurso que advém nas próximas linhas seja perfeitamente 

entendível quando nos referirmos ao termo profissão.  

A solução pareceu estar num rol de requisitos que deviam ser satisfeitos de modo a 

poder classificar uma atividade como sendo uma profissão, fazemos nossas as palavras 

de Roldão (2010) que estabeleceu um conjunto de imposições às quais atribui o nome 

de caracterizadores/ descritores de profissionalidade
4
, com efeito:  

“   o reconhecimento social da especificidade da função associada à 

 atividade (por oposição à indiferenciação); 

o saber específico indispensável ao desenvolvimento da atividade e 

 sua natureza;  

o poder de decisão sobre a ação desenvolvida e consequente 

 responsabilização social e pública pela mesma – dito doutro modo, o 

 controlo é sobre a actividade e a autonomia do seu exercício; 

e a pertença a um corpo colectivo que partilha, regula e defende, 

 intramuros desse colectivo, quer o exercício da função e o acesso a 

 ela, quer a definição do saber necessário, quer naturalmente o seu 

 poder sobre a mesma que lhe advém essencialmente do 

 reconhecimento de um saber que o legitima.” (Ibidem, p. 27) 

As atividades que satisfazem estes descritores/ critérios são entendidas como profissões, 

aquelas que não os cumprem na totalidade ou se distanciam nalgum aspeto poderão de 

facto não serem consideradas profissões ou tratar-se-á de atividades que caminham para 

a profissionalização.  

Note-se que falar de profissionalidade docente não significa somente associar o conceito 

de profissionalidade a um contexto, neste caso ao ambiente escolar, a uma comunidade 

educativa onde se inserem vários agentes, desde os alunos, aos funcionários não 

                                         
4
  Nota: não se confunda profissionalidade com profissionalismo que representa a competência, a conduta, 

as qualidades e as maneiras que se espera de um profissional no exercício da sua profissão. Adaptado de 

Reis Monteiro (2011). 
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docentes até à direção da escola que interagem e criam uma teia relacional 

interdependente. A importância do contexto não define por si o termo em análise, 

coligar profissionalidade a outros conceitos não é suficiente, é preciso analisar 

pormenorizadamente cada uma das partes para entender o todo. 

Reis Monteiro (2011) apontou a profissionalidade como o perfil global de uma 

profissão que permite distingui-la de todas as outras. Neste perfil inclui-se o estatuto 

profissional e o estatuto social. O autor foi mais longe ao indicar os principais graus de 

profissionalidade:  

“ Value of service, that is to say, the importance for the individuals and 

society of the scope of the professional activity.  

Identity content, formed by the knowledge (both theoretical and 

practical), values and qualities distinguishing a profession and its 

professionals.  

Professional autonomy, which means the independence and 

responsibility with which the profession may be individually practiced 

and collectively governed. 

Social status, which results from the previous factors and is reflected in 

the income, power and prestige of the profession.” (Ibidem, p. 462) 

O estatuto profissional resulta do conteúdo identitário e da autonomia profissional, 

enquanto o estatuto social advém tanto do valor do serviço como do seu estatuto social. 

A importância de cada um não se põe em causa desde que não se privilegie um em 

detrimento do outro. 

Esta aceção acerca da profissionalidade vai de encontro a outra que de seguida 

referimos: 

“ Falamos aqui de profissionalidade como aquele conjunto de atributos, 

socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros 

muitos tipos de actividades, igualmente relevantes e valiosas.” (Roldão, 

2010, p. 26). 

Verifiquemos agora se a “atividade” de professor cumpre os descritores de 

profissionalidade apresentados anteriormente, mas sem nunca esquecer que: 

“ As profissões diferenciam-se pelo seu grau de profissionalidade.” (Reis 

Monteiro, 2011, p. 462). 

Primeiro, a natureza específica (referida mais adiante como identidade profissional) e a 

utilidade enquanto estrutura social desta atividade é notória, quer como um bem público 

ou como um capital de desenvolvimento (Nóvoa, 1989).  
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Segundo, o exercício de funções docentes implica a posse de um saber específico 

(referido mais adiante como conhecimento profissional) que os outros não dominam. 

Terceiro, trata-se de uma atividade que tem o poder de decidir sobre a sua ação (por 

exemplo através de opções metodológicas de ensino, ainda que com determinadas 

limitações que de seguida se explanarão), responde social e publicamente face às 

necessidades dos seus beneficiários (presta contas à sociedade civil e aos organismos do 

estado democrático).  

Quarto, esta atividade integra-se numa comunidade (como as associações de professores 

das várias disciplinas) onde os seus elementos defendem funções e características que 

estabelecem o acesso a esta atividade e comungam de um saber que lhes confere 

exclusividade e legitimidade para o exercício da profissão. 

Confirmada no contexto deste trabalho, esta noção de profissão, cabe-nos agora 

esclarecer as limitações referidas anteriormente. 

“ As dimensões do poder e do controlo dos professores sobre a acção 

docente têm, assim, sido sempre restritas neste grupo, o que constitui uma 

das limitações sérias ao estabelecimento social do seu estatuto como 

profissionais plenos.” (Roldão, 2010, p. 29). 

A sensação suserania que os docentes sentem, fruto de uma pseudo insularidade de sala 

de aula, fomenta um aparente poder e controlo sobre a ação educativa que na realidade 

está fortemente condicionada pela tutela governamental que possui o poder efetivo de 

decidir o que deve ser trabalhado com os alunos. Os professores não têm um poder 

incontestável sobre o currículo. Estes lecionam o que as instâncias superiores 

consideram socialmente necessário para que o caminho percorrido entre a pré-

escolarização e a escolarização efetiva se realize com o menor desvio possível. Esta 

falaciosa sensação de livre arbítrio balizado pode desconfortar os mais desconfiados, 

mas é óbvio que estamos a anos-luz do arianismo germânico.  

Este condicionalismo institucional pode eventualmente contribuir para que alguns dos 

docentes se sintam cada vez mais rotulados de meros funcionários administrativos 

levando-os a associarem-se pela necessidade de fazer valer os seus direitos enquanto 

assalariados, em detrimento de uma agregação de individualidades que deveriam 

coletivamente procurar lutar por mais e melhores condições para a atualização e 

assimilação de conhecimento, matéria-prima deste ofício. 

Uma vez que parte do objetivo a que nos tínhamos proposto foi alcançada, ou seja, a 
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confirmação fundamentada de que o exercício da docência constituía efetivamente o 

exercício de uma profissão perguntámos: já balizámos claramente o que é ser professor? 

Entendemos que não!  

Sem definirmos claramente o que é ser professor, não podemos esclarecer com 

transparência o que é a avaliação em educação. Para já não nos abstemos de apontar que 

ser professor é indubitavelmente ser-se um educador que se define pelos seus 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, valores e atitudes (Nóvoa, 1992, p. 25).  

Estas últimas linhas colocaram-nos na pista de uma nova aceção que nos devíamos de 

esclarecer para poder perceber o que era ser professor. O que o distingue? O que o 

caracteriza? Ou seja qual a sua identidade: profissional? 

2.1.1 Identidade profissional 

 

Uma vez categorizado o exercício da docência como profissão, coube-nos indagar o 

sentido da identidade profissional docente.  

“ Quando se fala de uma identidade da categoria docente, dos traços e dos 

aspectos que caracterizam esse grupo tão heterogêneo, poderíamos pensar 

imediatamente neste: todos se dedicam ao ensino. Essa é uma 

característica comum.” (Garcia, Hipólito e Vieira, 2005, p. 47) 

Conseguir-se-á abordar a identidade profissional com o intuito de determinar um traço 

característico único e uniformizador que se possa ajustar aos profissionais do ensino? 

Mais uma vez a nossa primeira preocupação centrou-se no conceito de identidade que 

uma vez entendido nos conduziu para o contexto da identidade docente. 

De que falamos quando referimos o termo identidade? 

Com o passar dos anos cada sujeito torna-se cada vez mais distinto dos demais, ainda 

que de gémeos monozigóticos se trate com características genéticas idênticas, o que 

singulariza cada ser não é apenas o ácido desoxirribonucleico! No mesmo local à 

mesma hora, a percepção que cada um tem do universo que o rodeia é diferente, as 

vivências sofridas até chegar àquele local e momento foram forçosamente díspares. 

Quem se interessa um pouco pela teoria darwinista entende que na essência de cada ser 

humano está uma insaciável vontade de evoluir (ainda que algumas atrocidades tenham 

sido cometidas em nome da evolução das espécies). A procura do saber leva a que cada 

um se defina, enriqueça e construa a sua mundividência, a sua singularidade!  
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“ A identidade é, antes de mais, uma questão do foro pessoal, que só ganha 

significado no confronto que o sujeito tem consigo próprio e com o 

“outro”, no seio de uma estrutura social onde os poderes se encontram 

desigualmente distribuídos. O sujeito constrói a sua identidade pessoal a 

partir não só da relação consigo próprio, no conflito entre imagens de si 

(presentes, passadas e idealmente projectadas), como a partir da relação 

que ele estabelece com o outro, no reconhecimento desse outro e da 

diferença entre ambos.” (Fino e Sousa, 2003, p. 1) 

A identidade possui, portanto, uma dimensão individual, isto é, as ideias, as concepções 

e representações que cada um constrói sobre si mesmo; e uma dimensão coletiva, isto é, 

os papéis sociais que desempenhamos em cada grupo ao qual pertencemos (familiar, 

profissional, escolar, religioso).  

Para a construção da identidade, portanto, concorrem dois processos distintos, a saber: 

um processo autobiográfico (a identidade do eu) e um processo relacional (a identidade 

para o outro) (Dubar, 1997). A dinâmica na construção destas identidades individuais e 

coletivas leva a que estas não possam ser consideradas como produtos que sofrem de 

constantes reformulações fruto de todo o processo relacional de influência e 

dependência.  

E a identidade profissional em tudo isto? A identidade profissional não pode ser 

assepticamente isolada, esta sofre de uma inevitável contaminação social e relacional.  

“ La identidad profesional no es separable, por lo tanto, ni de las identidades 

individuales como un todo ni de las identidades colectivas que las 

sustentan e informan. En cada ejercicio colectivo están presentes las 

identidades individuales, así como en cada ejercicio individual están 

presentes las identidades colectivas y las restantes dimensiones de la 

identidad individual.” (Lopes, 2008, p. 4) 

Note-se que a identidade coletiva engloba as representações sociais, as que queremos 

transmitir aos outros, as imagens socialmente perfeitas de nós próprios, por seu lado a 

identidade individual abarca uma componente mais emocional, mais íntima. A 

identidade individual é geradora, ativa, criativa, reflexiva e participativa na construção 

de identidades coletivas e não está apenas subordinada a esta última (Hewitt, 1991). 

“ La actividad docente es individual y tiene como referente el aula, pero la 

uniformización de las prácticas y las situaciones le garantiza el carácter 

colectivo, haciendo coincidir individualismo y colectivismo.” (Lopes, 

2008, p. 11) 

A profissão docente tem uma identidade: 

“ [...], quem são, a imagem que têm de si próprios, os sentidos que atribuem 

ao seu trabalho e a si próprios enquanto professores e os significados que 
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os outros lhes atribuem [...]” (Flores, 2009, p. 240) 

Mas será possível encontrar um significado único que caracterize a identidade da 

profissão docente? 

“ A identidade profissional é a forma como os professores se definem a si 

mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que evolui 

ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, 

pelas reformas e contextos políticos,  […]” (Marcelo, 2009a, p. 11)  

Este autor sublinha o facto da identidade profissional dos docentes ser evolutiva, pauta-

se por sofrer modificações ao longo do exercício da profissão e da vida do docente. A 

identidade profissional não pode ser tomada como algo que se adquire num ápice, se 

resguarda por timidez, por receio, por puro egoísmo ou contrariamente se expõe por 

mera vaidade.  

“ A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser 

adquirido. Mas, é um processo de construção do sujeito historicamente 

situado.” (Pimenta, 1996, p. 75) 

A identidade profissional dos docentes constrói-se desde os primórdios da sua formação 

até ao momento em que estes entram no mundo profissional munidos de uma panóplia 

de conhecimentos teóricos, técnicos e científicos que legislativamente os capacita para 

desempenhar funções docentes. 

O hiato que existe entre o mundo da formação académica e o universo profissional é 

significativo, a aquisição do estatuto profissional por parte do professor recém-formado 

acompanha-se de responsabilidades, direitos e obrigações que são inerentes ao exercício 

da profissão. Cada individuo tem que forçosamente abraçar a profissão com ímpeto para 

poder alcançar um nível de emancipação e autonomia que são fundamentais para que se 

processe de forma coerente a sua integração e socialização no mundo do trabalho.  

A identidade profissional constrói-se à medida que se interpretam e reinterpretam 

experiências que derivam do exercício da profissão docente.  

“ Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Como, também, da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas.” 

(Pimenta, 1996, p. 76) 

Apesar de todo este carácter dinâmico e evolutivo talvez seja possível encontrar 

características que balizem o nosso entendimento em torno da identidade profissional.  

Socorremo-nos de Marcelo (2009a) no sentido de refinar a nossa indagação. Segundo 
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este autor a identidade profissional compõe-se de sub-identidades de maior ou menor 

importância, interrelacionadas, que podem entrar em conflito, quer seja devido a 

modificações nas condições de trabalho ou resultantes de alterações nas políticas 

educativas. Estas sub-identidades reforçam a noção de singularidade uma vez que estão 

dependentes de cada indivíduo assim como do contexto onde cada docente se 

movimenta. Ainda que se espere um comportamento extremado por particularidades 

intrínsecas à profissão, não é de todo expectável que cada professor coloque em prática 

os conhecimentos que adquiriu ao longo dos anos na sua formação da mesma maneira 

que os seus pares.  

Encontrámos neste ponto mais evidências da complexidade associada à identidade 

profissional, as leituras que efetuámos confirmaram-nos que o leque de atitudes 

situacionais que podiam manifestar-se no decorrer da vida profissional de um indivíduo 

eram consideráveis pelo que:  

“ […], a formação da identidade profissional não é a resposta à pergunta 

“quem sou eu neste momento?”, mas sim a resposta à pergunta “o que 

quero vir a ser?” (Marcelo, 2009b, p.113) 

A consciencialização de uma identidade profissional atuante leva a que cada um se 

aperceba de quanto é eficaz no seu trabalho assim como do seu grau de satisfação e 

motivação para o realizar.  

Como particularizar o conceito de identidade profissional, que apreendemos, no campo 

da docência? 

“ Por identidade profissional docente entendem-se as posições de sujeito que 

são atribuídas, por diferentes discursos e agentes sociais, aos professores e 

às professoras no exercício de suas funções em contextos laborais 

concretos. Refere-se ainda ao conjunto das representações colocadas em 

circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos 

professores e professoras no exercício de suas funções em instituições 

educacionais, mais ou menos complexas e burocráticas.” (Garcia, Hipólito 

e Vieira, 2005, p. 48) 

A identidade profissional não é de todo algo que se possua egocentricamente, pelo 

contrário, é algo que não depende unicamente do individuo em si, desenvolve-se no seio 

de uma comunidade que a molda quotidianamente e lhe incute a necessidade de evoluir 

ainda que de forma complexa e notoriamente laboriosa. 
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2.1.2 Conhecimento profissional 

 

As profissões diferenciam-se pelas suas práticas, funções, valores morais, regras 

institucionalizadas, atitudes dos seus profissionais no seio de uma comunidade e pelos 

conhecimentos que encerram e que requerem para o seu exercício (Hoyle, 1980).  

Entendemos que cada profissão pode também distinguir-se por contemplar um saber 

intrínseco (de carácter ancestral ou não) que se pode qualificar de gerador de 

conhecimento (comprovado quando os métodos se tornam obsoletos e surgem 

adaptações e melhorias) ou como responsável pela própria sobrevivência de muitos 

ofícios (atestado quando se verifica a passagem de testemunho geracional).  

“ […], algumas profissões deixaram de existir e outras surgiram nos tempos 

atuais. Outras adquirem tal poder legal, que se cristalizam a ponto de 

permanecerem com práticas altamente formalizadas e significado 

burocrático. Outras não chegam a desaparecer, mas transformam-se 

adquirindo novas características para responderem a novas demandas da 

sociedade. Este é o caso da profissão de professor.” (Pimenta, 1996, p. 75) 

Não foi nossa intenção elencar um conjunto de características e estabelecer algum 

estudo comparativo com os demais ofícios de modo a diferenciar a profissão de 

professor, mas é evidente que esta se diferencia das demais que existem no mundo. 

Perdurou perante as que, fruto da evolução dos tempos, já se extinguiram e continuará 

certamente díspar perante as que despertarem futuramente. 

Não podemos de forma alguma confundir este saber intrínseco que certamente contribui 

para alguma “diferenciação profissional”, com conhecimento profissional. Seria uma 

visão muitíssima redutora daquilo que procurámos conceptualizar como conhecimento 

profissional dos professores.  

Concordámos que:  

“ The person who presumes to teach subject matter to children must 

demonstrate knowledge of that subject matter as a prerequisite to 

teaching.” (Shulman, 1986, p. 5) 

Mas conhecer bem os conteúdos a lecionar não chega! É fundamental que os docentes 

possuam a capacidade de os tornar apelativos e perceptíveis para os discentes (Ponte, 

1999). Um sistema educativo que anele a um ensino de qualidade e de sucesso tem que 

garantir que os docentes em exercício possuem um conjunto de competências e saberes 
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que quando harmoniosamente combinados produzem os efeitos desejados. 

“ Os professores não podem exercer o seu papel com competência e 

qualidade […], sem um conjunto básico de conhecimentos e capacidades 

profissionais orientados para a sua prática lectiva.” (Ibidem, p. 1) 

O conhecimento profissional é por isso um tipo de conhecimento que intervém 

obrigatoriamente na prática letiva em sala de aula.  

“ […], por um lado, o conhecimento profissional tem uma fonte tanto 

disciplinar como experiencial, resultando da reflexão e investigação dos 

professores sobre as práticas; por outro, o conhecimento é extremamente 

importante como inspirador das práticas, apontando ao professor possíveis 

rumos de acção.” (Santos, et al, 2008, p. 33) 

Existe alguma arduidade em definir especificamente o que se entende por conhecimento 

profissional, tal se pode justificar pela própria dificuldade em aclarar a ação docente. 

Não obstante esta complexidade entendemos que era possível acrescentar mais 

elementos que nos permitiam construir um melhor entendimento em torno do 

conhecimento profissional. Para isso procurámos preencher uma “lacuna” pela qual, 

conscientemente poderiam vilipendiar-nos!  

Após exararmos todas estas linhas onde procurámos perceber a importância do 

conhecimento per se na vida profissional dos professores constatámos que temos vindo, 

a menosprezar uma “tarefa” fundamental no quotidiano dos docentes. A profissão 

docente pode e deve ser singularizada, pode e deve ser identificada como aquela que é 

exercida por um individuo que ensina! É neste ofício que se desenvolve uma ação de 

forma intencional, ancorada num saber específico com o intuito de fazer aprender 

alguma coisa a alguém de forma sustentada (Roldão, 2005c).  

Era por isso essencial que fosse atribuída uma particular atenção à função de ensinar, 

sob pena de sermos futuramente questionados, por quem nos lê, acerca de tal omissão 

ou blasfémia! É uma clarificação primordial uma vez que: 

“ […], existe uma estreitíssima ligação entre a natureza da função e o tipo de 

conhecimento específico que se reconhece como necessário para exercer.” 

(Roldão, 2005b, p. 175) 

Este trabalho não podia contribuir para que o conhecimento profissional continuasse a 

ser considerado como pária do desenvolvimento profissional (que abordaremos no 

ponto 2.1.3), deve merecer um lugar de destaque enquanto elemento promotor da 

profissionalidade docente.  
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“ A formalização do conhecimento profissional ligado ao acto de ensinar 

implica a consideração de uma constelação de saberes de vários tipos, 

passíveis de diversas formalizações teóricas-científicas, científico-

didácticas, pedagógicas (o que ensinar, como ensinar, a quem e de acordo 

com que finalidade, condições e recursos), […]” (Roldão, 2005b, p. 176) 

Foi com algum pragmatismo que desviámos a nossa atenção do conceito em análise 

para asseverar um cuidado particular no tratamento da ação de ensinar e assim reforçar 

o nosso entendimento em torno do conhecimento profissional. 

“ 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.” (Fernandes, 2008, p 16) 

A complexidade e a dinâmica literária associadas ao ato de ensinar eram de tal ordem 

que indagar todas as tenuidades que se lhes associavam ter nos ia conduzido para um 

universo polissémico na qual esta aceção ainda hoje deambula e certamente nele nos 

encantávamos ou mais concretamente nos teríamos perdido!  

Não podíamos de forma alguma ficar limitados a promover o assombramento de muitos 

profissionais que ainda hoje apenas entendem o ato de ensinar como um exotérico 

sinónimo de transmitir um saber através de uma prática educativa em pedestal 

desenvolvida em sentido único. Apraz-nos ressalvar que não partilhamos esta aceção 

promotora de um ensino e uma aprendizagem em sentido único, de docente para 

discente.   

A dificuldade em definir tacitamente o ato de ensinar não é recente, a existência prévia 

da ação de ensinar a qualquer produção sistemática de conhecimento e à própria 

formação para ensinar tem contribuído para que esta atividade, conotada 

maioritariamente como prática, apenas evoluísse para uma ação profissional à medida 

que foram teorizados conhecimentos. 

A consistência científica pela qual nos regemos incumbiu-nos a obrigação de detalhar o 

que devia ser entendido como ação de ensinar no ecossistema de um trabalho cujo 

enfoque era o sistema de avaliação dos professores, que se movia e move nas 

labirínticas conceptualizações da avaliação do desempenho, da competência e da 

eficácia dos professores
5
. Desta forma, socorremo-nos de Fernandes (2008) que coligiu 

os elementos necessários à perspetivação do ato de ensinar sob quatro pontos de vista: 

como trabalho; como ofício; como profissão e como arte.  

                                         
5
  Conceptualizações que clarificaremos mais adiante.  
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“ No Ensino como Trabalho estamos perante uma certa visão racionalista e 

burocrática da tarefa de ensinar, [...].” (Ibidem, p. 16) 

Nesta aceção os professores, enquanto meros implementadores de orientações 

metodológicas e práticas burocraticamente pré-elaboradas, assumem que o ato de 

ensinar pode ser concretamente definido e especificado no intuito de alcançar os 

resultados desejados (ficando assim a aferição do trabalho dos docentes reduzida a um 

exercício de análise direta dos trabalhos que antecedem e ocorrem durante a 

leccionação, assim como dos subsequentes resultados dos alunos). 

“ 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.” (Ibidem, p. 17) 

Ainda que a contemporaneidade desta investigação não nos permita evidentemente 

conotar os professores como membros de um “clero” inferimos que esta interpretação 

reduz e transforma o ato de ensinar num mero oficiar de regras e técnicas “ordenadas” 

pelos titulares da pasta da educação (neste caso a avaliação dos professores também se 

limita a aferir o que os docentes estão aptos ou podem fazer tendo por base um conjunto 

de premissas prescritas). 

No Ensino como Profissão, o ato de ensinar alicerça-se num conjunto de conhecimentos 

teóricos detidos pelos docentes que lhes permitem desenvolver e fundamentar as suas 

ações de forma mais autónoma e crítica (quer autoavaliando-se, quer avaliando os seus 

pares). 

“ São, por isso, profissionais que se desenvolvem mais autonomamente em 

cooperação e em colaboração com os seus pares e que ensinam de acordo 

com elevados padrões de conhecimento científico, pedagógico e de prática 

profissional.” (Ibidem, p. 17) 

O Ensino como Arte: 

 “Há uma predominância de dinâmicas de sala de aula baseadas na intuição, 

na dramatização, na improvisação e na criatividade.” (Ibidem, p. 17) 

Esta aceção coloca em evidência a personalidade de cada professor, a sua identidade 

enquanto profissional capaz de inovar, de promover inopinadamente atividades de 

ensino e de aprendizagem fora dos cânones estatuídos. O enfoque está na mobilização 

de recurso próprios, sui generis, cuja articulação com conhecimentos profissionais 

promovem uma reciprocidade educativa entre docentes e discentes, Fernandes (2008) 

apontou o trabalho de Gage (1978) como referência à centralização da avaliação na 

valorização do professor enquanto pessoa e nos sentimentos que este manifestam para 
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com a sua profissão em detrimento de uma observação, quantificação ou mensuração do 

seu comportamento). 

No intuito de enriquecer um pouco mais a nossa mundividência acerca do que era o 

trabalho de ensinar, convocámos Roldão (2010) para aferir em que medida as quatro 

acepções que abordámos anteriormente balizaram o supradito ato. 

“ […], ensinar como professar um saber (o professor como aquele que 

professa um saber, torna público esse saber que ele domina e que é restrito 

– daí a importância de o “professar”), e ensinar como fazer com que o 

outro seja conduzido a aprender/apreender o saber que alguém 

disponibiliza (ou seja, o professor como aquele que faz aprender, o que 

sabe fazer com que os outros saibam, conduzindo-os a algo).” (Ibidem, p. 

33) 

Verificámos que a autora optou por uma dicotomização que estabeleceu o ato de ensinar 

como um ofício contrapondo-o ao ensino como profissão. Ficámos satisfeitos por 

verificar que estas conceções não se distanciaram das quatro acepções que entendemos 

incorporar neste trabalho e que reavivaremos aquando a conceptualização do 

desempenho docente.  

Concluímos esta indagação não resistindo ao apelo que nos incutiu o dever de relembrar 

a importância e consequente necessidade hodierna de aportar para a sala de aula uma 

postura de mediação, onde os conhecimentos não são simplesmente transmitidos, mas 

sobretudo dialogados, permitindo assim que o ato de ensinar se desenvolva em dois 

sentidos. Foi no conceito de dupla transitividade (Roldão, 2005c) que encontrámos uma 

representação da ação de ensinar que se adequou ao significado que lhe queríamos 

atribuir no corpo deste trabalho. Não se tratou de uma declarada influência da nossa 

formação base, mas a associação entre a função de ensinar e a figura da dupla 

transitividade (sobejamente utilizada no campo do ensino da matemática) reproduziu 

eficazmente a noção de mediação que entendíamos ser satisfatória para a 

conceptualização da ação de ensinar
6
. 

Retomámos a “rota” indagativa inicialmente estabelecida no intuito de alcançar uma 

conceptualização contemporânea do conceito de conhecimento profissional. À data que 

estávamos a escrever estas linhas, perguntámo-nos se a mobilização de saberes 

                                         
6
  Ainda que a nossa posição seja discutível, não identificamos mais-valias imediatas para este trabalho ao 

procurar desenvolver uma exploração em profundidade relativa às aceções dicotómicas entre um ensino 

professado de forma transmissiva e um ensino de vertente mais ativa. 
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potencialmente necessários à formalização do conhecimento profissional era assim tão 

diferente daquela que era apontada por exemplo há mais de uma década?  

“ […] um professor, para exercer adequadamente a sua actividade 

profissional, tem (a) de ter bons conhecimentos e uma boa relação com a 

Matemática
7
, (b) de conhecer em profundidade o currículo e ser capaz de 

o recriar de acordo com a sua situação de trabalho, (c) de conhecer o 

aluno e a aprendizagem, (d) dominar os processos de instrução, os 

diversos métodos e técnicas, relacionando-os com os objectivos e 

conteúdos curriculares, (e) conhecer bem o seu contexto de trabalho, 

nomeadamente a escola e o sistema educativo e (f) conhecer-se a si mesmo 

como profissional.” (Ponte, 1998, p. 4) 

Verificámos que os conhecimentos exigidos e apontados por este último autor para o 

exercício adequado da profissão docente eram consentâneos com os que continuam a ser 

exigidos nos dias de hoje. Para Ponte (1999) o conhecimento profissional está 

fundamentalmente orientado para a ação e intervém diretamente na prática letiva 

desdobrando-se em quatro domínios: 

 O conhecimento dos conteúdos de ensino; 

 O conhecimento do currículo; 

 O conhecimento do aluno; 

 O conhecimento do processo instrucional
8
. 

Já para Shulman (2005) o professor é detentor de conhecimentos base para o ensino que 

se organizam em sete categorias:  

 O conhecimento do conteúdo relativo às estruturas e tópicos das matérias a 

ensinar diferenciando-se por área disciplinar;  

 O conhecimento didático geral associado ao domínio da organização e gestão 

transversal da sala de aula; 

 O conhecimento do currículo relativo ao domínio específico dos programas e 

materiais utilizados como instrumentos ao serviço do trabalho dos professores;  

 O conhecimento didático do conteúdo, exclusivo aos professores reporta-se aos 

modos como este se organiza e se mobiliza no intuito de tornar cada conteúdo 

compreensível pelos alunos; 

                                         
7
  Note-se que o autor particulariza o seu discurso à disciplina de matemática mas é entendível que o 

mesmo pode ser aplicável a outras disciplinas lecionadas nas escolas portuguesas. 
8
  Relativo à preparação, condição e avaliação da sua prática letiva. 
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 O conhecimento dos alunos e das suas características associa-se à atenção, à 

individualidade de cada discente na plenitude das dimensões que caracterizam 

cada indivíduo; 

 O conhecimento dos contextos educativos refere-se às dimensões onde se 

desenvolve a prática educativa seja a sala de aula, a escola ou a própria 

comunidade educativa; 

 O conhecimento dos objetivos, das finalidades e dos valores educativos e dos 

seus fundamentos filosóficos e históricos. 

De notar que este autor atribuiu particular importância ao conhecimento pedagógico do 

conteúdo pela facto de agregar conteúdo e didática, permitindo entender como 

determinados temas se organizam e se adaptam aos interesses e capacidades dos alunos. 

O conhecimento base tem, segundo o autor, quatro fontes principais: 

 A formação académica da disciplina de ensino que se apoia num saber 

académico bibliográfico, histórico e filosófico do conhecimento nos vários 

domínios de estudo; 

 Os materiais e o contexto do processo educativo institucionalizado; 

 A investigação relativa à escolaridade; as organizações sociais; a aprendizagem 

humana; o ensino e o desenvolvimento e outros fenômenos socioculturais que 

influenciam o trabalho dos professores; 

 A sabedoria concedida pela própria prática.  

Não é nenhum sacrilégio assumir que quem possui todos os conhecimentos referidos 

anteriormente detém certamente um conjunto de saberes que enformam no que se pode 

designar de conhecimento profissional.  

Estes conhecimentos podem ser categorizados segundo duas linhas de pensamento 

(Roldão, 2007), a primeira que acentua mais o carácter normativo do conhecimento 

profissional (Shulman, 1987; Fenstermarcher, 1994; Shulman e Shulman, 2004) e a 

segunda mais orientada na construção do conhecimento a partir da reflexão sobre a 

prática do docente em exercício (Elbaz, 1983
9
; Conelly e Claudinin, 1984; Schön, 

                                         
9
  Note-se que Elbaz (1983) identificou cinco dimensões do conhecimento profissional docente: o 

conhecimento do contexto de ensino associado ao meio em que o professor desenvolve a sua atividade 

e se relaciona com os vários atores educativos (alunos, colegas, superiores hierárquicos); o 
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1987). Segundo esta última linha de pensamento, o conhecimento profissional pauta-se 

por ser:  

“ […] um conhecimento pragmático, estratégico, empirista, conciliador da 

prática com os saberes procedimentais, condicionais e contextuais, 

centrado nos sujeitos e que almeja, sobretudo, a resolução de problemas.” 

(Monteiro, 2009, p. 3585) 

Para finalizar este ponto entendemos referir que no âmbito deste trabalho académico 

não devíamos assumir uma posição radicalista e consequentemente optar por abraçar 

apenas esta última linha de pensamento que segundo uma perspetiva construtivista 

edifica um saber a partir da experiencia prática do docente em situações pontuais.  

Por isso, intentámos encontrar uma definição que sintetizasse estas duas linhas de 

pensamento. Por exemplo, questionámo-nos se as palavras de Monteiro (2005) podiam 

ser àquelas que melhor representavam estas linhas de pensamento? 

“ O conjunto de informações, aptidões e valores que os professores 

possuem, em consequência da sua participação em processos de formação 

(inicial e em exercício) e da análise da sua experiência prática, uma e 

outras manifestadas no seu confronto com as exigências da complexidade, 

incerteza, singularidade e conflito de valores próprios da sua actividade 

profissional; situações que representam, por sua vez, oportunidades de 

novos conhecimentos e de crescimento profissional.” (Ibidem, p. 218) 

Em suma, ainda que Monteiro (2005) tenha enquadrado com brio o conhecimento 

profissional, a sua complexidade transformou-o num conceito assumidamente 

inacabado e em permanente reconstrução (Monteiro, 2009) pelo que confrontámo-nos 

com um conceito que congregou várias dimensões teóricas e práticas que em última 

instância não conseguimos definir, mas apenas balizar
10

! 

                                                                                                                        
conhecimento dos conteúdos escolares relativo aos conteúdos específicos da disciplina que leciona; o 

conhecimento do desenvolvimento do currículo que se refere ao conhecimento do currículo per se; o 

conhecimento da instrução associado à aprendizagem e às crenças dos docentes sobre o ensino; o 

conhecimento sobre si próprio que incluí todo um conjunto de habilidades (“Skills”), capacidades, 

atitudes e valores que fazem parte do património de cada docente. 
10

  Se nos é permitido vamos estabelecer um breve interlúdio para proferirmos uma opinião vivencial 

acerca da partilha de conhecimentos no seio da comunidade educativa nacional. É nossa opinião que o 

trabalho que se desenvolve nas escolas quer pelos docentes menos experientes e/ou até por aqueles 

que se encontram em final de carreira não é sistematicamente divulgado. São as investigações 

promovidas no ensino superior que constituem o maior manancial de informação acerca das boas 

práticas que podem e devem ser estudadas, divulgadas e aplicadas sem necessariamente passar por 

decretos que evidenciem este ou aquele projeto megalómano em detrimento de outros. Por vezes os de 

menor envergadura também produzem efeitos significativos na melhoria do ensino! 

 Na sequência desta intervenção, mas agora suportando a nossa proza na literatura, não resistimos à 

tentação de lembrar Shulman (2005) que aponta que o ensino sofre de amnésia individual e coletiva. 

Com efeito, contrariamente a outras atividades profissionais e até lúdicas, o ensino carece de uma 

sistematização histórica e divulgação sistémica de boas práticas. Talvez a avaliação dos professores 
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2.1.3 Desenvolvimento profissional 

 

Ao longo destes últimos pontos temos vindo a estreitar a nossa análise ao campo 

particular da educação, assim sendo, a clarificação conceptual do desenvolvimento 

profissional foi desenvolvida sem a preocupação de percorrer uma vasta literatura que 

indiciasse diferenças significativas com os demais ofícios que obviamente se 

distinguem do trabalho específico na área da educação. 

Cada docente que termine a sua formação académica de base, ou seja aquando a 

conclusão de pelo menos uma licenciatura no ramo educacional, transforma-se num 

profissional do ensino que ultrapassou com sucesso os vários crivos que objetivaram 

garantir a acumulação de conhecimentos essenciais para o exercício de funções 

docentes nos diversos núcleos educativos espargidos por Portugal. 

Longe estão os tempos da mestria docente per se, onde os saberes adquiridos aquando a 

formação inicial permaneciam isolados do mundo e imutáveis no tempo. O docente 

contemporâneo confronta-se com um conhecimento que se caracteriza tanto pela sua 

volatilidade como pela viralidade da sua propagação. A aquisição de saberes pelos 

docentes em pré ou início de carreira não é condição suficiente para rotular estes 

profissionais de “seres omniscientes”, mas é condição necessária para classificar cada 

um deles como “ser consciente”, como indivíduo que procurara comandar o seu próprio 

desenvolvimento (Ponte, 1994) e nunca olvida a imperiosa necessidade de estar em 

constante atualização. 

Estarão os professores preparados para responder a todas estas solicitações exigidas por 

uma sociedade em pleno século XXI? 

Os docentes são diariamente confrontados com novos desafios, entre os quais o público 

                                                                                                                        
possa contribuir para diminuir tal amnésia: “Complete Teacher evaluation can document successful 

teaching that should emulated throughout the district.” (Peterson, 1995, p. 69). Na arquitetura 

guardam-se projetos/ plantas ou esboços para consulta futura sem contar as evidencias que foram 

efetivamente edificadas; no direito conglomeram sentenças para efeitos de jurisprudência (prática que 

em determinados países anglo-saxónicos até fomenta séries televisivas de entretenimento!). Até no 

xadrez se registam e se arquivam partidas entre famosos xadrezistas que mais recentemente 

sustentaram confrontos entre o homem e máquinas “pensantes/ calculantes”. Repare quem nos lê que 

aclarar o conceito de conhecimento profissional docente neste trabalho também é contribuir para 

alumiar o caminho do conhecimento ainda que tenhamos consciência que esta investigação não influi 

mais do que um grão de areia pesa no universo. 
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com o qual e para o qual exercem funções que, além de significativamente mais 

heterogéneo e numeroso, também requer um trabalho de motivação cada vez mais 

eficaz e sistemático. O ensino de massas tem vindo a incorporar valências que têm 

obrigado a classe docente a assumir novos papéis e a revalidar as competências que 

adquiriu ao longo dos anos. Os profissionais do ensino lecionam em ambientes 

significativamente mais problemáticos, onde os dilemas sociais complexos crescem 

exponencialmente
11

. Aos professores pede-se que transmitam conhecimentos ao mesmo 

tempo que desenvolvem metodologias inovadoras e facilitadores das aprendizagens, 

estes são convidados a utilizarem novas
12

 tecnologias em sala de aula, exige-se um 

ensino mais individualizado em turmas cuja dimensão aumenta anualmente. 

Estes são alguns dos requisitos impostos e próprios de uma sociedade que sofre dos 

efeitos colaterais de uma crise económica à escala mundial, mas que se quer dinâmica e 

evolutiva sob pena de desaparecer. As responsabilidades associadas ao corpo docente já 

não se cingem apenas à componente letiva, exige-se que os docentes tenham um papel 

destacado em funções de gestão burocrática e educativa que requerem uma permanente 

atenção a uma legislação em constante atualização. A autonomia das escolas, a 

agregação de estabelecimentos em mega agrupamentos, o programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária são inovações socioeducativas que implicam uma 

constante revalidação das competências e saberes dos docentes. 

O que acabámos de referir não é uma novidade, os anos sucedem-se e algumas 

referências continuam mais atuais do que nunca, com efeito: 

“ […], a ideia de desenvolvimento profissional, ou seja, a ideia que a 

capacitação do professor para o exercício da sua actividade profissional é 

um processo que envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está 

sempre incompleto.” (Ponte, 1998, p. 2) 

Poderemos depreender que o desenvolvimento profissional se define como a ação 

continuada de capacitar os docentes para o exercício das suas funções? Ou será mais do 

que isso? 

“ […], as actividades de desenvolvimento profissional consistem em ajudar 

os professores a construir novas teorias e novas práticas pedagógicas.” 

(Marcelo, 2009a, p. 11) 

                                         
11

  Entendemos que a utilização deste termo se adequa à conjuntura que o país tem vindo a atravessar e 

que se reflete na sociedade civil. 
12

  Ressalva-se o facto do termo “novas tecnologias” poder parecer um cliché, mas infelizmente para 

muitos docentes a utilização regular de ferramentas eletrónicas ainda é uma novidade. 
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O autor aponta que o desenvolvimento profissional baseia-se no construtivismo segundo 

um processo tanto individual como colaborativo que se desenvolve ativamente, a longo 

termo e resulta de experiências formais e informais contextualizadas aos locais do 

trabalho dos docentes.  

“ […], as experiências mais eficazes para o desenvolvimento profissional 

docente são aquelas que se baseiam na escola e que se relacionam com as 

actividades diárias realizadas pelos professores.” (Marcelo, 2009a, p. 11) 

O caminho do desenvolvimento profissional passa forçosamente pelo amadurecimento 

cognitivo do professor que tem que reagir prontamente perante as mudanças que 

ocorrem no exercício da docência, quer sejam de teor curricular ou ainda por 

reorganização das condições de trabalho. Um sem número de razões podem ser 

apontadas para que os docentes sejam quotidianamente colocados à prova, por isso faz 

todo o sentido considerar que o desenvolvimento profissional contínuo dos professores 

seja uma necessidade (Day, 2007a). 

Não se confunda desenvolvimento profissional com formação contínua: 

“ […], la formación es un elemento importante de desarrollo profesional 

pero no el único y, quizá, no el decisivo.” (Imbernón, 2009, p.32) 

Um equívoco desta natureza significaria que o desenvolvimento profissional só poderia 

ocorrer por via da formação em contexto de trabalho/ carreira. 

“ […]; o conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de evolução e 

continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional justaposição 

entre formação inicial e formação contínua dos professores.” (Marcelo, 

2009a, p.9) 

Pouco a pouco acumulámos elementos que contribuíram para moldar a nossa 

mundividência em torno do conceito de desenvolvimento profissional. Ainda assim 

questionámo-nos se tinha chegado o momento de assumir que o desenvolvimento 

profissional também era a forma encontrada pelos docentes para melhorar a sua 

condição financeira, para responder às necessidades do mercado laboral ou ainda para 

assumir novas responsabilidades no seio da carreira docente?  

Entendemos que existia alguma legitimidade nesta forma de pensar, mas tal não passava 

de uma visão holística do que era o desenvolvimento profissional. O que nos leva a 

concluir que esta abordagem não é consentânea com a perspetiva mais enfocada que 

entendemos ser necessária neste trabalho.  

Encontrar forma de definir o conceito de desenvolvimento profissional através de uma 
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definição que pudesse ser classificada como consensual não aparentou ser uma tarefa 

fácil, no entanto foi possível balizar o entendimento em torno deste conceito. Sem 

menosprezar uns autores em detrimento de outros, conclui-se rapidamente que todos 

eles (Heideman, 1990; Fullan, 1990; Sparks e Loucks-Horsley, 1990; Oldroyd e Hall, 

1991; Day, 2001; Bredeson, 2002; Villegas-Reimers, 2003 e Imbernón, 2009) 

apresentam nas suas obras definições que apontam algumas características que 

permitem aclarar o conceito. Eis algumas das conclusões a que chegámos.  

O desenvolvimento profissional tende a modificar as práticas de ensino, procura incluir 

atividades que aperfeiçoem as atitudes dos professores com o objetivo de melhorar os 

resultados escolares dos alunos. Tem em conta as necessidades individuais e coletivas 

dos docentes ao longo de cada uma das etapas das suas vidas profissionais e leva a que 

estes adquiram novos conhecimentos, novas destrezas, novas capacidades que lhes 

permitam aperfeiçoar as suas práticas ao mesmo tempo que lhes possibilitam uma 

progressão no status profissional.  

É aceitável considerar que os benefícios que advêm do desenvolvimento profissional 

não têm apenas implicações diretas nos docentes e consequentemente nos discentes que 

tutelam. Todos os implicados no processo de ensino e aprendizagem, quer sejam os 

professores, os alunos ou o pessoal não docente lucram com o desenvolvimento 

profissional dos professores, mais acrescentamos que a própria comunidade educativa 

tem todo o interesse em desenvolver-se profissionalmente: 

“ El desarrollo profesional de todo el personal educativo de un centro 

educativo se define como aquellos procesos que mejoran la situación 

laboral, el conocimiento profesional, las habilidades y actitudes de los 

trabajadores de un centro educativo. Por lo tanto, en este concepto se 

incluiría a los equipos de gestión, al personal no docente y al profesorado.” 

(Imbernón, 2009, p. 33) 

Ainda que possa parecer utópico, atrevemo-nos a referir que os docentes podem até 

constituir um motor social de desenvolvimento que contagie não somente o núcleo duro 

dos profissionais do ensino mas que extravase na sociedade a necessidade de uma 

constante atualização de conhecimentos. 

“ O valor das sociedades atuais está diretamente relacionado com o nível de 

formação de seus cidadãos e da capacidade de inovação e empreendimento 

que eles possuam. Mas, em nossos dias, os conhecimentos têm data de 

validade, e isso nos obriga, agora mais que nunca, a estabelecer garantias 

formais e informais para que os cidadãos e profissionais atualizem 

constantemente sua competência. Ingressamos numa sociedade que exige 
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dos profissionais uma permanente atividade de formação e aprendizagem.” 

(Marcelo, 2009b, p.110) 

O desenvolvimento profissional pode adotar diferentes modalidades, não existe apenas 

um modelo a seguir pelos estabelecimentos de ensino e pelos docentes. A Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) tem desenvolvido estudos 

onde é possível aferir várias formas de potenciar o desenvolvimento profissional, 

nomeadamente através da frequência de conferências/ seminários; da aquisição de um 

novo grau académico; do desenvolvimento de investigações individuais ou 

colaborativas; da visita a outros estabelecimentos de ensino; da colaboração numa rede 

de professores que se dedicam à temática do desenvolvimento profissional. Cada qual 

deve procurar crescer profissionalmente em função das suas necessidades assim como 

das suas carências, crenças e culturas. (OCDE, 2009a) 

A mesma organização desenvolveu também um estudo internacional em 2005 onde é 

possível delinear uma particularidade:  

“ […], there could be better value from improving induction and teacher 

development throughout teachers’ careers rather than increasing the length 

of pre-service education.” (OCDE, 2005, p. 13) 

Confirmando-se depois que os sistemas educativos:  

“ […] seek to provide teachers with opportunities for in-service professional 

development in order to maintain a high standard of teaching and to retain 

a high-quality teacher workforce.” (OCDE, 2009a, p. 49) 

Emana destas referências a ideia que a continuidade do desenvolvimento profissional ao 

longo da carreira docente deve prevalecer em detrimento do reforço na formação inicial 

dos professores. Não esqueçamos que o percurso profissional do professor contagia e 

deixa-se contaminar pela sua própria idiossincrasia biográfica. Entender que o 

desenvolvimento profissional ocorre longitudinalmente implica assumir por um lado 

que a carreira docente se desenvolve ao longo de uma sucessão cronológica de ciclos de 

vida profissional estabelecidos segundo intervalos de tempo relativos aos anos de 

experiência/ de carreira, no decorrer dos quais os docentes passam do tacteamento/ 

início, à estabilização, à diversificação, à serenidade e ao desinvestimento (Huberman, 

2000). Este calcorrear de ciclos ocorre em simultâneo com o percurso que os 

professores desenvolvem ao atravessar várias fases da vida pessoal caracterizadas por 

especificidades, percepções e experiências díspares (Sikes, 1985).  

Não obstante a consciencialização que cada indivíduo deve possuir relativamente aos 
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vários ciclos e fases que influem nos seus percursos pessoais e profissionais, o 

desenvolvimento profissional deve pautar-se por uma vincada autogestão sem contudo 

desprezar a colaboração da escola; deve apoiar-se em recursos humanos e materiais 

necessários à sua concretização; tem que satisfazer os interesses do docente assim como 

das escolas, embora nem sempre seja possível fazê-lo simultaneamente; deve responder 

às necessidades dos docentes em consonância com o seu posicionamento na carreira e 

obviamente tem que ser credível (Day, 2001). 

Tomemos a liberdade de “desviar” a nossa atenção para um estudo de Angrist e Lavy 

(2001) que não obstante uma contextualização geográfica e temporal, apresenta 

conclusões interessantes, nomeadamente em relação ao desenvolvimento profissional: 

“ […], teacher training may provide a less costly means of increasing tests 

scores than reducing class size or adding school hours.” (Ibidem, p. 365) 

Tais conclusões talvez fossem profícuas no clima de crise que se atravessa e passíveis 

de alguma aceitação por quem advoga razões economicistas para promover alterações 

de fundo na educação. Não é nosso propósito jubilar-nos ou contristar-nos por tais 

conclusões não dizerem respeito ao nosso país uma vez que relevam do interesse do 

estado de Israel. 

Agarremos novamente o fio de Ariadne que nos conduziu até este ponto. Agora que 

temos em nossa posse alguns elementos que nos permitem compreender melhor o 

conceito de desenvolvimento profissional docente chegou o momento de nos 

colocarmos mais uma questão, talvez a interrogação que quem nos lê colocou ao iniciar 

este capítulo! Que ligação existe entre o desenvolvimento profissional e a avaliação do 

desempenho docente? 

Os professores têm no desenvolvimento profissional um meio para melhorar o seu 

desempenho em sala de aula (Day, 2001), ora a legislação portuguesa, que há muito 

priorizou o desenvolvimento profissional ao apontá-lo como uma das dimensões do 

perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos 

ensinos básico e secundário (ponto V do anexo do Decreto-Lei n.º 240/ 2001, de 30 de 

agosto), é bastante clara nesse sentido. Quer no Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 

janeiro, art.º 40.º, n.º 2: 

“ A avaliação de desempenho do pessoal docente visa a melhoria dos 

resultados escolares dos alunos e da qualidade das aprendizagens e 

proporciona orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional no 

quadro de um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência, […].”  
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Ou ainda no Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, art.º 3.º: 

“ […], visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e das 

aprendizagens dos alunos, bem como a valorização e o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes, […].” 

E também no Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, preâmbulo: 

“ Pretende-se, […], incentivar o desenvolvimento profissional, reconhecer e 

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

dignificação da profissão docente e da promoção da motivação dos 

professores. Neste sentido, promove-se uma avaliação do desempenho 

docente assente na simplicidade, na desburocratização dos processos e na 

sua utilidade, tendo em vista a revitalização cultural das escolas e uma 

maior responsabilidade profissional.” 

Ficou assim deslindado o enigma, a conexão entre desenvolvimento profissional e 

avaliação do desempenho, não era somente evidente era também necessária!  

“ [...] o desenvolvimento profissional dos professores se consubstancia na 

aquisição de níveis mais elevados de competência profissional e no 

aprofundamento de conhecimento de si mesmos como pessoas, do seu 

papel na escola e na comunidade, do contexto em que se inserem e da sua 

carreira profissional” (Simões, 2002, p. 22) 

Os professores têm todo o interesse em ser avaliados uma vez que o processo de 

avaliação do desempenho resolve dois problemas num ápice. Ao sujeitar-se a um 

processo de avaliação obrigatório o docente vê-se na iminência de diligenciar esforços 

para que melhore o seu desempenho, o que é sinónimo de desenvolvimento 

profissional!  

Talvez não seja assim tão linear ou será?  

Se foi com algum sarcasmo (ligeiramente impróprio) que terminámos este capítulo era 

fundamental que se retivesse que não era conveniente abordar a temática da ADD sem 

claramente anuir com os demais autores que patrocinaram a importância do 

desenvolvimento profissional como o alicerce de um ensino de qualidade. 

2.2 Avaliação em Educação – Clarificação conceptual  

 

Ao enveredar por uma abordagem mais cautelosa procurámos evitar a incongruência de 

tratar a temática da avaliação do desempenho docente sem primeiramente aclarar o que 

se entendia por avaliação, pelo que refugiámo-nos mais uma vez na literatura para 

dirimir as nossas angústias.  
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A vastidão literária em redor do tema da avaliação não pode nem deve contribuir para 

que se enverede por caminhos difusos e complexos cujos meandros não servem o cerno 

deste trabalho. Aferiu-se essencial explanar o que estava no âmago daquilo que se 

entendia por avaliação de forma clara e concisa. Assim o almejámos!  

A definição de avaliação simplisticamente extraída da mais recente edição do dicionário 

da Porto Editora apontou entre outras explicações que a avaliação devia ser entendida 

como o ato de avaliar (Porto Editora, 2013). 

Como é evidente quem procura entender o que é a avaliação injunge-se a colocar a 

seguinte questão: O que significa avaliar? 

Segundo Hadji (1994, p. 28), são três as palavras-chave que se destacam relativamente 

ao ato de avaliar, são elas: julgar, situar e verificar.  

Com efeito: 

 Julga-se o valor de … 

 Situa-se um sujeito, um produto relativamente a um nível, a uma categoria, ... 

 Verifica-se a existência de um conhecimento, de uma competência, … 

É certo é que à diversidade de verbos que emergem e designam o ato de avaliar podem 

associar-se os mais diversos objetos sobre os quais incide o referido ato, mas para já 

concentremo-nos apenas no que à palavra avaliar diz respeito.  

Avaliar vem do latim a + valere, que significa atribuir valor e mérito
13

 ao objeto em 

estudo
14

,  

Talvez entender do que se trata quando se fala de avaliação não seja assim tão 

complicado! Será o ato de atribuir valor e mérito ao objeto em estudo?  

O que no âmbito deste trabalho se focalizou no desempenho do docente. Ainda que 

exagerada, esta abordagem apontou uma definição que não pôde ser considerada 

inverosímil quando comparada com outras explicações mais elaboradas.  

O conceito era de tal forma amplo que não devia nem podia ser explanado sem uma 

robusta sustentação na literatura. A definição simplista e sintética que se apresentou não 

                                         
13

  É importante que se faça a distinção entre valor e mérito sendo que este último baseia-se nos produtos 

de investigação, independentemente dos contextos e das expectativas das instituições em que foram 

produzidos (Abrantes, 1998). 
14

   Note-se que Scriven (1991) delimita a qualidade de um objeto educacional aos atributos valor e mérito 

pelo que estabelece que um objeto educacional apresenta qualidade quando possuir tais predicados. 
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passou de uma tentativa frustrada de aplicar fundamentos básicos de lógica onde deviam 

prevalecer pensamentos de análise e reflexão. 

A evolução do conceito de avaliação desde que começou a ser divulgado nos anos 

cinquenta (Correia, 2002, p. 9) tem contribuído para a sua natureza polissémica. Não 

surpreenderá, nem o comum dos mortais nem o indivíduo mais erudito, que se afirme 

que avaliar não tem forçosamente o mesmo significado hoje do que há cinquenta anos e 

muito menos do que há 2500 anos quando na China se avaliavam indivíduos para fins 

militares.  

O propósito do capítulo de revisão da literatura não se circunscreveu à identificação de 

uma rebuscada definição de avaliação perseguindo trilhos epistemológicos ancestrais. 

Por opção, veremos que o nosso interesse se limitou apenas à história recente da 

avaliação, iniciando-se nos anos trinta do século dezanove.  

A razão que nos impeliu em aprofundar a evolução do conceito de avaliação deveu-se 

ao facto deste ter atravessado mudanças conceptuais que se traduziram em gerações de 

avaliação.  

Para Guba e Lincoln (1989) estas gerações apesar de distintas são complementares, 

acumulam características das sociedades que foram atravessando.  

A primeira geração denominada de geração da medida, avaliação e medida tinham 

significados idênticos, aceitava-se que era possível medir com isenção e rigor as 

aprendizagens escolares dos alunos através de instrumentos bem elaborados. Foram 

preponderantes os trabalhos de Francis Galton e Alfred Binet nesta aceção. 

Francis Galton, de nacionalidade inglesa, desenvolveu trabalhos no sentido de 

determinar:  

“ […] uma correlação entre as capacidades sensoriais, passíveis de serem 

medidas, e a inteligência, […].” (Correia, 2002,  p. 13) 

Construiu e aplicou testes para medir diferenças individuais de aptidão mental.  

Alfred Binet, de nacionalidade francesa, orientou o seu trabalho para o estudo universal 

do indivíduo e criou um teste para despistar alunos com deficiências mentais.  

“ A "escola de Binet" considera que a inteligência, a memória, a atenção, o 

sentido estético constituem-se como variáveis descritoras dos indivíduos. 

Para esta "escola", a medição da inteligência permitiria determinar o nível 

mental de cada um de nós. A escala de Binet-Simon, criada em 1904 e 

sujeita a adaptações feitas por outros autores, acaba por influenciar a 
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concepção e utilização de testes de medição do QI (coeficiente de 

inteligência).” (Correia, 2002, p. 13) 

O coeficiente de inteligência resultante do quociente entre a idade mental e a idade 

cronológica das pessoas foi amplamente utilizado para fins de recrutamento e orientação 

de jovens para as forças armadas o que contribuiu para a sua popularização nos sistemas 

educativos nos primórdios do século XX. 

A necessidade de produtividade, eficácia e eficiência dos trabalhos dos seres humanos 

levou à implementação do movimento Tayloriano
15

 denominado de gestão científica na 

educação onde inquéritos e testes de rendimento de carácter objetivo proliferaram:  

“ […] como meio de medir e certificar as aquisições dos alunos e de 

seleccionar os “mais aptos”.” (Correia, 2002, p. 14) 

O período entre 1900 e 1930 foi considerado como a Idade da Eficiência e dos Testes 

onde as concepções do Taylorismo foram adotadas nos sistemas educativos como se de 

organizações empresariais se tratasse, produzindo-se só nos Estados Unidos milhares de 

testes estandardizados. 

Segundo Fernandes (2005) é possível encontrar nos sistemas educativos atuais 

influências das concepções que caraterizaram a primeira geração de avaliação. O autor 

elenca seis características que o demonstram:   

 São privilegiadas as funções sumativa, classificativa e seletiva da avaliação; 

 Os conhecimentos são o único objeto de avaliação; 

 Os alunos pouco ou nada participam no processo de avaliação; 

 Trata-se de uma avaliação que regra geral é descontextualizada; 

 Quantificam-se as aprendizagens em busca da objetividade procurando–se 

garantir que o professor / avaliador tenha uma postura neutra; 

 Os resultados de cada aluno são comparados com os de outros grupos de alunos 

através de uma norma ou padrão como a média. 

A segunda geração objetivava a descrição daquilo que os avaliados aprendiam 

contrapondo essas aprendizagens com os programas curriculares. A avaliação como 

descrição caracteriza-se pelo facto da medida ser um instrumento ao serviço da 

avaliação e não o seu sinónimo. 

                                         
15

 Fredrick Winslow Taylor (1856-1915) considerado o pai do movimento de gestão científica 

caracterizado pela sistematização, a estandardização e a eficiência no trabalho (Verbo, 2004). 
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O período entre 1930 e 1945, conhecido como Idade Tyleriana (Madaus e Stufflebeam, 

2000a) deve o seu nome a Ralph Tyler, um investigador norte-americano que pela 

primeira vez apontou a necessidade de se formularem objetivos para que se pudesse 

definir mais concretamente o objeto da avaliação. A sua influência na educação e na 

avaliação, preponderantemente a partir da utilização de testes, fez com que este 

investigador fosse rotulado de pai da avaliação educacional (Guba e Lincoln, 1989; 

Madaus e Stufflebeam, 2000a) face ao longo trabalho que desenvolveu no campo 

avaliação educacional, expressão que utilizou para designar o processo que avaliava em 

que medida os objetivos eram ou não alcançados. 

No início dos anos trinta Tyler (Correia, 2002) introduziu o termo avaliação e atribuiu-

lhe três papéis fundamentais na educação: 

 Aperfeiçoar continuamente os programas de educação; 

 Determinar o grau de consecução dos objetivos educacionais; 

 Determinar do nível das mudanças ocorridas no desempenho dos alunos. 

Esta conceptualização diferencia-se da anterior face ao enfoque nos objetivos 

comportamentais e na verificação da sua consecução pelos avaliados. Evidencia-se a 

função reguladora da avaliação e a necessidade de conceptualização do currículo de 

forma abrangente.  

A terceira geração foi denominada de judicativa perante a inclusão da noção de 

julgamento e apreciação do mérito (Scriven, 1967).  

“ A avaliação passa a ter uma dupla-finalidade: obter informação acerca do 

grau de consecução dos objectivos; e tomar decisões, quanto ao processo 

de alcançar esses objectivos.” (Correia, 2002, p. 24) 

Nesta geração, os avaliadores mantêm as funções características das gerações anteriores 

às quais se agregam o papel de juízes. Ainda que alguma relutância tenha despontado 

quanto ao emitir juízos de valor, no final da década de sessenta este ponto passou a ser 

consensual independentemente das abordagens de avaliação. 

A evolução tecnológica da União Soviética, marcada astronomicamente através do 

lançamento, em 4 de Outubro de 1957 do primeiro satélite artificial – o Sputnik, 

contribuiu para que a corrida à exploração espacial não tivesse apenas implicações 

militares. Nos Estados Unidos proliferaram os debates acerca dos conteúdos 

programáticos e os métodos de ensino foram postos em causa. O receio de não 

acompanhar o poderio científico dos países de leste potenciou o desenvolvimento de 
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reformas educativas orientadas para a promoção de um ensino de qualidade e exigência, 

particularmente na área da matemática e das ciências.  

“ Os países mais desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos fizeram 

investimentos muito significativos na avaliação dos currículos, dos 

projectos e das aprendizagens dos alunos porque se queriam certificar de 

que os novos currículos obedeciam aos critérios de qualidade que se 

pretendiam alcançar.” (Fernandes, 2005, p. 58). 

Os programas de avaliação tiveram particular destaque no período compreendido entre 

1958 e 1972 conhecido pela idade do realismo ou da expansão (Correia, 2002) ou pela 

Idade do Desenvolvimento (Madaus e Stufflebeam, 2000a). Em 1958 a International 

Evaluation Association reuniu investigadores de vários países para que se realizassem 

estudos comparativos acerca dos diversos sistemas escolares no intuito de os reformar 

curricularmente e assim desenvolver diligências para que estes pudessem acompanhar a 

evolução científica e tecnológica em curso. O modelo proposto por Tyler baseado em 

testes normalizados e julgamentos por especialistas deixou de dar resposta ao avanço 

dos sistemas educativos de então. 

Surge em 1967, pela mão de Michael Scriven, a distinção entre o conceito de avaliação 

sumativa e formativa, o primeiro orientado para processos de certificação, seleção e 

prestação de contas, o segundo mais dirigido para a melhoria das aprendizagens e para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem (Nevo, 1986).  

A necessidade de avaliar os objetivos programáticos, os resultados previstos, assim 

como aqueles que não estavam previstos impulsionaram a definição de níveis de 

aprendizagem relativamente aos quais juízos deveriam ser emitidos. A partir de 1973 

inicia-se a época denominada por Idade da Profissionalização (Correia, 2002), a 

proximidade entre investigação e avaliação contribuiu para o desenvolvimento 

profissional da avaliação, o professor passou a acumular o papel de investigador. 

Despontou a ideia que a avaliação não se devia limitar a recolher informações acerca 

dos resultados que os alunos apresentavam nos testes, havia que aferir se existia mais 

para além destes resultados. O contexto de ensino e de aprendizagem passou a ser 

considerado na avaliação e envolveram-se, entre outros protagonistas, os professores, os 

alunos e os pais. 

As gerações sucedem-se assim como os paradigmas, desde a avaliação como medida, 

passando pela avaliação como descrição até à avaliação como juízo ou julgamento. A 

avaliação sofisticou-se ao longo dos anos, alterou os seus métodos e objetivos, tornou-
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se mais abrangente, cingia-se aos alunos, mas passou a afetar professores, programas 

curriculares e políticas de ensino. 

Ainda que se tratasse de uma notória evolução, para Guba e Lincoln (1989) podem 

apontar-se limitações:  

 A tendência para as avaliações refletirem o ponto de vista de quem as 

encomenda ou suporta financeiramente quando são avaliados sistemas 

educativos ou instituições; 

 A multiplicidade de raças, credos, ideologias e origens sociais que se encontram 

nas sociedades atuais dificultam as abordagens avaliativas que devem ser 

encontradas e implementadas para que todas estas características sejam 

contempladas; 

 A cientificidade dos métodos utilizados que não rompem com o paradigma da 

avaliação como medida e que numa vertente positivista se apoiam em 

procedimentos rigorosos e objetivos, não conduzem a avaliações 

contextualizadas.  

Existem certamente redutos educativos onde é possível encontrar estes traços 

geracionais que subsistem com alguma visibilidade e veemência.  

Cada geração procura diferenciar-se da anterior ao tentar resolver as limitações daquela 

que findou, para Guba e Lincoln (1989) a terceira geração não atingiu o pináculo do 

conceito de avaliação. Estes autores propuseram uma quarta geração que rompeu com 

as anteriores, uma vez que estas já não conseguiam dar resposta às diferentes 

necessidades da avaliação. Ainda que, segundo os mesmos, esta geração de avaliação 

como negociação e construção não se apresentou isenta de erros e limitações, como 

qualquer uma das anteriores podia ser melhorada conceptualmente, metodologicamente 

ou até abandonada e substituída por outra.  

Contrariamente às três gerações anteriores paradigmaticamente positivistas onde o 

avaliado se inseria numa realidade independente daquela em que avaliador se 

encontrava e onde este último podia descrever, julgar e medir, a quarta geração de 

natureza mais construtivista é aquela onde avaliador e avaliado interagem e negoceiam, 

onde o avaliado é ator e coautor da sua própria avaliação.  
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Para Fernandes (2005), a quarta geração baseia-se em determinadas ideias, concepções 

e princípios: 

 A avaliação deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem; 

 O poder de avaliar deve ser repartido entre os intervenientes que devem 

socorrer-se de diferentes estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação; 

 A avaliação deve ter uma função preponderantemente formativa com funções de 

melhoria, desenvolvimento, motivação e aprendizagem; 

 O desenvolvimento das aprendizagens deve prevalecer acima de propósitos de 

julgamento e classificação dos intervenientes; 

 A avaliação deve ser contextualizada, negociada e participada de modo a que 

sejam considerados os processos sociais e culturais que envolvem os 

intervenientes; 

 Enquanto elemento fundamental na avaliação, o feedback, deve ser facultado nas 

suas diversas vertentes, frequências e distribuições; 

 A avaliação deve utilizar métodos predominantemente qualitativos, sem no 

entanto excluir a utilização de métodos quantitativos. 

Nesta geração onde a avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem o 

avaliador e avaliado aprendem e ensinam-se mutuamente. Colaboram e negoceiam para 

que se atinjam os objetivos traçados. A componente sociopolítica da avaliação emerge 

da necessidade de integrar fatores sociais, políticos e culturais que são inerentes ao 

processo avaliativo. A avaliação é um processo inacabado onde todos os produtos da 

avaliação não representam a verdade, mas uma visão informada da realidade que é 

valorizada contextualmente. Entende-se avaliação como sinónimo de criação onde os 

intervenientes aportam e debatem as suas perspetivas. A avaliação traduz-se num 

processo conducente a resultados imprevisíveis e eventualmente contraditórios (Guba e 

Lincoln, 1989). 

É evidente que: 

“ As gerações descritas contêm posicionamentos distintos do ponto de vista 

ontológico, epistemológico e metodológico.” (Simões, 2002, p. 9) 

Vejamos, em jeito de resumo que, a primeira geração objetiva medir, o avaliador é um 

técnico que mede a eficácia dos resultados e os avaliados são medidos e controlados em 

função das necessidades. A segunda geração descreve e mede, o avaliador é um 

especialista que se limita a descrever e os avaliados enquanto elementos fundamentais 
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do processo contribuem para reformar o currículo. Na terceira geração julga-se, mede-se 

e descreve-se, o avaliador é um juiz que toma ou contribui na tomada de decisões e os 

avaliados são atores passivos e objetos das tomadas de decisão com base no mérito. A 

quarta geração propõe-se compreender e mudar para além de medir, descrever e julgar, 

o avaliador é agente de mudança e os avaliados são ativos, participativos, colaboram e 

negoceiam. 

Após exarar estas linhas continuámos sem uma resposta definitiva quanto à nossa 

inquietação. Ficámos com a perceção do dinamismo em torno da noção de avaliação. 

Desta forma questionámo-nos se estávamos em condições de entender o que era a 

avaliação no campo educacional? A resposta foi simples, à medida que as leituras se 

avolumaram aritmeticamente as dúvidas cresceram exponencialmente!  

De facto, a concisão e a clareza desejadas no entendimento que buscámos não 

aparentaram estar próximas, mais ainda quando no deparámos com determinadas 

afirmações: 

“ A avaliação é um conceito algo relativo que não tem propriamente uma 

definição, que é muito dependente de quem a faz e de quem nela 

participa.” (Fernandes, 2004, p. 13) 

Esta última afirmação reforçou o que era cada vez mais evidente, a avaliação devia ser 

examinada enquanto conceito evolutivo e marcadamente plurissignificativo. Estávamos 

finalmente conscientes que não encontraríamos uma definição única ou estagnada no 

tempo, pelo contrário aguardava-nos uma multiplicidade de definições que apesar de 

diferentes continham, na sua essência, evidencias que permitiam que cada um 

construísse a sua mundividência avaliativa. Não era nossa intenção apresentar uma 

listagem incomensurável de definições, propriedade intelectual dos mais conceituados 

autores no campo da avaliação educacional.  

Pelo que elencámos as definições que enformaram o que queríamos assumir como 

avaliação no âmbito deste trabalho. Iniciámos este percurso com a seguinte afirmação: 

“ […] o acto pelo qual se formula um juízo de “valor” incindindo num 

objecto determinado (indivíduo, situação, acção, projecto) por meio de um 

confronto entre duas séries de dados que são postos em relação.” (Hadji, 

1994, p. 31) 

Talvez fosse esta a definição que retratava da melhor forma o entendimento que 

tínhamos acerca da avaliação quando iniciámos este trabalho. Arriscamo-nos a dizer que 

não deveríamos ser um caso isolado e estamos certos que em determinados círculos 
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profissionais/ académicos muito poucos se atreveriam a acrescentar alguma coisa ao 

texto de Hadji (1994), ainda que tal não passasse de pura especulação, foi uma opinião 

que formulámos e que vale o que vale! 

Consequência das leituras que efetuámos, a nossa mundividência avaliativa 

monocromática foi indubitável e irremediavelmente pincelada de cores e padrões cuja 

existência desconhecíamos em parte, senão na totalidade. Próprio do contexto em que se 

desenvolveu esta investigação, caminhámos um pouco mais em direção à avaliação em 

educação: 

“ A avaliação é um domínio científico e uma prática social cada vez mais 

indispensável 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.” 

(Fernandes, 2008, p. 5). 

Eis uma aceção que de forma sintética e eficaz, adjetiva da melhor forma o conceito e 

possui na sua essência aquilo que cimenta o universo avaliativo que se pretende 

alicerçar neste trabalho. Note-se que o autor enfatiza um aspeto importante que 

encontramos noutros investigadores. A importância da avaliação quando utilizada na 

melhoria da qualidade da educação.  

“ A avaliação é e tem de ser um instrumento de promoção do sucesso 

educativo. É uma questão central inegociável […].” (Fontes, 1995, p. 119). 

Além de se enquadrar perfeitamente na temática educativa que interessou a esta 

investigação, a definição que se segue reforça a ideia que a avaliação não pode ser 

tomada como se de um produto acabado se tratasse, a imutabilidade não é uma das suas 

características como já pudemos constatar ao abordar a evolução geracional da 

avaliação. Segundo Rodrigues e Peralta (2008), a avaliação: 

“ […], como domínio científico tem a sua linguagem própria, utiliza uma 

terminologia específica, que se articula e se adapta e evolui em função dos 

paradigmas que enformam a educação em diferentes momentos da sua 

evolução.” (Ibidem, p.11) 

Julgamos que os elementos que recolhemos e acabámos de apresentar fornecem a quem 

nos lê os elementos que rotularemos de essenciais e que permitem balizar o que tinha 

ser entendido como avaliação no contexto deste trabalho de investigação. 

Colocámos aqui um ponto final num capítulo que inseriu um conceito que se quer 

revisitado em vez de finalizado. 
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2.3 Avaliação do desempenho docente - Clarificação conceptual 

 

“ A questão da avaliação dos professores aparece de tempos a tempos na 

agenda política e social, mas por razões várias fica adormecida no 

descontentamento das negociações conseguidas.” (Clímaco, 2002, 

Prefácio) 

O advento da modificação e atualização do Estatuto da Carreira Docente dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário pelo 

Decreto-lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro e a consequente reforma no modelo de 

avaliação do desempenho dos docentes portugueses, catapultou a avaliação dos 

professores para o centro das atenções de todos aqueles que sempre se interessaram pelo 

campo da educação assim como para o quotidiano dos indivíduos que nunca se 

manifestaram relativamente a qualquer assunto relacionado com o sistema educativo 

nacional.  

Nunca a avaliação dos professores suscitou tanto interesse e foi tão debatida pelos mais 

variados agentes da sociedade: docentes, investigadores, opinião pública, opinion 

makers, sindicalistas, políticos
16

. Não temos dúvidas em realçar que os meios de 

comunicação social se regozijaram perante tamanha:  

“ [...] explicitação de esforços de objectividade analítica, compromissos com 

a melhoria educacional, denúncia informada e ponderação realista de 

alternativas para a profissão, passando ainda, mais do que seria previsível, 

por discursos acusatórios (muitos deles completamente alheios às 

realidades educacionais) que acentuaram a injusta culpabilização e 

responsabilização (quase exclusiva) dos professores (e, em grande parte, 

também das ciências da educação) pela situação dos ensinos básico e 

secundário e pela falta de políticas duradouras e adequadas aos (supostos) 

desafios educativos contemporâneos.” (Afonso, 2009, p. 28) 

A génese dos males da educação tinha finalmente sido descoberta:  

“ […] se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de 

todo sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del 

desempeño de sus docentes.” (Veloz, 2000,p. 2) 

Consequência da inexistência de um sistema de avaliação de professores credível, 

rigoroso e eficaz! 

“ O problema está, por vezes, em considerar-se que qualquer avaliação é, em 

                                                      
16

  De realçar o sentido de oportunidade característico da classe política que transformou a avaliação do 

desempenho docente numa ferramenta político-partidária. 
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si mesma, uma coisa boa, sem cuidar de perceber que ela não substitui o 

trabalho dos professores, nem os esforços dos alunos, para vencer 

problemas de ensino e de aprendizagem. É preciso compreender que a 

avaliação, por si só, não resolve magicamente os problemas.” (Fernandes, 

2009, p. 21) 

Infelizmente o mais importante passou desapercebido:  

“ Um dos desafios que hoje se coloca à avaliação em geral é o de contribuir 

para melhorar a vida das pessoas […].” (Ibidem, p. 5) 

Com efeito, enquanto parte integrante de um conceito mais amplo, a avaliação do 

desempenho docente (ADD) não pode desagregar-se do tronco educativo do qual 

deriva. Pelo que a sua importância é tanto mais evidenciada quanto mais relevantes 

forem os fins a que se destina.  

“ A interrogação primordial que emerge na abordagem da problemática da 

avaliação dos professores é a seguinte: avaliar para quê? Qual a razão de 

ser da avaliação? Que funções e propósitos é que a devem nortear?” 

(Simões, 2002, p.7) 

A avaliação dos professores nem sempre foi associada a melhorias, na realidade esta foi 

largamente conotada como um instrumento de controlo, de responsabilização e até 

como mecanismo de despedimento.  

“ Não é invulgar constatar que os professores se sentem ameaçados a vários 

níveis, nomeadamente no que se refere à sua autonomia, à sua dignidade 

profissional e aos seus direitos.” (Fernandes, 2009, p. 21) 

Com efeito, 

“ Los profesores, en principio, se resisten a ser evaluados. Un planteamiento 

apresurado, acompañado de un estado de desinformación o una 

información sesgada pueden disparar las especulaciones, creencias y 

suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una 

oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus 

organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad 

de procesos útiles para la mejora.” (Veloz, 2000, p. 4) 

O carácter judicativo e a vertente sumativa da avaliação dos docentes potenciaram 

sentimentos de resistência e de distanciamento por parte dos docentes que se enraizaram 

e que desabrocharam com vigor aquando as várias manifestações que ocuparam as 

avenidas das grandes metrópoles nacionais. 

A pertinência das supracitadas questões de Simões (2002) é indubitável e embora quem 

nos lê vá encontrar neste e nos próximos pontos os elementos que conglomeramos na 

tentativa de lhes dar respostas mais detalhadas, não resistimos e comentámos cada uma 

delas en passant. 
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Repare-se que uma breve reflexão pode conduzir-nos a inferir que a avaliação do 

desempenho não é pertença exclusiva do campo educacional. Com efeito, desde muito 

cedo se incute a ideia que a avaliação do desempenho pode ser presenciada desde o 

jardim-escola onde o desempenho das crianças é avaliado de forma qualitativa para que 

estes percebam que conseguem realizar uma ou outra atividade de forma correta ou 

incorreta. No meio empresarial, os “colarinhos brancos” são sistematicamente 

escrutinados qualitativa e quantitativamente de modo a aferir se alcançaram objetivos 

que lhes permitem progredir nas suas carreiras. Se o setor privado integra há muito 

práticas de accountability como forma de satisfazer os pedidos dos acionistas das 

empresas, o sector público surge cada vez mais como uma extensão deste setor não 

podendo desdenhar a obrigação de despender da melhor forma o dinheiro dos 

contribuintes/ stakeholders
17

. 

O direito à educação é inquestionavelmente inalienável
18

, mas o custo que se lhe associa 

é cada vez mais questionado pelos cidadãos que se deparam com os resultados dos 

estudos internacionais que não enaltecem o sistema educativo português! O Ministério 

da Educação e Ciência tem sido cada vez mais pressionado para que os rankings se 

alterem, ou seja, a posição dos alunos e do país per se nessas hierarquizações de 

excelência se modifiquem favoravelmente. A preocupação está cada vez mais numa: 

“ […] educação mais orientada para o produto e menos para o processo. 

Ignora-se até onde pode ir esta preocupação com os indicadores de eficácia 

e eficiência produtiva da educação.” (Ramalho, 2009, p. 120) 

Consequência de uma crise económica à escala mundial, a prestação de contas e 

justificação dos investimentos é cada vez mais uma prática corrente. As contrapartidas 

exigidas pelos credores internacionais têm vindo a refletir-se gradualmente no sistema 

educativo e os desaires doutros tempos já não são nem poderão ser novamente 

tolerados. O país e a educação, em particular, estão obrigados a reduzir a despesa 

pública e a melhorar em todas as frentes sob pena dos resultados académicos dos alunos 

e consequentemente, o desempenho dos mesmos não prosperar! Será esta a atual razão 

de ser da avaliação?  

                                                      
17

  O termo stakeholders deve ser entendido, no contexto desta investigação, segundo a aceção de 

Stufflebeam e Shinkfield (2007), como: 

 “ [...] those who are intended to use the findings, those who may otherwise be affected by 

the evaluation, and those expected to contribute to the evaluation.” (Ibidem, p. 330) 
18

  Artigo 73º. do Capítulo III da Constituição da República Portuguesa (2005; VII, Revisão 

Constitucional). 
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Atravessamos efetivamente uma época de fazer mais e melhor com muito menos: “mão-

de-obra” e custos! Atualmente, a oportunidade de melhorar a qualidade do ensino em 

Portugal já não depende apenas de um ministério, uma vez que o controlo nas despesas 

do estado têm proporcionado reformas que não têm agradado aos mais variados estratos 

da nossa sociedade que se encontram sobejamente representados no sector público da 

educação. A necessidade de fazer mais e melhor para obter resultados de excelência na 

educação alavancou-se, em parte, na necessidade de estabelecer reformas no ensino que 

contemplaram o modelo de avaliação do desempenho dos professores que sofreu 

alterações de fundo nos últimos anos. Os ímpetos reformistas com fins economicistas 

atingiram todos os sectores sob a tutela do estado e a educação não foi esquecida!  

Qualquer que seja o modelo conceptual que enquadre uma modalidade de avaliação, 

desenvolvida num ou noutro ambiente específico, leva a que os avaliados questionem 

que funções e fins subjazem à sua avaliação. Independentemente da transversalidade do 

conceito de avaliação na sociedade e da sua influência vertical em cada sector, quando 

essas funções e fins não são claros, facilmente se encontram nos mais diversos 

ambientes profissionais, nichos de indivíduos que fomentam uma dicotomia partidária 

entre os que são favoráveis à sua existência e aqueles que a repudiam. 

As manifestações que se sucederam nestes últimos anos constituem uma prova do 

descontentamento dos docentes perante as reformas educativas apresentadas pelos 

últimos governos constitucionais, embora uma parte da sociedade portuguesa tenha 

apontado que estas alterações pecavam por tardias, uma vez que eram necessárias para 

erradicar os “privilégios” atribuídos à classe docente. Avaliar para quê? Para dar um 

passo de gigante na melhoria da qualidade do ensino em Portugal! Ou talvez não? 

“ Partimos de la idea de que la práctica docente es siempre mejorable y de 

que tenemos la obligación de ofrecer a la sociedad el mejor servicio 

educativo.” (Alcaraz e Canals, 2007, p.161) 

Os problemas que por vezes se associam à avaliação em geral e à avaliação dos 

professores em particular não se limitam à dificuldade do seu pleno entendimento por 

uma edícula da comunidade educativa, mas a um vasto conjunto de profissionais do 

ensino que questionam os seus objetivos, os seus efeitos, a sua implementação, os seus 

promotores e participantes, ou seja, verdade seja dita, as perplexidades mais 

exacerbadas advêm de questões económicas, políticas, sociais e éticas. 
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Compreenda-se que ceticismo pode associar-se ao medo da inovação ou da mudança, 

mas no caso português, a “revolta” dos professores que todos presenciaram, a partir do 

ano 2007, na sequência das alterações de um modelo de avaliação datado e há que 

assumi-lo abertamente em certa medida largamente ultrapassado, não resultou de uma 

simples incompreensão mútua (entenda-se entre os docentes e a tutela). O sucedido 

decorreu, sobretudo, das dificuldades que os profissionais do ensino tiveram em 

distinguir propósitos avaliativos coerentes, como a clara melhoria do desempenho 

docente, a prestação de contas à sociedade ou ainda a identificação de problemas e suas 

possíveis soluções, contrapondo-se-lhes razões puramente economicistas ou políticas. 

Serão estas as funções e propósitos que devem nortear a ADD? 

A avaliação do desempenho dos docentes não é de todo uma temática que interessa 

apenas aos profissionais do ensino! Encontrar um indivíduo que não possua uma 

opinião formada acerca dos dilemas da educação, em Portugal, é sem dúvida uma árdua 

tarefa!  

Há longos anos que a avaliação dos professores tem ocupado um lugar privilegiado na 

lista dos problemas associados à educação, por exemplo: 

“ During the 1980’s there was growing acceptance of school and teacher 

accountability. For all its faults and potential imperfections, teacher 

evaluation was seen as part of the educational process. Teacher evaluation 

was here to stay.” (Shinkfield e Stufflebeam, 1995, p. 24) 

Se através desta referência se constata que mais de três décadas depois ainda podemos 

questionar-nos se todos aqueles que se relacionam direta ou indiretamente com o 

ensino, enquanto profissionais, encarregados de educação, educandos ou ainda 

simplesmente como membros de uma sociedade cada vez mais atenta e informada 

(infelizmente nem sempre de uma forma idónea), entendem verdadeiramente o que 

subjaz sob a capa da avaliação dos professores? 

Atrevemo-nos a responder de imediato sem tentar procurar uma sustentação científica! 

Estamos convictos que formular juízos acerca do processo avaliativo dos docentes sem 

procurar aferir a fidedignidade das informações que emanam apenas dos meios de 

comunicação (que nem sempre se regem por princípios de verdade e rigor garantindo 

assim audiências e contrapartidas publicitárias) é uma prática comum!  

A facilidade e a velocidade com que se acede e a voracidade com que se consomem 

informações não se compatibilizam com o esforço que é necessário fazer para indagar 
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uma temática quão complexa como a avaliação em educação e em particular como a 

avaliação do desempenho do docente. Desta forma, estamos certos que não existe um 

atalho que evite calcorrear o intricado caminho que conduz a um entendimento em torno 

do conceito de ADD, tão necessário neste trabalho de investigação e tão desejado por 

todos aqueles que almejam dissipar a bruma que tem rodeado o processo avaliativo do 

desempenho. 

Na sequência desta breve introdução resolvemos balizar o conceito enriquecendo este 

trabalho através da inclusão de: 

 um enquadramento teórico do conceito de ADD alicerçado na literatura; 

 uma conceptualização dos modelos de avaliação do desempenho docente; 

 a identificação na literatura dos procedimentos associados à ADD; 

 a identificação na literatura dos indicadores associados à ADD; 

 uma breve análise dos estudos nacionais realizados no campo da ADD; 

 uma breve análise dos modelos de ADD implementados internacionalmente. 

Todos estes elementos não serão certamente excessivos para clarificar o que se entende 

por a avaliação do desempenho docente. 

Para além destas análises dedicaremos o ponto 2.4 ao estudo da legislação associada à 

temática em estudo com especial incidência nos diplomas emitidos após a promulgação 

do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 

10 de janeiro, que definiu: como e quem observava, descrevia, analisava e interpretava a 

atividade profissional dos docentes segundo moldes que não foram ao encontro das 

expectativas dos avaliados que colocaram em causa a idoneidade e fiabilidade de um 

novo modelo de avaliação.  

2.3.1 Avaliação do desempenho do docente – a polissemia de um conceito 

 

Concluímos o ponto anterior conscientes que tínhamos que atravessar um oceano de 

adversidades para conseguir, sinteticamente, balizar um conceito que, nos últimos anos, 

gerou mais polémicas do que consensos.  

A efemeridade desta investigação, a sua subsistência e hodiernidade dependem em 

grande parte dos seminais trabalhos dos investigadores/ autores que consultámos e 

analisámos para a sustentar e a enriquecer. Mas não esqueçamos que sem recorrer à 
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literatura não nos teria sido possível recolher os elementos que, obviamente intentaram 

aclarar o nosso entendimento em torno da temática estudada, mas sobretudo, 

promoveram a elaboração das respostas às questões que nortearam o nosso percurso 

investigativo.  

Entre as perguntas às quais estávamos obrigados a responder encontra-se aquela que em 

nosso entender alicerçou este ponto: O que se entende por avaliação do desempenho 

docente? 

“ 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.” (Fernandes, 2008, p. 12) 

Nem tudo o que potencialmente pretende ou melhora a nossa condição social, 

económica ou profissional é de fácil implementação ou aceitação! Por vezes os fatores 

que dificultam a concretização de uma tarefa, de um projeto ou, neste caso, a 

implementação de um modelo de avaliação são em maior número do que os elementos 

facilitadores.  

A conceção e/ou concretização de um modelo de ADD é uma tarefa morosa e repleta de 

contrariedades. No contexto português, entendemos que alguns dos percalços que 

ocorreram na implementação do novo modelo de ADD talvez pudessem ter sido 

minorados e/ou até evitados através de um enquadramento claro, detalhado e 

perfeitamente balizado do processo avaliativo no seu todo. Parte significativa das 

preocupações dos envolvidos centram-se no impacto que a avaliação do desempenho 

podia ter no quotidiano dos professores e não na influência que esta avaliação devia de 

ter no sistema educativo per se.  

Daí adveio a emergência, a importância e a preocupação em estabelecermos, nos termos 

desta investigação, uma circunscrição teórica da avaliação do desempenho que apesar 

de concisa pretendeu ser clara e objetiva.  

No âmago da ADD está uma sofisticação que nos deixou antever que esta não podia, 

evidentemente, reduzir-se apenas a uma ou outra característica. Para Rodrigues e Peralta 

(2008) a avaliação do desempenho dos professores está associada a um processo que 

engloba atos como: observar, descrever, analisar e interpretar a atividade profissional 

dos docentes no intuito de produzir uma tomada de decisão que influencie várias 

componentes como a pedagógica, a administrativa e até a salarial.  
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Pareceu-nos óbvio que o processo avaliativo dos professores não podia de forma 

alguma dissociar-se de toda uma adjetivação que continua a emanar da temática da 

avaliação enquanto conceito abrangente e aglutinador que se alimenta ferozmente da 

observação, da descrição, da análise e da interpretação do objeto avaliativo para poder 

proferir juízos que influem nos mais variados contextos.  

Ainda que as palavras de Rodrigues e Peralta (2008) constituíssem uma notória mais-

valia para esta investigação e a sua inclusão contribuísse para que progressivamente se 

alcançasse a resposta à questão que sustentou este ponto, não podíamos contentar-nos 

com a aceção do desempenho enquanto mera “atividade profissional”. Ou seja, 

interessou-nos aprofundar o conceito de desempenho para que a sua articulação com a 

noção de avaliação em educação, que explorámos anteriormente, pudesse elucidar-nos 

relativamente à conceptualização da avaliação do desempenho docente na sua plenitude.   

Não se tratou de abandonar a visão holística da ADD que temos vindo a privilegiar, mas 

apenas de tentar “desconstruir” um conceito mais amplo para que na sequência de uma 

análise “fragmentada” se entendesse melhor a soma das partes.  

“ A função atribuída à avaliação não pode ser dissociada do objecto sobre o 

qual ela recai, donde a importância, para o avaliador, de ter uma visão 

clara desse objecto.” (Simões, 2002, p. 12) 

Convenhamos que era de todo coerente não descorar qualquer pormenor no percurso 

que conflui para o enquadramento teórico de um conceito quão polissémico. 

Entendemos que era nossa obrigação procurar estabelecer uma definição mais detalhada 

do objeto sobre o qual incidia a avaliação no seio da temática em estudo. Considerámos 

que não se tratou de uma tarefa descabida de sentido lógico. Na sequência desta 

ressalva, não esqueçamos as palavras de Hadji (1995) que apontou que o objeto da 

avaliação docente é: 

“[...] difícil de estabelecer, porque difícil de definir.” (Ibidem, p. 32) 

Não há dúvida que definir o que se pretende avaliar é tão ou mais difícil como definir o 

que é ser professor
19

. Ainda que qualquer tentativa de referi-lo como: indivíduo de 

atributos ímpares, identificável social e profissionalmente, detentor e promotor de 

conhecimentos, capacitado e capacitante não seja nem suficiente nem prudente tendo 

em conta as conceções daquilo que é ser professor que foram estabelecidas ao longo dos 

anos por investigadores/ autores de reconhecido vulto. 

                                                      
19

  Cf. Tentativa estabelecida no Ponto 2.1. 



 61 

“ Como es evidente, cada autor establece su concepto y denominación de 

profesorado, y aunque hay matices en sus orientaciones, sí que estos roles, 

de una forma u otra, van generando una nueva conceptualización de la 

formación del profesorado y de su desarrollo profesional, ya sea individual 

o en el interior de las instituciones.” (Imbernón, 1994, p. 65) 

Se a literatura evidenciou uma falta de unanimidade na definição do que é ser professor 

também temos vindo a constatar que a ausência de uma clara perceção do que é o 

desempenho também tem contribuído para dificultar a implementação de um modelo de 

avaliação.  

Como tal, o seminal trabalho de Simões (2002) permitiu-nos constatar que não era de 

todo judicioso dirimir algumas subtilezas, nomeadamente entre avaliar a competência 

do professor, o seu desempenho ou ainda a sua eficácia. 

“ As competências referem-se coisas específicas que os professores sabem, 

fazem, ou acreditam, mas não aos efeitos destes atributos nos outros.” 

(Ibidem, p. 13) 

“ O desempenho do professor diz respeito ao seu comportamento no 

trabalho. O desempenho refere-se mais ao que o professor faz do que ao 

que pode fazer [...]. O desempenho depende da competência do docente, 

do contexto em que o professor trabalha e da sua habilidade para aplicar as 

competências em qualquer momento.” (Ibidem, p. 14) 

“ A eficácia do professor refere-se ao efeito que o desempenho do professor 

tem nos alunos. A eficácia depende não só da competência e do 

desempenho, mas também das respostas dos alunos.” (Ibidem, p. 14) 

Intentemos agora perceber as diferenças relativamente a estes três conceitos que por 

vezes são tomados como sinónimos. 

“ Ser competente é saber mobilizar o conhecimento profissional para 

organizar, desenvolver e avaliar a acção de ensinar de forma a responder 

aos desafios criados pelas necessidades dos alunos e do currículo e 

construir novos conhecimentos que permitam encontrar respostas a novos 

desafios profissionais.” (Martins, Candeias e Costa, 2010, p. 23) 

A competência
20

 associa-se a um traço global inerente à ação do indivíduo e sobre o 

qual é possível emitir um juízo de valor (Esteves, 2009).  

“ A competência implica acção, uma acção física ou uma acção cognitiva, 

ou ambas, dependendo da situação em que se manifesta a competência.” 

(Martins, Candeias e Costa, 2010, p. 23) 

                                                      
20

 O termo “competência” apareceu pela primeira vez em documentos oficiais no Decreto-Lei n.º 6/2001 

de 18 de janeiro, que estabeleceu a reorganização curricular no ensino básico. Neste normativo, o 

currículo nacional foi definido como: “[...] o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os 

conhecimentos, as capacidades e as atitudes e os valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do 

ensino básico, de acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo [...].” 

(Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro, preâmbulo). 
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A competência do docente
21

 refere-se ao conjunto de recursos que este possui, controla, 

utiliza ou acredita poder utilizar para a consecução de um ensino de sucesso. Mas 

atenção, a competência não se refere unicamente aos recursos cognitivos, mas também a 

um conjunto de outros recursos de naturezas distintas como por exemplo, as disposições 

inatas que incorporam uma rede de soluções que são mobilizadas de forma articulada.  

Por sua vez, o desempenho do professor
22

 sinonimiza com a qualidade do ensino 

ministrado, mas atenção: 

“ It is important to distinguish between the related but distinct ideas of 

teacher quality and teaching quality.” (Darling-Hammond, 2007, p. 4) 

Darling-Hammond (2007) aponta a qualidade do professor como o conjunto das 

características pessoais e de aceções que cada qual aporta ao ensino. Note-se que, 

outrossim, devem ser considerados traços comportamentais que retratam o docente no 

seu trabalho, no exercício das suas funções, quer seja a planificar as suas aulas, a 

leccioná-las, a reunir-se com os seus colegas de grupo ou de conselho de turma (Flores, 

2009). 

“ [...] o desempenho aparece associado à qualidade do acto de ensinar.” 

(Simões, 2002, p. 14) 

A qualidade do ensino correlaciona-se também com a competência do professor, mas é 

fortemente influenciada pelo contexto onde este exerce as suas funções. Como refere 

Darling-Hammond (2007), um professor de “qualidade” que não usufrua de boas 

condições de trabalho (sala de aula adequada ao número de discentes, materiais 

didáticos, entre outros) vê condicionada a qualidade do ensino que ministra.  

“ Many conditions of teaching are out of the control of teachers and depend 

on the administrative and policy systems in which they work. Strong 

teacher quality may heighten the probability of strong teaching quality, but 

does not guarantee it.” (Ibidem, p. 5) 

Já a eficácia
23

 é uma consequência do desempenho e da competência do professor pois 

fica condicionada às respostas que os seus alunos fornecem na sequência dos 

“incentivos” educativos proporcionados pelo mesmo nas mais diversas situações de 

ensino e aprendizagem.  

“ Teaching is a demanding job, and it is not possible for everyone to be an 

effective practitioner and to sustain that over the long term.” (OCDE, 

                                                      
21

  Referido na literatura anglo-saxónica como Teacher competency. 
22

  Referido na literatura anglo-saxónica como Teacher performance. 
23

  Referido na literatura anglo-saxónica como Teacher effectiveness. 
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2005, p. 12) 

Evidentemente, a eficácia dos docentes também depende de um conjunto de variáveis 

(Scheerens, 2000), como:  

 a clareza com que estes apresentam os conteúdos a trabalhar tendo em conta o 

nível cognitivo dos discentes;  

 a flexibilidade com que diversificam os métodos, as ferramentas que utilizam 

nas situações de ensino e aprendizagem que promovem;  

 o entusiasmo com que se expressam verbal ou não verbalmente;  

 as críticas que formulam que não sendo negativas conduzem ao desânimo e à 

baixa-autoestima dos alunos;  

 os estímulos que promovem no intuito de direcionar o raciocínio dos alunos para 

o essencial dos conteúdos leccionados, para sumarizar o que deve ser 

apreendido;   

 a coerência que estabelecem entre o que leccionam e o que avaliam; 

 a variabilidade associada à interações cognitivas.  

Repare-se na proximidade destes três conceitos, as suas similitudes, articulação e 

interdependência justificam de alguma forma a dificuldade em distingui-los.  

Não obstante os tormentos que sentimos na dissimilação etimológica destes conceitos, 

concluída esta sucinta, mas que pensamos elucidativa análise, inferimos que avaliação 

do desempenho docente obriga à observação do avaliado no cumprimento das suas 

funções, ou seja, no pleno exercício da sua atividade profissional. Confirmam-se, agora, 

as supraditas palavras de Rodrigues e Peralta (2008) quanto à associação da avaliação 

do desempenho docente com a ação, a descrição, a análise e a interpretação da atividade 

profissional do docente. 

Assim sendo, ficámos em condições de aceitar o seguinte enquadramento relativamente 

à ADD: 

“ La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 

con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad.” (Veloz, 2000, p. 19) 
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Repare-se nesta definição de avaliação de desempenho docente que balizou o conceito 

congregando alguns dos elementos fundamentais à sua conceptualização ao mesmo 

tempo que se focalizou nos domínios da competência e eficácia do professor. Para além 

de enaltecer a importância da validade e fiabilidade que deve ser aportada à recolha das 

informações relativas ao avaliado, o autor enfocou a sua aceção no efeito que as 

capacidades (pedagógicas, emocionais) do professor têm sobre os alunos. 

2.3.2 Modelos de avaliação “de professores” 

 

Por surpreendente que tal possa parecer já referimos neste trabalho mais de duas 

dezenas de vezes os termos “modelo” ou “modelos” e estamos convictos que no término 

do mesmo contabilizaremos mais de uma centena de referências. Fizemo-lo sem 

procurar associar uma definição específica a um conceito que todos já empregámos nos 

mais variados contextos. Ora se assumirmos que este vocábulo está tacitamente definido 

apenas pela sua utilização quotidiana, não é de todo coerente procurar definir o que quer 

que seja nos pontos seguintes. Dito isto, se estamos imersos na temática da avaliação do 

desempenho docente onde a referência a modelo(s) (de ADD) é frequente, nada mais 

lógico e conveniente que indagar o que deve ser entendido quando nos reportarmos ao 

supradito conceito. 

“ Os modelos são representações de aspectos de uma teoria, que ajudam a 

compreender e a construir a teoria, não podendo, por isso, utilizar-se o 

termo modelo como sinónimo de teoria.” (Simões, 2002, p. 31) 

Se foi na esteira de Simões (2002) que optámos por alicerçar o conceito de modelo, no 

contexto deste trabalho fomos obrigados a ir mais além, uma vez que queríamos, em 

última instância, associá-lo à avaliação dos professores.  

Desta forma, falar de modelo de avaliação é: 

“ […] way a particular evaluator conceptualizes and describes the 

evaluation process. […] each gives shape to the author’s way of 

describing and doing an evaluation.” (Madaus e Kellaghan, 2000b, p. 20) 

As palavras de Madaus e Kellaghan (2000b) entroncam na definição de Simões (2002) 

uma vez que os modelos de avaliação não podem dissociar-se da “doutrina” sob a qual 

foram edificados. Um modelo de avaliação constrói-se em consonância com uma teoria, 

uma linha de pensamento previamente estabelecida, ou seja, de acordo com uma 

multiplicidade de critérios que derivam dessa mesma teoria ou que simplesmente lhes 
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são adicionados em função das exigências daqueles que “encomendam” e pretendem 

implementar o modelo. 

“ Um dos objectivos principais de qualquer modelo de avaliação de 

desempenho é alinhar os objectivos dos diferentes colaboradores com os 

objectivos da organização.” (Morais, 2009, p. 13) 

Os modelos de avaliação adquirem por isso significados diferentes de acordo com o 

contexto, a realidade onde, eventualmente atuarão. Só assim se consegue: 

“ [..] ter uma organização onde os seus diferentes profissionais e 

intervenientes pensam sobre os objectivos da organização, preocupando-se 

mesmo, não apenas com a sua pertinência, importância e concretização, mas 

também com o modo como estão enunciados e descritos.” (Morais, 2009, p. 

14) 

Embora cada modelo de avaliação seja singularmente edificado, todos partilham uma 

característica, não são neutros, pois cada qual insere no seu âmago preocupações éticas, 

sociais, económicas e/ou políticas. Cada modelo de avaliação transporta uma visão de 

um mundo incólume, de uma escola de qualidade ou de um professor competente que 

servirá de referência, de padrão aos seus destinatários no intuito destes alcançarem a 

excelência. Estamos por isso convictos que existem variadíssimos modelos de avaliação 

que se distinguem por serem excessivamente internos ou por serem orientados 

exclusivamente para a prestação de contas, alguns deles antagónicos, outros híbridos. 

Embora todos sejam enaltecidos e rotulados pelos seus autores como eficazes, fiáveis, 

válidos e até exequíveis, entendemos que não podemos dedicar-nos a todos eles!  

Alcaraz e Canals (2007) apontam os modelos de avaliação como mecanismos poderosos 

a serem utilizados no processo educativo e estabelece a sua implementação segundo 

várias etapas. A primeira dedicada à obtenção da informação que se pretende clara, 

objetiva, coerente e fidedigna. Num segundo momento são formulados juízos com base 

na análise dos dados recolhidos, que sustentarão a comparação entre a realidade e o que 

foi estabelecido como desejável em referenciais preestabelecidos. Segue-se a tomada de 

decisões, que objetiva introduzir eventuais alterações que promovam melhorias no 

trabalho dos professores. Finalmente a quarta etapa que insere a comunicação dos 

resultados, permitindo assim, informar os destinatários do processo avaliativo das 

deliberações tomadas e dos seus fins.  

Embora significativa parte dos modelos possam partilhar estas etapas, interessou-nos 

identificar uma forma mais consensual de diferenciar os modelos quanto à sua qualidade 

e eficácia. 
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Segundo Stufflebeam (1995) um modelo de avaliação podia ser particularizado em 

função dos seus propósitos, dos seus critérios para avaliar o desempenho, dos seus 

métodos para a recolha, análise e descrição de dados, da sua organização e ainda pela 

natureza dos seus participantes no processo de avaliação. 

Embora esta caracterização fosse deveras útil, Shinkfield e Stufflebeam (1995) foram 

mais além e resumiram, categorizaram e mostraram uma: 

“ [...] interrelationships among the full set of identified variables for defining 

a given teacher evaluation system and determining its strengths and 

weaknesses.” (Ibidem, p. 96) 

Este aspecto permitiu alcançar a identificação de um conjunto de variáveis que devem 

ser tidas em conta e que, interactivamente determinam a qualidade de um sistema de 

avaliação de professores. 

“ The variables area divided into context, inputs, processes, and products
24

 

that interact to cause and manifest the success or failure of a teacher 

evaluation system.” (Ibidem, p. 96) 

As variáveis de contexto são aquelas que influenciam todas as outras. O contexto onde 

decorre o processo avaliativo é sem dúvida díspar, quer seja em relação à região, à 

comunidade educativa ou simplesmente em termos de escola. Assim sendo, é através 

destas variáveis que se identificam as condições de trabalho dos avaliados e se detectam 

as necessidades, os problemas, os ativos e as oportunidades: 

“ Needs include those things that are necessary or useful for fulfilling a 

defensible purpose
25

. Problems are impediments to overcome in meeting 

and continuing to meet targeted needs. Assets include accessible expertise 

and services. Opportunities especially include funding programs that 

might be tapped to support efforts to meet needs and solve associated 

problems.” (Stufflebeam e Shinkfield, 2007, p. 334)  

Enquanto parte integrante das variáveis de contexto, estes quatro elementos são aqueles 

que são referenciados, pelos autores, como sendo essenciais na construção de programas 

de avaliação. Para além disso, Stufflebeam e Shinkfield (2007), também estabeleceram 

os principais objetivos das variáveis de contexto:  

 Estabelecer os limites e os parâmetros segundo os quais vai ser desenvolvido o 

processo avaliativo; 

 Identificar os beneficiários e avaliar as suas necessidades; 

                                                      
24

  Referenciado na literatura sob a sigla CIPP. 
25

  “Defensible purpose” é entendido como o que deve ser alcançado tendo em conta a missão das 

instituições mantendo os padrões éticos e legais. 
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 Identificar os problemas e os obstáculos a ultrapassar para satisfazer as 

necessidades detetadas; 

 Identificar os ativos relevantes, acessíveis e as oportunidades de financiamento 

que podem ser usadas para atender às necessidades apontadas; 

 Fornecer uma base para a definição de objetivos orientados para melhoria; 

 Avaliar a clareza e a adequação dos objetivos orientados para a melhoria; 

 Fornecer uma base para medir o alcance dos resultados obtidos no intento de 

alcançar um patamar de melhoria predefinido; 

De notar que, apesar de ser reconhecida a importância destas variáveis na estruturação 

de um sistema de avaliação, a sua consecução nem sempre está ao alcance das 

organizações escolares locais (Simões, 2002). 

As variáveis de input são aquelas que constituem a estrutura escrita da avaliação e são 

facultadas pelas organizações escolares locais e/ ou regionais onde se incluem as 

políticas de avaliação, a definição das responsabilidades, dos recursos orçamentais, do 

cronograma de avaliação que contribuem, no seu todo, para a implementação da 

avaliação. Mas por outro lado são também aquelas que estabelecem as condições da 

dinâmica da avaliação, ou seja as condições nas escolas e/ou regiões que permitem a 

implementação do sistema de avaliação de professores e cuja eventual ausência 

influencia todo o processo avaliativo em termos de eficácia e resultados. Entre tais 

variáveis destacam-se a própria gestão do estabelecimento de ensino onde se desenvolve 

o processo de avaliação, o clima escolar, a formação dos avaliadores, o envolvimento da 

organização de professores e a revisão periódica e melhoria do sistema de avaliação. 

O processo de avaliação objetiva monitorizar, documentar e avaliar a correta 

implementação da avaliação e que ocorre através da consecução de quatro tarefas: 

delinear as responsabilidades do professor, obter e organizar informações; proporcionar 

um feedback formativo assim como reportar resultados sumativos; e aplicar a 

informação recolhida para nortear o desenvolvimento profissional ou ainda informar os 

decisores. 

O produto associa-se ao impacto que a avaliação detém sobre cada indivíduo, grupo de 

profissionais, escola/ escolas de uma região ou ainda sobre alunos e pais. Relaciona-se 

com a qualidade dos resultados da avaliação tendo em conta predicados como: a 

propriedade que incluí critérios de ética, justiça e legalidade que interessam e envolvem 

tanto os avaliadores e os professores como os alunos e os decisores; a utilidade que 
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determina em que medida a avaliação serve a demanda de informações e de propósitos 

exigidos pelos seus destinatários; a exequibilidade que estabelece os critérios relativos à 

planificação, orientação e supervisão do processo, garantindo a adequada afetação dos 

recursos e do tempo necessário à implementação do processo avaliativo.  

“ Não sendo fácil a avaliação do professor, a escolha de possíveis modelos 

de avaliação far-se-á em função de princípios concretos, dos quais se 

destacam o da exequibilidade.” (Pacheco, 2009, p. 48) 

Note-se que o aspeto relacionado com o tempo despendido no e para o processo 

avaliativo é importante. No caso português advogou-se relevante reduzir-se a excessiva 

componente burocrática frequentemente apontada como um empecilho nos vários 

modelos de ADD que foram implementados em Portugal
26

.  

“ Nenhum modelo de avaliação pode funcionar correctamente quando dele 

resulta o incremento do trabalho burocrático, com a sobreposição do 

tempo administrativo face ao tempo pedagógico, naquilo a que se chama a 

funcionarização do professor, […].” (Pacheco, 2009, p. 48) 

E finalmente, a precisão que institui os critérios que objetivam garantir que a 

informação extraída pelo sistema de avaliação é confiável (Simões, 2002). 

Daí advém a exigência que deve ser aportada a todo o processo de recolha de dados que 

deve assegurar uma consistência de tal ordem que não coloque em causa a 

fidedignidade e validade dos elementos recolhidos.  

“ El aspecto de la fiabilidad más afín a la coherencia, estabilidad o 

generalización representa la idea de que aparecerán clasificaciones y 

juicios similares cuando el mismo profesor sea observado en una serie de 

ocasiones. 

 Para tener un procedimiento de observación válido, tanto el instrumento en 

sí como el plan de muestra que se utilice deben reflejar adecuadamente la 

definición de enseñanza que utiliza el evaluador.” (Veloz, 2000, p. 23) 

Através da figura seguinte é possível visualizar a interação entre cada uma das variáveis 

que podem subdividir-se numa multiplicidade de “subvariáveis” que contribuem para 

evidenciar a complexidade associada à elaboração de um sistema de avaliação. 

 

 

                                                      
26

  Não foram só as tarefas associadas diretamente com o processo de avaliação que foram contestadas 

uma vez que o trabalho ao nível de estabelecimento relativo à componente não-letiva dos docentes 

também foi refutado aquando a promulgação do Decreto-Lei n.º 15/ 2007, de 19 de janeiro (cf. art.º 

82.º). 
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Contexto: estado/ comunidade/ distrito escolar 

     

Inputs ao nível do 

distrito/ escola 

 

Processo de 

avaliação 

 

Produto da avaliação 

 Estrutura escrita da 

avaliação; 

 Promoção das 

dinâmicas de avaliação. 

 Delinear; 

 Obter; 

 Proporcionar; 

 Aplicar. 

 Avaliar o serviço 

da avaliação; 

 Impacto da 

avaliação. 

     

Figura 2 –  Fatores que definem e influenciam um sistema de avaliação de 

desempenho (adaptado de Shinkfield e Stufflebeam, 1995, p. 97) 

O contributo de Shinkfield e Stufflebeam (1995) para a edificação de um sistema de 

avaliação, para a sua implementação e obtenção de resultados é significativo e 

demonstra a sofisticação que se lhe associa. 

Existem um sem número de modelos de avaliação cuja categorização pode ser realizada 

de diversas formas. Day (2003) incentivou-nos a enveredar por uma abordagem que se 

orienta numa análise que se inicia partindo de características mais abrangentes, em 

detrimento de especificidades mais redutoras. Encontrámos assim o caminho para uma 

primeira dicotomia associada aos modelos de avaliação: os modelos de processo e os 

modelos de produto. 

Os modelos de processo caracterizam-se por utilizar o próprio processo do trabalho do 

professor não apenas como fonte de informações, mas sobretudo de ideias. Os 

elementos avaliativos recolhidos ao longo de todos os procedimentos associam-se às 

especificidades dos contextos onde são recolhidos e conjuntamente com o feedback 

produzido não só incentivam ao aperfeiçoamento do trabalho, como fomentam o 

desenvolvimento profissional do professor. Estes modelos procuram retratar as 

necessidades hodiernas dos professores, as suas necessidades e cultura profissional. 

Associam-se às conceções de ensino como Arte e como Profissão. 

“ Os modelos de avaliação voltados para a prestação de contas, ou de 

produto, procuram criar uma avaliação representativa (exacta) do 

desempenho do professor e a sua importância reside no valor do produto 

que daí resultará” (Alves e Figueiredo, 2011, p. 128) 

Os modelos de produto procuram utilizar o produto do trabalho do professor como fonte 

de informações global e coetânea. Estes associam-se preferencialmente às conceções do 
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ensino como Ofício ou como Trabalho (Simões, 2002; Alcaraz e Canals, 2007; Ruivo, 

2009). Neste caso os elementos recolhidos têm fins diversos prescritos a posteriori 

como a promoção, a melhoria na remuneração
27

 ou até ao despedimento do avaliado 

(OCDE, 2009c).  

“ [...] 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.” (Fernandes, 2008, p. 11) 

Distintos e passíveis de serem legitimamente encontrados em estado “puro” no seio de 

um sistema educativo, na realidade, os modelos de processo e de produto são 

frequentemente utilizados em harmonia, como se de um único modelo de avaliação 

híbrido e holístico se tratasse. No seguimento destas últimas palavras resolvemos propor 

a seguinte questão: 

Como classificar o modelo de ADD atualmente em vigor
28

 em Portugal: como modelo 

de processo, de produto ou como um modelo que integra estas duas valências? Se em 

2011, Alves e Figueiredo apontavam com base na legislação então em vigor
29

: 

“ Globalmente, a estrutura legal do modelo de ADD, ao contrário do que os 

preâmbulos, introduções e objectivos possam querer fazer crer, remete 

para um modelo de produto, acentuadamente certificativo, orientado para 

uma lógica de prestação de contas para com os superiores hierárquicos, 

que detêm o poder de condicionar, ou não, a progressão na carreira, em 

função dos resultados obtidos, de recomendar actividades de remediação, 

treino ou formação, no sentido de promover a melhoria do desempenho do 

docente ou, em última análise, dispensar a sua prestação ao serviço da 

escola.” (Alves e Figueiredo, 2011, p. 126) 

Como veremos mais adiante, no ponto seguinte, o modelo em vigor já não se pode 

apenas rotular como de produto. Mas deixemos, por agora, este primeiro “confronto” 

entre modelos de avaliação para dar primazia a mais um “conflito”. Trata-se de analisar 

                                                      
27

  Harvey-Beavis (2003, p. 4) reporta três tipos de modelos associados ao aumento da remuneração, o 

primeiro “merit-pay” onde a compensação financeira individual se atribui com base nos resultados 

escolares dos alunos e na observação de aulas. O Segundo “knowledge and skill-based” que origina 

uma remuneração acrescida com base na proficiência do professor e no desenvolvimento profissional. 

Finalmente, o terceiro modelo “school-based compensation” que promove compensações financeiras 

a um grupo de professores fundamentando-se nos resultados escolares. 

 O aumento da remuneração em função dos resultados da avaliação do desempenho já foi sobejamente 

utilizado em vários países, por exemplo, na Austrália, no Chile, na Hungria, no México, no Reino 

Unido ou ainda na Suíça (OCDE, 2005). 
28

  Decreto-Lei n.º 41/ 2012 de 21 de fevereiro. 
29

  Decreto-Lei n.º 75/ 2010 de 23 de junho. 
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os modelos de avaliação segundo duas “novas” perspetivas, a primeira associada aos 

modelos de avaliação “internos” contrapondo-se aos modelos “externos”: 

“ Soit l’évaluation est réalisée à l’interne, par exemple par le directeur de 

 l’école auprès des enseignants, individuellement ou collectivement; [...] 

Soit l’évaluation est réalisée en externe par un seul individu ou par une 

 équipe d‘experts.” (Paquay, 2004, p. 160) 

Ao apontarmos modelos de avaliação interna não estamos a referir-nos ao sistema de 

autorregulação de escolas desenvolvido no âmbito da avaliação externa de escolas, mas 

como refere Paquay (2004) a uma avaliação de professores desenvolvida em exclusivo 

por avaliadores internos à organização escolar enquanto microssistema educativo, como 

é o caso de uma escola não agrupada ou de um agrupamento de escolas. Este modelo de 

avaliação pressupõe a implementação de mecanismos de avaliação “autónomos” que, 

por um lado, garantam a equidade e a fiabilidade do processo e, ao mesmo tempo, que 

refletem a identidade educativa da escola. A flexibilidade que se associa à 

instrumentação deste tipo de modelo pode por em causa a sua cientificidade tendo em 

conta o grau de subjetividade que se lhe pode associar. Embora a autoavaliação, a 

autorreflexividade, a autorresponsabilização e a autorregulação sejam grandemente 

potenciadas, a excessiva democratização do processo avaliativo, quer seja em termos de 

elaboração ou negociação do modelo, pode conduzir a uma entropia menos desejada. Se 

a contextualização destes modelos pode promover alguma justiça avaliativa permitindo 

avaliar de forma diferente o que é efetivamente diferente, o carácter instituinte de que se 

releva complexifica a sua legitimação burocrática.  

Já os modelos “externos” são aqueles que garantem o controlo da administração central 

sobre as organizações educativas, sobre a sua “autonomia”, são aqueles que os 

tecnocratas associam às políticas educativas dominantes. Estes modelos são legitimados 

pela aparente garantia de equidade e eficácia, não são negociados com os avaliados quer 

em termos de elaboração ou implementação. Caracterizam-se por recorrer a avaliadores 

externos dotados de competências que os certificam não só hierárquica como científico-

pedagogicamente. Os referenciais utilizados por estes modelos não contemplam 

particularidades ou atenuantes contextuais, procuram ser universais assim como os 

métodos e os instrumentos utilizados com intuitos sumativos, de produção de resultados 

estatísticos em detrimento de observações clínicas (Ruivo, 2009). Mais uma vez não 

resistimos e exaramos mais uma questão em relação à natureza do modelo de ADD em 

vigor: 
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Como classificar o modelo de ADD em vigor em Portugal: como modelo “interno”, 

“externo” ou eventualmente misto? 

Entendemos tratar-se de um modelo misto uma vez que intervêm avaliadores externos 

ao estabelecimento de ensino onde exerce o avaliado, mas também participam no 

processo avaliativo os relatores internos como teremos oportunidade de verificar 

aquando a análise dos normativos que estabeleceram o modelo de ADD em vigor.  

Note-se que poderíamos continuar a explorar outras dicotomizações associadas aos 

modelos de avaliação dos professores e continuar a confrontar: 

“ [...] diversos modelos de evaluación posibles basados en el perfil del 

docente; en los resultados obtenidos por los estudiantes; en los 

comportamientos del aula; y en las prácticas reflexivas.” (Vaillant, 2008, 

p. 9) 

Mas possivelmente os meios investidos poderiam não justificar os fins. Senão basta 

consultar a obra de Shinkfield e Stufflebeam (1995) para identificar ainda outros 

modelos como o modelo de supervisão clínica, da análise do trabalho do professor, cuja 

abordagem crítica poderíamos incluir neste trabalho dilatando-o sem, contudo, 

promover uma circunscrição dos princípios básicos que um modelo de avaliação deve 

ter em conta.  

O modelo, a nível do contexto nacional atual, obriga a que este se destine à: 

“ […] melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem dos alunos e 

para a diminuição do abandono escolar, valorizando a actividade lectiva e 

criando condições para que as escolas e os docentes se centrem no 

essencial da sua actividade: o ensino.” (Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro, preâmbulo) 

Ou ainda à: 

“ [...] melhoria da qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos 

alunos, bem como a valorização e o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes.” (Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro, art.º 3.º, n.º 1) 

Neste sentido, Shinkfield (1995) identificou princípios a considerar na avaliação dos 

professores:  

“ 1.  There must be acceptance of teacher evaluation within the school as an 

integral part of educational process. 

2. In the process of evaluation, teacher development will occur only if a 

constructive approach is followed. 

3. Collaboration and mutual respect between teacher and evaluator are 

essential. 
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4. General agreement among concerned parties about the school mission 

and job assignments must precede implementation of a plan of teacher 

evaluation. 

5. Teacher self-appraisal must become a significant part of the process. ” 

(Ibidem, p. 302) 

Para além destes fundamentos, Machell (1995) estabeleceu um conjunto de atributos 

que, analogamente podem associar-se ao impacto e à qualidade de sistemas de avaliação 

de professores rotulado de eficazes. A saber: 

“ 1.  The district has a clear purpose of what it hopes to achieve through 

teacher evaluation, and everyone involved understands this purpose; 

2.  The district matches the procedures and processes of teacher 

evaluation to the selected purpose; 

3.  The district has made teacher evaluation a priority by allocating 

sufficient resources, time, and money; 

4.  The district provides training for evaluators; 

5.  Effective feedback is provided for teachers; 

6.  Multiple sources of data are utilized; 

7.  Clear, relevant, and meaningful performance criteria are established; 

8. Teachers are actively involved (including activities such as peer 

assistance and teacher goal setting); 

9.  Mutual trust between the teacher and evaluator is established; 

10.  Teacher evaluation and staff development are systematically linked.”  

(Ibidem, p. 260) 

Repare-se que apesar da distância temporal que separa Shinkfield e Stufflebeam (1995), 

e Machell (1995) das recomendações de Fernandes (2008) que apontou os seguintes 

elementos a considerar e ponderar num processo avaliativo: 

“ 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 

processo 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.” (Ibidem, p. 13) 

É possível encontrar uma concretização de parte destas recomendações no contexto da 

ADD nacional no seio dos quatro princípios estabelecidos pelo Conselho Científico para 

a Avaliação de Professores (CCAP, 2010e) que de uma forma mais genérica os associou 

à eficácia de um sistema de avaliação de desempenho docente. Nomeadamente: 
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 a clareza da definição dos objetivos do processo avaliativo de modo a promover 

o seu pleno entendimento por todos os envolvidos, assim como da explanação 

das características e aspetos fundamentais dos procedimentos associados à 

implementação do modelo; 

 a coerência e articulação na formulação dos objetivos, permitindo a 

compatibilização dos objetivos individuais com os institucionais no intuito de 

melhorar a sua aceitação generalizada e a sua plena consecução; 

 a fiabilidade e utilidade das informações, garantes da robustez necessária à 

credibilização do processo avaliativo; 

 a diversificação dos métodos de avaliação e das fontes de dados, como forma de 

assegurar o rigor do processo de recolha, dos elementos obtidos e da sua 

adequação aos objetivos da avaliação. 

Desta forma, um modelo de avaliação necessita de recursos, quer financeiros, pessoais 

ou temporais para estabelecer procedimentos, e quer processuais, apropriados à 

consecução de objetivos claramente definidos, exequíveis e contextualizados. Deve 

miscar-se nas práticas e na identidade da escola (“Comprometimento organizacional”), 

ao mesmo tempo que é apreendido consensualmente não só pelos avaliados que 

precisam de ser ativamente envolvidos no processo avaliativo, como por todos os 

membros da organização escolar. Os professores devem envolver-se e colaborar no 

processo avaliativo (“Colaboração”), devem respeitar, ser respeitados e desenvolver 

uma confiança mútua com os avaliadores. Estes últimos têm que possuir uma 

preparação adequada para exercer as suas funções de maneira construtiva, recorrendo a 

múltiplas fontes de informação (cuja recolha, tratamento e análise devem ser 

adequadamente estabelecidos) e facultando a todos os interessados e envolvidos e não 

só aos avaliados, um feedback atempado, sistemático, continuado e eficaz 

(“Comunicação”). Em suma, nada mais do que procurar estabelecer o clima construtivo 

dos três C’s (supra destacados em itálico) que Stronge (2010, p. 31) tem defendido. 

Inferimos, assim, que o tautocronismo de todos estes atributos pode contribuir para o 

sucesso de um modelo de avaliação de professores intricadamente relacionado com o 

desenvolvimento profissional, num sistema educativo de rigor, de regulação, de 

certificação que preze a eficácia, a idoneidade, ou seja, nada mais do que a qualidade 

per se. 
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2.3.3 Propósitos da avaliação do desempenho docente 

 

Objetivávamos calcorrear o trilho da identificação dos objetivos da avaliação do 

desempenho docente de forma a elencar um conjunto de propósitos consensualmente 

apontados pela literatura.  

“ 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 variedade de factores de influência como é o caso dos 

propósitos que se pretende alcançar [...].” (Fernandes, 2008, p. 15) 

Mas, mais uma vez, o rigor metodológico que nos impusemos obrigou-nos ainda que 

por breves instantes, a enfocar a nossa atenção nas funções da avaliação per ser no 

intuito de alicerçar a agnição dos fins da ADD.  

Concluímos que atalhar um caminho que merece ser percorrido com ponderação não era 

a melhor forma de conseguir fazer desvanecer toda a neblina circunstancial que ao 

longo destes últimos anos tem contribuído para impedir uma clara perceção dos 

objetivos da avaliação de desempenho docente. 

Para já, convocámos De Ketele (2010) que nos permitiu entender como particularizar 

funções generalistas da avaliação em educação ao campo da ADD:  

“ A avaliação pode assumir várias funções, sendo que as mais importantes, 

no domínio do ensino, da formação e da educação, são as funções de 

orientação, regulação e certificação.” (Ibidem, p. 14) 

Entenda-se que De Ketele (2010) estabelece a “orientação” como precursora da ação, 

pois permite estabelecer o rumo que vai ser seguido ao iniciar-se uma aula, um ano 

letivo, um curso superior ou até um processo avaliativo, conseguido através de um 

plano de aula, uma calendarização anual, uma orientação vocacional ou, já no campo da 

avaliação dos professores, por meio da implementação de uma reforma educativa. Por 

sua vez a “regulação” tem uma essência fundamentalmente formativa orientada para a 

melhoria da ação, através da identificação dos erros, do seu diagnóstico, da definição de 

estratégias de remediação e melhoria. Em termos de ADD trata-se de uma avaliação 

reguladora e não sancionatória que procura desenvolver as competências profissionais 

dos professores através de mecanismos que possibilitam análises contextualizadas e 

comparativas dos resultados obtidos na sequência de modificações nas práticas dos 

docentes. Finalmente, a “certificação” é considerada como uma função social que 
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certifica, perante instâncias socialmente reconhecidas, os efeitos/ os resultados obtidos 

na sequência da realização das ações dos docentes. No campo particular da avaliação 

dos professores equivale, por exemplo, a asseverar o sucesso/ insucesso de um 

indivíduo no término de uma formação em serviço, do seu ingresso nos quadros da 

carreira docente, da sua promoção ou ainda do acesso à titularidade de um cargo. 

Ainda que o auxílio de De Ketele (2010) tenha sido fundamental para iniciarmos o 

nosso percurso indagatório no campo dos objetivos da avaliação dos professores, 

estamos certos que ainda não identificámos uma ínfima parte dos propósitos que podem 

ser atribuídos à ADD. Será que estaremos utopicamente equivocados?  

Para Ingvarson (2010),  

“ Existem dois propósitos principais para os sistemas de avaliação de 

professores. Um é garantir que todos os professores atinjam os padrões 

básicos de desempenho profissional e permaneçam nas suas actuais 

posições. O outro consiste em proporcionar padrões elevados de 

competência profissional, bem como incentivos, para que os professores os 

possam alcançar, geralmente através da promoção ou de alguma forma de 

bónus ou compensação salarial. Ambos são importantes: ambos têm como 

objectivo proteger o interesse público e ambos podem fortalecer a 

profissão docente.” (Ibidem, p. 84) 

Já para Flores (2010) a ADD pode servir: 

“ [...] para aumentar a eficácia dos docentes; para promover oportunidades 

de formação e de desenvolvimento profissional adequadas e significativas; 

para melhorar a qualidade do ensino e, consequentemente, da 

aprendizagem dos alunos; para melhorar os resultados dos estudantes; para 

controlar processos e práticas, programas e estratégias; para medir o 

desvio entre resultados (objectivos concretizados) e objectivos propostos; 

para gerir carreiras, [...].” (Ibidem, p. 8) 

Poderíamos ainda acrescentar a estes propósitos a proteção dos docentes competentes e 

a exoneração dos incompetentes (Shinkfield e Stufflebeam, 1995) ou ainda a gestão da 

carreira, dos recursos humanos e o aperfeiçoamento do sistema educativo promotor da 

ADD (Hadji, 1995).  

Com efeito, a multiplicidade de propósitos que podem ser associados à avaliação dos 

professores é verdadeiramente espantosa ainda assim acreditamos que as aparências 

possam ser enganosas. Senão vejamos, se nos debruçarmos, sucintamente, sobre cada 

uma das funções apontadas por De Ketele (2010) seremos tentados em reunir a 

orientação e a regulação sob a égide da melhoria da ação, numa vertente que o próprio 

autor classificou de formativa e não sancionatória como no caso da função regulação e 
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que, segundo a qual, nos atrevemos a contaminar a orientação. O que não sucede com a 

função de certificação manifestamente punitiva e fiscalizadora. Na sequência deste 

exercício de categorização dos propósitos de De Ketele (2010) não será difícil alcançar 

os mesmos resultados relativamente aos objetivos apontados por Flores (2010). 

Esta tentativa de dicotomizarmos estas funções não foi de todo descabida uma vez que 

com a mesma apenas constatámos o que já foi amplamente evidenciado, relativamente 

aos propósitos da avaliação dos professores. Ainda assim, realizámos uma pequena 

análise “histórica” de algumas referências no intuito de confirmar ou infirmar as nossas 

conjeturas.  

“ Efforts to revise an existing teacher evaluation system or develop a new 

one must emerge from a clear statement of purpose. Purpose guides the 

development and refinement of evaluation system. Purposes consist of two 

general types, formative and summative. (Haefele, 1993, p. 2)” 

“The two principal purpose of teacher evaluation, are (1) quality assurance 

and (2) professional development.” (Danielson e McGreal, 2000, p. 8) 

“La evaluación del profesorado se presenta encallada entre dos lógicas: una 

orientación a la mejora interna y desarrollo profesional, y otra dirigida al 

control de resultados, que – estableciendo diferencias entre el profesorado 

– pretende incrementar la calidad y la motivación por la mejora.” (Bolivar, 

2008, p. 60) 

“ […], em qualquer modelo de avaliação de professores há duas lógicas que 

parecem incontornáveis. Uma mais claramente associada ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional que, naturalmente, nos remete para 

uma avaliação de natureza mais formativa, […] A outra lógica está mais 

centrada na responsabilização 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.” 

(Fernandes, 2008, p. 23) 

“ Teacher evaluation has typically two major purposes. First, it seeks to 

improve the teacher own practice by identifying strengths and weaknesses 

for further professional development – the improvement function. Second, 

it is aimed at ensuring that teachers perform at their best to enhance 

student learning – the accountability function.” (OCDE, 2009c, p. 7) 

“ 1 — A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da 

qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, bem como a 

valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes.” (N.º 

1 do art.º 3.º do Decreto Regulamentar, n.º 26/ 2012, de 21 de fevereiro) 

Cerca de vinte anos nos separam da primeira referência e apenas alguns meses da 

última, mas se nos debruçarmos sobre cada um destes trechos e tentarmos relaciona-los, 

depressa concluiremos que todos eles apontam que a avaliação dos professores objetiva 
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fundamentalmente dois propósitos: a prestação de contas à tutela (avaliação sumativa) e 

o desenvolvimento profissional (avaliação formativa). 

Como é expectável trata-se de uma interpretação que não é de todo original (Chow et al, 

2002; Avalos e Assaél, 2006; Assaél e Pavez, 2008; Stronge, 2010) e que está patente 

na literatura já há largos anos. Trata-se de facto de entender a avaliação dos professores 

segundo os prismas da avaliação formativa e sumativa
30

.  

“ [...] a história da avaliação de professores podia ser descrita em termos de 

tensão entre dois tipos de propósitos, formativos e sumativos.” (Simões, 

2002, p. 44) 

Com efeito a avaliação formativa associa-se ao desenvolvimento profissional e a 

melhoria do desempenho e contrapõe-se à avaliação sumativa orientada para: a seleção, 

a certificação, a tomada de decisões, a prestação de contas (Peterson, 2000).  

Evidenciámos, deliberadamente, o aparente antagonismo que habitualmente se associa a 

estes propósitos e que de alguma forma pretende justificar uma incompatibilidade 

operativa destes fins no seio de um modelo de avaliação. 

“ A perspectiva formativa da avaliação do desempenho é travada pela sua 

dimensão sumativa, pela acentuação dos papéis de inspecção e controlo, 

pela definição prévia e a imposição e pelo seu prolongamento numa lógica 

de selecção, recompensa ou castigo com impacto na carreira.” 

(Formosinho e Machado, 2009, p. 297) 

Uma primeira análise pode induzir quem nos lê a considerar que os dois propósitos da 

ADD que temos vindo a referir não podem coabitar num único modelo de avaliação, 

talvez porque fiquemos tentados em: 

“ […] colocar en permanente tensión una perspectiva funcionaria ligada a 

resultados de aprendizaje, de carácter punitivo, […], con la idea de una 

evaluación basada en la enseñanza, con propósitos formativos y de 

desarrollo profesional, sostenida por el Colegio de Profesores.” (Assaél e 

Pavez, 2008, p. 45) 

Ou seja, consideramos que é lícito associar taxativamente a tutela à defensa de uma 

postura sancionatória, certificativa, reguladora, sinónima de uma avaliação sumativa: 

“ Legislators and policy-makers tend to value the summative purposes, those 

of quality assurance and accountability.” (Danielson e McGreal, 2000, p. 

8) 

                                                      
30

  Conceitos sistematizados por Cronbach (1963) e Scriven (1967) como nos relembrou Simões (2002). 

Note-se que entendemos que devemos ressalvar o facto de, lamentavelmente, não termos tido a 

oportunidade de consultar as obras de Cronbach (1963) e Scriven (1967), mas ainda assim 

considerámos que a sua referência no corpo deste trabalho era oportuna tendo em conta a garantia de 

fidedignidade da sua referência. 
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Em simultâneo conotamos automaticamente a função formativa da avaliação com os 

desejos dos professores em melhorar as suas práticas, o seu desempenho, em suma, a 

qualidade da educação. Mas na realidade não são apenas os responsáveis pela pasta da 

educação que querem manter os professores competentes nas escolas e se preocupam 

com a continuação dos incompetentes no exercício de funções docentes, nem são apenas 

os professores que almejam que as melhorias que alcançam tenham mais visibilidade na 

sociedade contribuindo para uma identidade da classe docente. 

Esta dualidade de posturas, perante propósitos formativos e sumativos que 

inerentemente os docentes associam a estruturas educativas hierarquizadas com poderes 

diferenciados, não evidencia uma clara aceitação de um modelo de avaliação com dupla 

finalidade, como é o caso daquele que se encontra em vigor em Portugal
31

. 

“ Os professores tendem a reagir negativamente a um processo de avaliação 

que lhes identifica problemas que têm muita dificuldade em corrigir pelas 

condições de trabalho com que defrontam. No entanto, reagem menos 

negativamente se perceberem com antecedência o que deles se espera; se a 

informação recolhida sobre o seu desempenho for considerada suficiente e 

adequada; se o feedback proporcionado for frequente e informativo; se 

existirem recursos disponíveis que os ajudem a melhorar o seu 

desempenho.” (Simões, 2002, p. 53) 

Por um lado um modelo de avaliação orientado para melhoria do desempenho procura 

facultar aos avaliados os elementos necessários para que estes aprendam, reflitam e 

melhorem as suas práticas, adequando-as às linhas orientadoras que definem a 

identidade pedagógica da organização escolar. Neste caso, os professores tendem a 

demonstrar abertamente as suas dificuldades e fraquezas no intuito de fornecer um 

avultado número de informações que possam ser utilizadas no desenvolvimento de 

ações de formação e outras estratégias de melhoria. Já um sistema de avaliação norteado 

segundo propósitos de prestação de contas incentiva os docentes a desenvolverem as 

suas funções da melhor forma, aferindo os seus desempenhos em momentos chave das 

suas carreiras, permitindo-lhes usufruir de progressões na carreira e melhorias salariais 

ou, pelo contrário, sancionando-os na eventualidade de não cumprirem com o que lhes é 

exigido. Quando confrontados com as consequências de uma avaliação de cariz 

sumativo os docentes comprometem o processo de desenvolvimento profissional uma 

vez que procuram encobrir eventuais problemas e fracassos associados às suas práticas, 

com receio dos efeitos pejorativos de uma avaliação mais punitiva. 

                                                      
31

  Cf. N.º 1 do art.º 3.º do Decreto Regulamentar, n.º 26/ 2012, de 21 de fevereiro referido anteriormente. 
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“ Combining both the improvement and accountability functions into a 

single teacher evaluation process raises difficult challenges.” (OCDE, 

2009c, p. 8) 

Contrariamente ao que aponta Peterson (2000): 

“ In practice, it may be difficult or impossible to accomplish both types of 

evaluation at the same time.” (Ibidem, p. 63) 

Compatibilizar os dois propósitos num só modelo não é fácil, mas poderá ser exequível. 

“ Estes dois propósitos – desenvolvimento profissional e prestação de contas 

– são frequentemente descritos como sendo mutuamente exclusivos. Na 

nossa perspetiva, para que a avaliação de professores seja mais benéfica, 

terá de haver um esforço concertado para estabelecer uma ligação lógica 

entre estes dois propósitos.” (Stronge, 2010, p. 27) 

Para esse efeito, a OCDE (2009c) elencou um conjunto de premissas que uma vez 

cumpridas podem beneficiar os sistemas enfocados no desenvolvimento profissional 

assim como aqueles que se destinam fundamentalmente à prestação de contas. Bastará 

portanto procurar concatenar estas premissas de maneira a que estas se complementem e 

não se anulem mutuamente.  

Quadro 1 – Premissas a ter em conta na elaboração de um modelo de avaliação de 

acordo com os propósitos: formativos e sumativos (Fonte OCDE, 2009c
32

) 

Premissas para modelos orientados 

formativamente 

Premissas para modelos orientados 

sumativamente 

 Implementar o modelo de ADD num 

contexto de avaliação não ameaçador; 

 Promover uma cultura de 

reciprocidade no feedback entre 

avaliadores e avaliados; 

 Estabelecer objetivos individuais, e 

coletivos de forma clara e associa-los 

aos objectivos da escola; 

 Recorrer a instrumentos de avaliação 

simples, como a autoavaliação, a 

observação de aulas e as entrevistas 

estruturadas; 

 Solicitar o apoio da direção da escola; 

 Garantir oportunidades para melhorar 

as competências, assim como 

recursos e meios para melhorar a 

prática; 

 Integrar a avaliação dos docentes num 

sistema de autoavaliação da escola e 

de prestação de contas. 

 Garantir uma avaliação independente e 

objectiva do desempenho dos 

professores; 

 Estabelecer normas e critérios em todas 

as escolas ao nível nacional; 

 Recorrer à avaliação externa e 

implementar processos mais formais; 

 Definir claramente as consequências da 

avaliação;  

 Estabelecer claramente os objectivos 

individuais contemplando todos os 

aspetos associados ao desempenho do 

professor; 

 Recorrer a avaliadores competentes 

com formação na ADD;  

 Definir o impacto da avaliação no 

plano de desenvolvimento profissional; 

 Permitir o recurso dos docentes que 

entenderam não ter sido avaliados de 

forma justa. 

                                                      
32

  Tradução realizada no âmbito deste trabalho. 
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Um modelo de avaliação deve, sempre que possível, contemplar ambos os propósitos, 

fomentando a consecução dos objetivos de melhoria dos docentes, assim como a 

satisfação das necessidades identificadas na organização escolar ao nível individual ou 

coletivo.  

 “It is important to carefully address the tension between evaluation for 

improvement and evaluation for career progression and develop their 

complementarity within an articulated framework.” (OCDE, 2009b, p. 6) 

Não deve ser privilegiada a competitividade de propósitos, mas antes a sua 

compatibilidade e conjugação servindo assim os interesses de todos os envolvidos no 

processo avaliativo (Stronge, 1995). 

2.3.4 Procedimentos de avaliação do desempenho docente 

 

A identificação de procedimentos considerados relevantes na ADD, por parte dos 

docentes em exercício de funções nas escolas públicas do Alentejo, foi oportunamente 

apontada como um dos objetivos gerais desta investigação. Para que não subsistissem 

dúvidas quanto ao entendimento que devia ser aportado ao termo “procedimentos” no 

âmbito desta investigação, apontámos que, por opção e assumindo plenamente as 

devidas limitações e consequências inerentes à nossa escolha, englobámos apenas neste 

tópico as diligências que se evidenciaram fundamentais na implementação de um 

sistema de avaliação. Entre as quais: as características genéricas apontadas na literatura 

relativamente aos modelos de avaliação dos professores, aos cuidados a ter na sua 

elaboração, às fontes e aos instrumentos a utilizar para recolher informações necessárias 

ao processo avaliativo e, finalmente, às especificidades associadas às características dos 

avaliadores. 

Na sequência deste esclarecimento, julgamos que é de todo congruente procurarmos 

responder à questão:  

Que procedimentos devem associar-se à avaliação do desempenho docente?  

Para tal, vamos cimentar a nossa indagação na literatura para que, a seu tempo, 

possamos confrontar as nossas inferências com o que agora vamos investigar. 

Invariavelmente, ao procurarmos responder à supradita interrogação chegamos 

rapidamente à conclusão que a sua resposta, no contexto deste trabalho, só podia 

resultar da súmula das réplicas a um conjunto de perguntas. Se nos pontos anteriores já 
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procurámos circunscrever o conceito de modelo de avaliação de professores, os 

cuidados a serem atendidos na sua elaboração, assim como os objetivos a que se 

destina, resta-nos tentar responder a mais algumas questões que se afiguram essenciais 

considerar nos procedimentos associados à implementação de um modelo de avaliação 

de desempenho docente. Nomeadamente: 

1. Quando proceder à recolha de informações acerca do desempenho docente? 

2. Que fontes devem ser utilizadas na recolha de informações acerca do 

desempenho docente? 

3. Que instrumentos devem ser utilizados na recolha de informações acerca do 

desempenho docente? 

4. Quem deve participar, enquanto avaliador, na avaliação do desempenho 

docente? 

Antes de prosseguirmos, queremos ressalvar o facto de estarmos conscientes da omissão 

de uma outra interrogação: Que informações devem ser recolhidas na avaliação do 

desempenho docente? Que por sua vez, é de todo merecedora da nossa atenção, de 

integração neste trabalho e cujo tratamento optámos por relegar e incluir no ponto 2.3.5 

Indicadores associados à avaliação do desempenho docente, desenhado para esse efeito. 

Na sequência deste breve interlúdio, comecemos por intentar responder à primeira 

questão, conscientes da ambiguidade da sua formulação. Com efeito, exige-se que uma 

interrogação seja clara e objetivamente definida para que não origine um sem número 

de interpretações e concludentes respostas. Desta forma, ao exararmos uma pergunta 

sem balizar o nosso entendimento relativamente ao advérbio “quando” não estamos a 

esclarecer se pretendemos saber: a hora do dia, a época do ano civil, o momento do 

ciclo letivo ou avaliativo ou eventualmente da carreira em que devem ser recolhidas 

informações passíveis de possuírem alguma relevância para o processo avaliativo dos 

professores.  

Tomemos, então, como ponto de partida a seguinte referência: 

“ A avaliação de desempenho docente é um processo contínuo que visa 

determinar o desempenho de um professor no seu contexto, considerando 

um vasto conjunto de circunstâncias.” (Martins, Candeias e Costa, 2010, p. 

5) 

A continuidade do processo avaliativo docente é garantidamente um dos fatores que 

pode contribuir para retratar fidedignamente o desempenho dos docentes evitando, 
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assim, a ocorrência de momentos de “excelência” e de “artificialidade” que sucedem 

apenas de forma pontual e coincidentemente com os períodos de observação e recolha 

de informações indispensáveis à concretização do processo de ADD.  

Ainda que se possa de alguma forma “justificar” tal fabricação: 

“ Evidentemente, si los docentes sienten que se pone en peligro su 

supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y actuar de 

forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, 

independientemente de sus convicciones educativas y de la riqueza de los 

procesos que ello comporte.” (Veloz, 2000, p.4) 

Não ficamos a saber quando é que se deve proceder à recolha de informações. O facto 

de se apontar a continuidade da avaliação como uma característica a ter em conta poderá 

obrigar a que os avaliados estejam permanentemente sob escrutínio? Julgamos que o 

termo permanente é exagerado, mas é notório que: 

“ Complete teacher evaluation cannot be done in a simple visit-and-report 

procedure. In some respects, the most comprehensive teacher evaluation 

takes on the order of 2 years to complete.” (Peterson, 2000, p. 69) 

Ora dito isto, estamos perante um dilema, por um lado deve garantir-se que se recolham 

informações suficientes para que os responsáveis pela avaliação possam estabelecer 

juízos com base num leque de evidências que abranja todas a valências da atividade 

docente, seja no campo exclusivo da lecionação em sala de aula ou no cumprimento de 

afazeres inseridos na componente não-letiva do horário dos professores. Mas por outro 

lado a exaustividade da recolha tem consequências não apenas em termos financeiros 

(promovidas por exemplo pelas frequentes deslocações dos avaliadores) assim como em 

relação ao tempo despendido por todos os envolvidos (avaliados e avaliadores) na 

congregação de tais provas. Importa por isso encontrar o juste milieu que permita 

satisfazer as pretensões dos avaliados que querem que a recolha de informações não 

perturbe, influencie e até condicione o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem ao mesmo tempo que forneça os elementos essenciais aos avaliadores 

que, por sua vez, têm que atender à obrigação de recolher fidedignamente os dados com 

os quais vão trabalhar e proferir o resultado final do processo avaliativo. 

Repare-se que: 

“También tiene su importancia, y mucha, el “momento” experiencial de 

cada profesora/or, es decir, la experiencia docente de cada una/o de 

ellas/ellos. En este sentido, conviene subrayar que no se puede evaluar, de 

la misma manera y ajustándose a los mismos parámetros, la acción 

educadora de una/un profesora/or novel, con escasa experiencia, que la 
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actuación de una/un profesora/or cargada/o de experiencia a lo largo de 

muchos años resolviendo los problemas educativos día a día.” (Posada, 

2009, p.86) 

É por isso compreensível e desejável que se associe alguma variabilidade na modalidade 

temporal de recolha de informações, por exemplo, o modelo de avaliação nacional em 

vigor estabelece, na alínea b) do ponto 10.º do 42.º artigo, que avaliação externa é 

obrigatória em determinados escalões, o que de certo modo configura uma atenção ao 

tempo de serviço dos docentes e consequente experiência profissional intimamente 

associada aos escalões remuneratórios. 

Apontar rigidamente a frequência, as épocas, os momentos segundo os quais devem ser 

desenvolvidas diligências para obter informações acerca do desempenho do avaliado 

obriga a que se definam claramente os objetivos a que se destinam os dados recolhidos. 

Só assim é possível definir as fontes e os instrumentos de recolha adequados. 

Resolvemos procurar dar respostas às segunda e terceira questões em “simultâneo” uma 

vez que ao indagarmos os elementos necessários à refutação da interrogação: “Que 

fontes devem ser utilizadas na recolha de informações acerca do desempenho docente?” 

fomos constantemente confrontados com a associação que existe entre fontes e 

instrumentos de recolha de informações. Desta forma, a nossa opção recaiu para uma 

resposta conjunta e não apenas sequencial que culminaria na réplica à questão: “Que 

instrumentos devem ser utilizados na recolha de informações acerca do desempenho 

docente?”
33

. 

Nada melhor de que recorrer a uma nova pergunta: Quererão os docentes usufruir de 

uma avaliação tão-somente administrativa e burocrática, que no caso português 

permaneceu longos anos firmemente ancorada em evidências extraídas de uma única 

fonte: o próprio avaliado? Certamente que não! O recurso a uma maior quantidade e 

diversidade de dados permite que quem avalia estabeleça uma perceção mais alargada 

do trabalho do docente em toda a sua plenitude.  

“ Because of various views of what we expect of teachers, multiple data 

sources are required in a comprehensive teacher evaluation system. There 

is no single person, checklist, test of characteristics, body of knowledge, 

                                                      
33

  Entendemos que é necessário esclarecer que ao conglomerarmos as respostas às supracitadas questões 

não estamos a sinonimizar fontes e instrumentos. Por curioso que tal possa parecer, a referência à 

observação de aulas é por vezes conotada como um instrumento, mas também como fonte de recolha 

de dados. Ora, cabe-nos ressalvar que, no contexto deste trabalho, optaremos por referir a observação 

de aulas como um instrumento de recolha de dados. Assinalaremos os produtos, os resultados, as 

observações recolhidas através de uma ou outra técnica como fontes de informações. 
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training, or kind of outcome that, by itself, defines or indicates good 

school teaching.” (Peterson, 2000, p. 65) 

Como é evidente, nem todos os professores exercem a sua profissão nos mesmos 

moldes, se uns recorrem a uma minuciosa preparação das suas aulas e seguem 

escrupulosamente um plano de aula preestabelecido, outros assumem incluir momentos 

de pura improvisação nas suas aulas e ousam acrescentar nuances ao que está exarado 

no manual que os alunos têm à sua frente. Se por um lado um docente pode explorar até 

à exaustão materiais didáticos, outro pode não se atrever a colocar em funcionamento 

um projetor de vídeo e muito menos um quadro interativo. As conceções de um 

professor podem justificar as suas opções metodológicas em sala de aula e 

consequentemente influenciar sua prática letiva. Um docente com um ano de serviço 

não se comportará sistematicamente da mesma forma que o profissional com duas 

décadas de trabalho continuado e vice-versa. Relativamente à área disciplinar também é 

possível inferir que um professor de matemática não leciona as suas aulas em moldes 

comparáveis com um professor de física ou história. O próprio contexto onde se 

desenrola cada aula terá igualmente a sua cota parte de efeito na forma como os 

conteúdos podem e devem ser lecionados, como na predisposição que os discentes 

manifestam para os trabalhar. Uma aula num laboratório de química não pode decorrer 

da mesma forma que uma aula na sala/ oficina de educação tecnológica.  

Estes exemplos sugerem-nos que, perante tais condicionantes, um sistema de avaliação 

deve evitar basear-se apenas numa única fonte de informação. 

“ One requirement of good teacher evaluation is that multiple data sources 

are used for each teacher. Another requirement is that the combination of 

data sources used for different teachers can and should vary.” (Peterson, 

2000, p. 65) 

Com efeito, um modelo de avaliação pode impor uma estandardização das fontes de 

informação, ou seja, pode prescrever que todos os docentes, independentemente da 

respetiva área disciplinar, tempo de serviço, contexto geográfico, social ou económico 

onde exercem as suas funções, utilizem a mesma tipologia de fontes. Por exemplo, pode 

exigir-se que todos os avaliados sejam alvo de observações para recolha de informações 

segundo um padrão numérico, temporal, frequencista ou metodológico predefinido. Ou 

ainda, que sejam utilizados os conteúdos de relatórios pré-formatados que incluem 

obrigatoriamente certas informações específicas, sem hipótese de acrescentar qualquer 

tipo de elementos que singularizam o desempenho de cada docente.  
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Por outro lado, um sistema de avaliação pode ser algo mais permissivo, atribuindo aos 

docentes alguma liberdade na escolha das fontes de informação que querem ver 

utilizadas no intuito de espelhar fidedignamente a sua unicidade. Por exemplo, 

possibilitando a livre inclusão de informações em relatórios ou ainda a autorização para 

que sejam convidados os alunos ou os Encarregados de Educação a fornecerem algum 

tipo de feedback. 

No decorrer do processo de avaliação dos professores, a utilização de diversas fontes de 

informações evidencia-se fundamental, desta forma quem avalia não deverá apenas 

utilizar a informação recolhida na sequência de uma análise documental, uma entrevista 

ou da observação de aulas para obter os elementos necessários ao desenvolvimento do 

processo. 

Repare-se que não pudemos evitar a referência e consequente associação entre fontes e 

instrumentos de recolha de informação pelo que vamos de imediato identificar que 

aqueles que estão à disposição dos responsáveis pela avaliação do desempenho docente 

para a recolha de informações. 

Quem nos lê já identificou, certamente, alguns dos potenciais instrumentos que já foram 

referidos, como a observação de aulas, a produção de relatórios ou as entrevistas aos 

alunos. Mas para além destes que outras ferramentas podem ser utilizadas para obter os 

elementos necessários à consecução da ADD?  

Shinkfield e Stufflebeam (1995) apontaram a possível utilização de um conjunto de 

instrumentos/ técnicas, entre eles:  

 classificações obtidas pelos alunos nas provas de avaliação; 

 classificações atribuídas (pelo diretor, pelos pais); 

 entrevistas ao professor; 

 formulário de observação de aulas; 

 gravação em formato vídeo (das aulas, do desempenho dos alunos); 

 observações (informais, pelos pares); 

 portfólio (do desempenho do aluno, do professor); 

 questionários aplicados aos alunos. 

Mais do que procurar utilizar uma panóplia de instrumentos de recolha de informações 

escolhidos, ou não, entre aqueles que Shinkfield e Stufflebeam (1995) apontaram é 

fundamental:  
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“ [...] adoptar utensílios ou instrumentos que assegurem as provas 

necessárias e suficientes para formular um juízo válido e fiel.” (Tardif e 

Faucher, 2010, p. 48)  

Na obra de Tardif e Faucher (2010) não foram apontados “novos” instrumentos que 

contribuíssem para avolumar a lista de Shinkfield e Stufflebeam (1995), mas foi 

enunciado um alerta relativamente à importância da utilização de “utensílios” adaptados 

ao grau profissional dos seus destinatários, ou seja, foi mais uma vez vincada a 

relevância da contextualização, mas desta vez não se trata de uma atenção à localização 

geográfica, ao tecido social ou ao nível económico onde exerce o docente, mas uma 

preocupação na adequação dos instrumentos ao perfil académico do professor em 

consonância com os níveis de ensino que este está habilitado a lecionar.  

“ It seems reasonable to adapt the criteria or to change the relative 

importance of different criteria according to the stage of the career, taking 

into account changes in roles and in management responsibilities. There 

could also be a case to adapt criteria to the educational level at which 

teaching is undertaken (aligned with differentiated teaching profiles) and 

to the type of education provided, including the teaching of non-traditional 

students […].” (OCDE, 2009b, p. 8) 

Para além deste alerta, foi apontada a utilidade do portfólio enquanto dossiê de 

elementos selecionados (Tardif e Faucher, 2010) úteis na identificação dos pontos 

fortes, lacunas e pontos fracos dos professores assim como no seu contributo na 

promoção da autoavaliação. A observação de aulas não foi esquecida uma vez que os 

autores não entendem que um processo avaliativo se possa desenvolver sem recorrer a 

mecanismos de observação das situações de aprendizagem. Quanto aos questionários 

também patentes na supra-apresentada lista, a sua utilização, de forma isolada e 

concludente contribuição para o processo, pode ser colocada em causa por falta de 

relevância. Para concluir Tardif e Faucher (2010) alertaram para a imputabilidade das 

perceções e comentários patentes nos questionários, nada mais do que relembrar a 

necessidade de implementar questionários sob anonimato, sob pena dos docentes 

avaliados imputarem responsabilidades aos alunos/ pais/ Encarregados de Educação 

pelas afirmações que proferem relativamente aos seus desempenhos. 

“ Nas decisões relativas à escolha dos utensílios e dos instrumentos de 

avaliação. É fundamental não perder de vista o próprio objecto da 

avaliação, ou seja, a profissionalidade, e definir explicitamente a 

contribuição de cada utensílio ou instrumento para atingir esta finalidade. 

Neste sentido, os responsáveis pela avaliação devem circunscrever, não só 

a contribuição única de cada um dos utensílios ou instrumentos, mas 

também a sua complementaridade.” (Tardif e Faucher, 2010, p. 51) 
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Desta forma, mais do que procurar acrescentar outros instrumentos como a observação 

da atividade docente fora da sala de aula ou a autoavaliação (CCAP, 2010e) é 

fundamental que avaliados e avaliadores reconheçam a sua relevância na recolha de 

informações e não seja privilegiado um instrumento em detrimento de outro.  

“ […], las observaciones no deberían tener un papel tan predominante que 

por su presencia se ignoren aspectos de la enseñanza que no son fácilmente 

observables. Por esa razón para nosotros una evaluación ideal incorpora 

fuentes múltiples de datos sobre el desempeño de los profesores […].” 

(Veloz, 2000, p. 23) 

Veloz (2000) confirma que a diversidade dos instrumentos não deve ser negligenciada e 

reforça a sua influência na variedade de fontes a utilizar e acrescentamos nós, nas 

informações recolhidas. Mas não estaremos nós a esquecer um “detalhe” importante? 

Apontámos instrumentos, diversidade, algumas características e alerta, mas não nos 

referimos à importância da sua elaboração! Com efeito, nenhuma construção humana 

está isenta de erros, pelo que aqueles que forem cometidos na elaboração de tais 

instrumentos refletir-se-ão inevitavelmente na qualidade, validade e fidedignidade das 

informações recolhidas. Assim sendo, a edificação de ferramentas de recolha de dados 

tem de cumprir um conjunto de pré-requisitos que procurámos identificar em função do 

contexto investigativo deste trabalho, o que nos conduziu às recomendações do CCAP 

que estabeleceu um conjunto de critérios de construção essenciais à obtenção de 

instrumentos “simples, claros e eficazes” (CCAP, 2010, p.4). 

Desta forma os instrumentos devem ser capazes de:  

 “Seleccionar apenas a informação necessária e útil”, evitando assim a recolha 

de elementos redundantes; 

 “Assegurar a precisão, credibilidade e fiabilidade dos dados”, garantindo o 

rigor e a validade dos elementos recolhidos; 

 “Respeitar o princípio da transparência”, assegurado através da divulgação dos 

instrumentos junto dos avaliados ao mesmo tempo que é garantido o seu pleno 

conhecimento; 

 “Proceder ao cruzamento da informação proveniente de várias fontes de dados 

e da aplicação de diferentes métodos”, no intuito de reduzir a subjetividade das 

avaliações; 
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 “Manter em todo o processo uma conduta pautada por um elevado grau de ética 

profissional”, de maneira a potenciar um clima de respeito e confiança entre os 

envolvidos na ADD. 

Cada instrumento utilizado, cada fonte consultada podem aportar vantagens ao processo 

avaliativo, mas também podem comportar inconvenientes. Não estamos apenas a 

referir-nos aos custos financeiros que podem resultar da implementação em larga escala 

de provas escritas que visem aferir aptidões científico-pedagógicas, ou ainda, da falta de 

equidade quando são utilizadas fontes que descartam o contexto ou as 

responsabilidades/ cargos dos avaliados. Estamos sim a apontar, por exemplo, o recurso 

a relatórios auto elogiantes, ao mero testemunho de alunos que são selecionados por 

entre aqueles que figuram nos quadros de excelência, à utilização de estatísticas 

associadas a parâmetros comportamentais dos alunos que podem enviesar a recolha de 

informações que se pretendem fiáveis e válidas
34

. A fiabilidade obriga a que 

instrumentos e fontes sejam consistentes, ou seja, capazes de facultarem elementos 

semelhantes quando recursivamente utilizados em situações análogas. 

“ Reliability in evaluation refers to the consistency of measurements across 

evaluators and observations.” (Wise et al, 1984, p. 44) 

A título de exemplo, a fiabilidade das fontes pode ser garantida através da formação dos 

avaliadores no intuito de serem estabelecidos critérios de atuação e análise uniformes ou 

ainda pela detalhada elaboração e aplicação dos instrumentos. O nível de fiabilidade 

requerida pode variar em cada modelo de avaliação uma vez que importa definir, à 

partida, os propósitos da obtenção dos dados. Intuitos formativos podem levar a uma 

maior condescendência em termos de fiabilidade.  

Já a validade (de conteúdo) do instrumento ou da fonte associa-se ao facto da 

necessidade destes cumprirem os propósitos que supostamente devem alcançar em 

função dos objetivos a que se destinam. Mas como veremos mais adiante a validade é 

um conceito inacabado pelo que para já protelamos a sua análise.  

Enfoquemos agora a nossa atenção apenas nas fontes: 

“ [...], excellence in teaching comes in a variety of configurations and areas 

of performance data sources used for different teachers can and should 

vary.” (Peterson, 2000, p. 66) 

                                                      
34

  Estes conceitos serão mais amplamente analisados no Capítulo III, pelo que, a sua referência neste 

ponto serve breves propósitos de contextualização. 
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Desta forma, a escolha das fontes pode contribuir para: um aumento da validade da 

informação recolhida (conseguida através do acréscimo de componentes a avaliar, o que 

consequentemente enaltecerá a sua precisão), um aumento da fiabilidade (conseguido 

através da dilatação do número de fontes) e finalmente, uma diminuição da 

subjetividade associada aos dados recolhidos (conseguida através da confrontação das 

informações recolhidas através das várias fontes) (Stronge e Tucker, 2003). 

Embora a quantidade de fontes seja importante, a sua qualidade não pode nem deve ser 

dirimida, a indagação não se deve por isso centrar num número mínimo ou máximo de 

fontes a incluir no processo de ADD, mas sobretudo, na identificação daquelas que 

aportam mais-valias ao modelo de avaliação utilizado. Resta agora identificá-las. 

Stronge (2013) advogou, recentemente no decorrer de uma conferência em Melbourne, 

a utilização de quatro tipos de fontes de informações utilizáveis na ADD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fontes de dados para a avaliação dos professores (Adaptado
35

 de Stronge, 

2013) 

Para cada uma destas fontes, Stronge (2013) aportou alguns esclarecimentos. Em 

relação às observações do professor em exercício de funções, esclareceu que estas 

podiam ocorrer segundo uma calendarização predefinida cumprindo um plano 

estruturado ou semiestruturado ou, por outro lado, podiam realizar-se sem qualquer 

aviso prévio no intuito de recolher com frequência uma maior variedade de 

                                                      
35

  Tradução realizada no âmbito deste trabalho. 

Avaliação do professor 
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informações. O cumprimento dos objetivos de aprendizagem dos alunos devia ser 

estabelecidos em função de uma análise prévia do desempenho dos alunos para que 

fossem desenvolvidas estratégias para a sua melhoria e assim poder, em final de ano, 

confirmar ou infirmar a sua consecução, contribuindo para fornecer um conjunto de 

informações associadas aos resultados do trabalho do professor. Os inquéritos 

implementados sob o formato de questionários objetivaram recolher a opinião dos 

alunos relativamente ao desempenho do professor. Quanto ao registo documental, este 

permitiu conglomerar um conjunto de evidências (desde planificações, planos de aula, 

provas de avaliação) que concorreram para sustentar a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo docente. 

Ainda que não questionássemos, de forma alguma, a legitimidade da utilização destas 

fontes, a sua qualidade ou eficácia, coube-nos o papel de indagar, na literatura, em que 

medida a sua utilização era partilhada. Pelo que decidimos incorporar um breve estudo 

comparativo evidenciando as opiniões manifestadas por Peterson (2000), novamente 

Stronge e Tucker (2003) e ainda pela OCDE (2009c, 2013) relativamente às fontes de 

informação que podem ser utilizadas no âmbito da avaliação de professores: 

Quadro 2 – Possíveis fontes de avaliação dos professores
36

 

Adaptado de Peterson 

(2000) 

Adaptado de Stronge 

e Tucker (2003) 

Adaptado de OCDE 

(2009c, 2013) 

 Testemunho dos 

alunos; 

 Revisão dos materiais 

produzidos pelo 

professor; 

 Dados relativos ao 

aproveitamento dos 

alunos; 

 Provas de avaliação 

aplicadas ao professor; 

 Testemunhos dos 

Encarregados de 

Educação; 

 Registo documental da 

atividade profissional; 

 Observação de aulas; 

 Relatório da direção 

executiva. 

 Observações; 

 Portfólios; 

 Aprendizagens dos 

alunos; 

 Metas/ objetivos anuais; 

 Inquéritos aos clientes 

(entenda-se alunos e 

Encarregados de 

Educação, pares e 

subordinados); 

 Autoavaliação; 

 Documentação (planos 

de aulas, provas de 

avaliação). 

 Observação em sala 

de aula; 

 Definição de objetivos 

e de entrevistas 

individuais; 

 Autoavaliação do 

professor; 

 Portfólio do 

professor; 

 Testes aplicados ao 

professor; 

 Resultados dos 

alunos; 

 Inquéritos aos 

estudantes; 

 Inquéritos aos pais. 

                                                      
36

  Tradução realizada no âmbito deste trabalho. 
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Como era expectável, as fontes apresentadas por Stronge (2013) mantiveram-se 

coerentes com as que foram apresentadas por Stronge e Tucker (2003), mas também 

entroncaram, em parte, com aquelas que foram identificadas por Peterson (2000) e pelos 

estudos realizados pela OCDE (2009c, 2013).  

A utilização de múltiplas fontes de informação permite que os avaliadores estabeleçam 

inferências com base numa maior variedade de evidências, o que aporta algum conforto 

e segurança aos avaliados que admitem que as suas avaliações resultam com maior 

fidedignidade (Stronge e Tucker, 2003). Embora também seja consensual considerar 

que cada uma destas aporta vantagens e inconvenientes ao processo avaliativo, a sua 

utilização fica dependente da vontade dos responsáveis pela avaliação dos professores 

que se auxiliam através de estudos internacionais como o Programme for International 

Student Assessment (PISA) da OCDE
37

. 

Perante estas evidências, inferimos que determinadas fontes (que destacámos a negrito) 

eram comummente utilizadas e mereciam mais alguma atenção da nossa parte. 

Nomeadamente, a observação (do professor em exercício de funções, seja em contexto 

de sala de aula ou não), o testemunho do alunos e/ou Encarregados de Educação, o 

desempenho dos alunos (resultados das provas de avaliação, comportamento, 

assiduidade, participação), o registo documental da atividade profissional (onde se 

incluem os planos de aulas, as provas de avaliação e outros materiais elaborados pelo 

docente). Note-se que a utilização da autoavaliação desconsiderada, por exemplo, por 

Peterson (2000) não foi por nós destacada por não ser um dos elementos comuns, mas é 

sem dúvida uma fonte de informações a ter em conta e é parte integrante do modelo de 

ADD nacional em vigor. Neste contexto é anualmente exigido ao avaliado que elabore 

um relatório de autoavaliação que inclua uma reflexão acerca do trabalho que 

desenvolveu, em termos de: prática letiva, atividades promovidas, análise dos resultados 

obtidos, contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da formação realizada. Em suma, a 

autoavaliação, per se, obriga a momentos de reflexão sistemáticos que intentam que os 

docentes identifiquem o que decorreu da melhor e da pior forma, possibilitando-lhes a 

oportunidade de proceder, subsequentemente, a retificações e a melhorias. Ainda assim, 

                                                      
37

  A utilização de estudos internacionais para fundamentar decisões políticas não é de todo uma 

novidade no contexto português. Por exemplo, em 2004, o XVI Governo Constitucional apontou 

explicitamente os estudos do PISA para justificar medidas políticas, o que sucedeu novamente com o 

XVII Governo Constitucional que adotou o programa PISA e o transformou num dos benchmarks da 

sua ação política (Afonso e Costa, 2009). 
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a validade e a fiabilidade deste tipo de fonte podem questionar-se, muito embora esta 

faculte a perspetiva única do avaliado relativamente ao seu desempenho (Goe, Bell e 

Little, 2008). 

Retomemos aqui a análise das fontes que destacámos anteriormente, comecemos pela 

observação do professor em exercício de funções. Repare-se que optámos por não 

associar o ato de observar aos limites da sala de aula e da lecionação de conteúdos por 

parte do avaliado. Embora esta esteja maioritariamente associada à observação de aulas 

enquanto atividade principal dos docentes, estes cumprem outras funções (como o 

desempenho de cargos, a implementação de projetos inovadores ou até o cumprimento 

de tarefas solicitadas pelos seus superiores) que também podem integrar os elementos a 

considerar no processo avaliativo. No entanto, os elementos obtidos na sequência de 

observação de aulas são preponderantemente apontados como as fontes de informações 

mais utilizadas, senão como aquelas que alicerçam parte significativa do processo de 

recolha. Para Peterson (2000), os elementos recolhidos de forma recorrente através da 

observação de aulas permitem estabelecer um retrato mais fiel, mas limitado da 

atividade desenvolvida pelo avaliado. Existe a possibilidade de serem utilizados meios 

eletrónicos para efetuar registos das aulas, permitindo assim uma análise a posteriori 

com maior detalhe, um pouco à imagem dos procedimentos utilizados em Portugal, no 

decorrer dos estágios pedagógicos onde as aulas lecionadas pelos docentes estagiários 

eram gravadas em vídeo e analisadas individualmente ou em grupo, conjuntamente com 

os orientadores pedagógico e científico. Note-se que o próprio ato de observação de 

aulas implica custos, quer financeiro, uma vez que obriga à deslocação de avaliadores 

(como no caso nacional com a deslocação do avaliador externo
38

), quer em termos de 

investimento de tempo por parte dos avaliadores que devem estar devidamente 

preparados e formados para desenvolver as suas funções de forma válida segundo 

protocolos preestabelecidos (Goe, Bell e Little, 2008). 

Por sua vez, os testemunhos dos alunos podem ser obtidos através de inquéritos 

instrumentalizados em questionários que incluem vários itens aos quais os alunos 

respondem com recurso a escalas de tipologia variada. Podem também ser utilizadas 

entrevistas individuais ou em conjunto com vários discentes, que podem constituir 

grupos de discussão. Estes podem ou não, debruçar-se apenas sobre uma componente 

específica do desempenho do docente. O recurso ao testemunho dos alunos é 

                                                      
38

  N.º 10 do art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 41/ 2012, de 21 de fevereiro. 
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economicamente viável e fiável, para além de possibilitar uma recolha de informações 

em vários ciclos de ensino e não apenas nas faixas etárias mais elevadas (Peterson, 

2000). De notar que a opinião recolhida junto dos alunos, se refere apenas à prática do 

docente, ao apoio prestado, à existência de estratégias de motivação dos alunos, ao 

controlo do comportamento dos alunos, mas não à apreciação do domínio dos conteúdos 

ou do cumprimento dos programas e sobretudo não deve ser utilizada com intuitos 

sumativos (entenda-se para efeitos de prestação de contas) tendo em conta a ausência de 

validade com que se carateriza (Goe, Bell e Little, 2008). 

Em relação aos testemunhos dos Encarregados de Educação, estes podem ser recolhidos 

em moldes semelhantes aos dos alunos, através de inquéritos por questionários, 

entrevistas individuais ou até em grupos de discussão. Os Encarregados de Educação 

podem pronunciar-se acerca da relação direta que têm com o docente, que no caso 

português se associa ao papel do docente enquanto Diretor de Turma, ou ainda com 

base nas inferências que fazem ao analisar os relatos que os educandos lhes fazem, pelo 

que a utilização dos testemunhos dos Encarregados de Educação deve apenas servir 

como complemento às restantes fontes. Note-se que à medida que os alunos crescem, o 

envolvimento dos Encarregados de Educação tende a diminuir (Peterson, 2000).   

Os dados relativos ao aproveitamento dos alunos podem advir dos resultados obtidos na 

sequência da utilização de provas de avaliação elaboradas pelo professor avaliado ou 

ainda através de provas estandardizadas cuja análise se torna mais simples.  

O registo documental da atividade profissional contempla toda a atividade desenvolvida 

pelo docente avaliado para além do trabalho que efetua no seio da sala de aula. Os 

cargos que desempenha ou ainda os trabalhos que desenvolve por solicitações de ordem 

superior permitem a análise de aspetos que não foram contemplados pelas outras fontes. 

São elementos passíveis de serem utilizados em todas as áreas disciplinares e 

constituem um auxílio na elaboração de relatórios de autoavaliação se tal se justificar. 

Em contrapartida, é uma fonte de natureza burocrática consumidora de tempo e que 

pode tomar diversos formatos pela dificuldade que existe em estabelecer uma 

estandardização rigorosa que não constrinja uns docentes e beneficie outros (Goe, Bell e 

Little, 2008). 

Para concluirmos este ponto, queremos ressalvar que poderíamos ter avolumado a nossa 

análise com a inclusão do estudo detalhado de instrumentos ou de fontes de recolha de 

informações associadas à avaliação do desempenho dos professores, no entanto, 
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assumimos que era nosso objetivo enfocarmos a nossa atenção naqueles que foram 

destacados na literatura sem contudo esquecer o contexto deste trabalho. 

2.3.4.1 Avaliadores envolvidos na avaliação do desempenho docente 

 

Na sequência da indagação que realizámos relativamente aos procedimentos associados 

à implementação de um modelo de avaliação, optámos por dedicar uma especial atenção 

à figura do avaliador, elemento que, a par do avaliado, ocupa um lugar de destaque no 

processo avaliativo dos docentes. 

“ […], o professor não é, como tradicionalmente se entendia, um objecto a 

apreciar por um avaliador (externo), mas um sujeito activo, um 

profissional, que vê na avaliação oportunidades de desenvolvimento da sua 

prática profissional.” (Rodrigues e Peralta, 2008, p. 8) 

Dada a complexidade de que se reveste a profissão docente é expectável que tal 

sofisticação se reflita na construção do perfil do avaliador enquanto profissional capaz 

de proferir juízos tendo em conta as minucias que se associam ao ato de ensinar: 

“ A avaliação de professores é uma tarefa complexa. Desde logo, requer um 

perfil específico do avaliador. Ou seja, nem todos os professores reúnem 

as condições para avaliarem.” (Ruivo, 2009, p. 7) 

Ora, se nem todos os docentes estão aptos a preencher o lugar de avaliador, deve 

necessariamente questionar-se: que competências profissionais devem estar 

contempladas no “curriculum vitae” destes indivíduos para que estes possam 

desenvolver uma atividade cujo nível de responsabilidade os obriga a cumprirem 

padrões de ética, rigor e qualidade? 

“ Entendemos ainda que o avaliador deverá assumir a sua função de 

avaliador e sentir-se bem na sua realização, sabendo de antemão que não 

pode desvalorizar o processo avaliativo sob pena de desmotivar o 

professor avaliado ou de tornar o processo avaliativo num processo vazio e 

oco de sentido.” (Casanova, 2009, p. 321) 

Infere-se das palavras de Casanova (2009) que a aceitação do cargo de avaliador deve 

ser feita por livre arbítrio, sem constrangimentos e se nos é permitido, sem prolixas 

delegações de competências, de atribuições de cargos avulso por decreto que não se 

sinonimizam com os desejos de qualidade que se devem associar à ADD.  

“ A escolha de um avaliador não pode ser casual e, sobretudo, não pode 

depender de critérios político administrativos.” (Ruivo, 2009, p.8) 
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A dimensão burocrática macro pilotada não pode prevalecer, o cargo exige o pleno 

conhecimento das responsabilidades que são inerentes a tal múnus, obriga ao 

cumprimento das exigências que se associam às funções que devem ser desenvolvidas 

segundo os cânones científicos e técnicos preestabelecidos, não só pelos normativos que 

regem o processo educativo per se, mas também, e sobretudo, com o precursor auxílio 

de uma sustentada investigação académica. Eis então a inevitável questão: O que incluir 

na Checklist dos atributos que definem o avaliador de referência? 

Segundo Ruivo (2009), para além dos conhecimentos especializados que devem constar 

no currículo do avaliador em potência, a sua capacidade analítica, a sua fluidez 

comunicativa, o seu sentido de responsabilidade social e a sua experiência de ensino não 

podem ser menosprezadas.  

“An area to which policy often does not devote enough attention is that of 

skills development for evaluation. This is a crucial area to ensure the 

legitimacy of evaluators and to make an effective use of evaluation 

results.” (OCDE, 2009c, p. 18) 

O avaliador não é só um profissional que domina técnicas de registo e observação no 

intuito de avaliar o professor nos vários domínios da atividade docente é, acima de tudo, 

um indivíduo que manifestamente sabe escutar, estimular, clarificar, negociar, 

solucionar, opinar, arriscar e ajudar. 

A sua seleção implica, por isso, o cumprimento de um rigoroso processo de aferição que 

garanta, a posteriori, aos avaliados a indiscutibilidade do seu mérito ao mesmo tempo 

que assegura que a formação específica e especializada à qual se submeteu lhe permite 

desempenhar com eficácia e qualidade o seu cargo.  

“ 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.” (Fernandes, 2008, p. 23) 

A manifesta falta de preparação dos avaliadores que tomaram posse nos vários modelos 

de ADD que advieram na sequência da promulgação da sétima alteração do Estatuto da 

Carreira Docente pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro contribuíram para o 

descrédito que foi outorgado à avaliação dos docentes não só por estes profissionais, 

mas também por todos aqueles que se dignaram interessar-se pela problemática 

associada à nomeação dos professores “titulares”, segundo critérios amplamente 

contestados e que oportunamente analisaremos no ponto 2.4. 
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O sucesso de todo um modelo de avaliação do desempenho docente está, em parte, na 

adequada seleção dos avaliadores, pelo que os decisores têm todo o interesse em munir-

se de referenciais que permitam caracterizar os avaliadores e definir as suas 

competências, entre as quais podem constar: 

“ (i) background in teaching; (ii) knowledge of educational evaluation 

theories and methodologies; (iii) knowledge of concepts of teaching 

quality; (iv) familiarity with systems and procedures of educational and 

school quality assurance, including the role of teaching quality in school 

quality and the role of teaching quality in personal development; (v) 

understanding of instrument development, including reliability and validity 

of observation and other assessment tools; (vi) awareness of the 

psychological aspects of evaluation; (vii) expertise with the quantitative 

rating of an assessment; and (viii) mastering of evaluation-related 

communication and feedback skills.” (OCDE, 2009c, p. 8) 

Repare-se que não é de todo expectável que se encontrem, em número suficiente, 

indivíduos que satisfaçam todas estas premissas de maneira a que uma vez recrutados 

possam participar, num ápice, na implementação de um sistema de avaliação de 

professores. Entenda-se que deve ser feito algum investimento na formação de 

avaliadores, só assim se pode almejar conseguir encontrar profissionais suficientemente 

motivados e preparados para exercer funções de avaliador. Não esqueçamos também 

que a aposta na formação não pode ser realizada para um único público-alvo, ou seja, da 

tutela para os avaliadores, mas deve também contemplar os avaliados, caso contrário, os 

benefícios da identificação das áreas em deficit não será plenamente colmatado em 

resultado de uma eventual inexperiência, incompreensão ou até insensibilidade por parte 

dos professores na situação de avaliados.  

“ The effectiveness of appraisals crucially depends on whether evaluators 

have the knowledge and skills to evaluate teachers reliably in relation to 

established criteria, and also on whether teachers are prepared to use the 

results of appraisal in such a way as to improve their performance. To this 

end, it is important that all those involved in teacher appraisal receive 

adequate information and training to make the most of the process.” 

(OCDE, 2013, p. 53) 

Se até agora já procurámos identificar algumas das características que deviam ser 

associadas ao avaliador, ainda não apontámos quem pode desempenhar tal papel. 

“ Se bem que educar e avaliar sejam processos inerentes ao viver social 

humano, não se nasce professor, muito menos avaliador.” (Rodrigues e 

Peralta, 2008, p. 17) 

Fernandes e Caetano (2007) permitiram-nos tomar contacto com algumas das vantagens 

e desvantagens associadas a diversos tipos de avaliadores. O “chefe imediato” (Ibidem, 
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p. 378), isto é, o superior hierárquico é um dos candidatos a avaliador
39

 uma vez que 

conhece a estrutura organizacional em que se insere o avaliado e cabe-lhe o papel de 

reforçar a melhoria do desempenho. Os colegas, os pares também podem ser chamados 

a participarem no processo avaliativo enquanto avaliadores e constituírem assim uma 

fonte de informações fidedignas e válidas. No entanto, as relações pessoais entre o 

avaliado e colegas avaliadores podem influenciar negativamente a recolha de 

informações, aumentam a possibilidade de se verificarem conflitos entre indivíduos que, 

por momentos, deixam de pertencer ao mesmo patamar de responsabilidades e direitos 

embora, por vezes, ainda partilhem a mesma experiência avaliativa. O risco de 

contaminar o clima escolar prejudicando a própria organização escolar que só tinha a 

ganhar com a ADD não pode ser menosprezado.  

O próprio avaliado pode considerar-se como um potencial avaliador uma vez que a 

autoavaliação pode instituir-se num modelo de avaliação como um ato onde o 

“avaliador” recolhe informações acerca do “avaliado” através de um exercício de 

avaliação introspetiva.  

“ La autoevaluación reflejará el proceso de desarrollo profesional partiendo 

de la narración de la tarea educativa, profundizando en el contraste entre la 

historia vivida, críticamente asumida y la transformación de la acción 

futura, mediante el autoanálisis de la práctica pasada más cercana.” 

(Veloz, 2000, p. 34) 

Não obstante uma análise do trabalho desenvolvido segundo a perspetiva pessoal do 

avaliado, tal não o impede de recorrer, por exemplo, à chefia para se aconselhar e em 

última instância promover uma eficaz definição de objetivos e planos de ação que 

fomente a melhoria do desempenho. De salientar que existe o perigo do “avaliador” ser 

demasiadamente benevolente para com o “avaliado”. 

Os subordinados do avaliado detêm uma posição diferente para avaliar o desempenho, 

muito embora não contactem com todos os afazeres desenvolvidos pelos seus 

superiores. No contexto da avaliação dos professores poderíamos associar esta última 

aceção substituindo os subordinados pelos alunos e constatar que efetivamente estes só 

contactam com uma parte do trabalho do docente. A solução que permite desenvolver 

uma avaliação mais eficaz parece estar no que Fernandes e Caetano (2007, p. 378) 

                                                      
39

  Danielson e McGreal (2000) apontam a importância de considerar a figura do “mentor” no processo 

avaliativo que pode ser um superior hierárquico ou um colega, mas que não participa no processo 

avaliativo como avaliador, mas apenas como conselheiro o que exige do avaliado uma grande 

confiança e abertura para poder partilhar os seus problemas. 
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apontam como uma “Avaliação de 360 graus” que permite obter juízos oriundos de 

diversos “tipos” de avaliadores que contactam com o trabalho dos docentes segundo 

várias perspetivas, recorrendo a instrumentos e fontes diferenciadas:  

“As tarefas de um avaliador não se podem esgotar na simples leitura de 

relatórios
40

 sem que nunca uma aula do avaliado seja observada ou 

analisada.” (Santos, 2009, p. 19) 

É o que sucede nos sistemas de avaliação que vêm condicionados às fontes e os 

instrumentos a serem utilizados no decorrer do processo avaliativo por se limitarem a 

recorrer a determinado tipo de avaliadores. Uma “avaliação a 360 graus” objetiva 

fornece um feedback também ele a “360 graus”, que baliza o desempenho do docente 

permitindo identificar, com mais detalhe, os aspetos que não necessitam de melhorias e 

aqueles que devem ser revistos. Ainda que uma avaliação, onde coabitem vários “tipos” 

de avaliadores, possa parecer mais vantajosa, existem alguns constrangimentos na sua 

implementação. Os custos financeiros motivados pelo envolvimento de um número 

significativo de indivíduos, o consumo temporal associado não só à concretização da 

avaliação, mas também na subsequente análise das informações recolhidas, sem contar 

que uma eventual inadequação do contexto educacional a este tipo de “concubinagem 

avaliativa” pode impulsionar uma recolha de informações desnecessárias e até omitir o 

que é verdadeiramente útil ao processo de avaliação. 

Depreende-se da leitura destas últimas palavras que os possíveis avaliadores são 

indivíduos
41

 que se inserem na mesma comunidade educativa que o avaliado, ou seja, 

exercem funções ou são discentes na mesma escola não agrupada ou agrupamento de 

escolas. Estes constituem o grupo de avaliadores que podemos categorizar como 

internos (à organização escolar onde exerce o avaliado). No entanto, não se pode 

desdenhar a possibilidade dos avaliadores provirem de outros organismos como a 

Inspeção-geral da Educação e Ciência (IGEC), ou ainda, do seio das Universidades e 

Politécnicos. Neste caso, estamos a referir-nos aos avaliadores externos (à organização 

escolar onde exerce o avaliado). 

                                                      
40

  Artigos 5.º e 6º do Decreto Regulamentar n.º 11/ 98, de 15 de maio. 
41

  Repare-se que, subentende-se claramente que a chefia imediata aponta para a direção do 

estabelecimento de ensino onde exerce o avaliado ou para o Coordenador de Departamento/ Grupo a 

que pertence o docente, ou ainda, que os subordinados podem ser os alunos do avaliado. Em relação 

aos colegas avaliadores, coerentemente, parte-se do pressuposto que estes pertencem à mesma área 

disciplinar que o professor em avaliação. 
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Hadji (1995) sinonimiza “avaliadores internos” com os pares capazes de realizar uma 

avaliação de cariz mais diagnóstica dirigida para os professores em situação de 

avaliação. Já os inspetores e peritos independentes são conotados como avaliadores 

externos e desenvolvem uma avaliação de controlo, de vertente sumativa que se destina 

fundamentalmente aos superiores hierárquicos, à administração e em última instância 

aos decisores.  

Contrapõe-se assim, as vantagens e desvantagens do recurso a avaliadores internos 

(conotados com uma avaliação mais subjetiva) e externos (por sua vez associados a uma 

avaliação mais objetiva), assim como se confrontam os benefícios e malefícios dos 

“modelos internalistas” com os “modelos externalistas” (Machado, 2009, p. 52).  

Se analisarmos estes modelos, incidindo apenas na temática dos avaliadores, vamos 

verificar que os avaliadores externos gozam do estatuto de perito que contribui para a 

sua legitimação hierárquica, ao mesmo tempo que transmite, a priori, uma aparente 

noção de eficácia e um rótulo de qualidade, consistência e rigor no processo avaliativo 

(Simões, 2002). A pressuposta garantia de igualdade de circunstâncias, aportada aos 

avaliados por este tipo de avaliadores, sofre de algum desgaste em termos de 

“popularidade” e aceitação por parte dos professores em avaliação quando estes tomam 

contacto com alguma falta de sensibilidade contextual. Perde-se assim a sensibilidade, a 

acuidade, o conhecimento da identidade da organização escolar que os avaliadores 

internos detêm e que, por exemplo, pode justificar certas opções metodológicas que 

possam ser, numa primeira abordagem, incompreendidas e até penalizadas pelo 

avaliador externo.  

Como se pode constatar, um modelo de avaliação do desempenho docente poderá não 

beneficiar da exclusiva utilização de um tipo de avaliador. O excesso de particularismo 

pode contribuir para algum ensombramento no recurso aos avaliadores internos, por 

suspeitas de falta de equidade na implementação de um processo avaliativo que se 

pretende nacional e que não pode comportar diferenças que gerem tratamentos técnicos 

e científicos díspares em função do local onde é implementado. Por outro lado, os 

avaliadores externos podem fomentar alguma entropia nos docentes, que perante a 

estranheza de serem avaliados por indivíduos que não conhecem e consequentemente 

desconhecem significativa parte do seu trabalho, não cooperam no processo avaliativo 

dissimulando aquilo que deveria estar patente para fins de melhoria.  
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Desta forma, o recurso a uma avaliação desenvolvida hibridamente por avaliadores 

internos e externos pode servir melhor os propósitos globais da ADD (Peterson, 2000; 

Stronge e Tucker, 2003; OCDE, 2009c, 2013). 

Uma breve análise da legislação portuguesa nas duas últimas décadas confirmou-nos 

que os vários modelos de avaliação de desempenho docente implementados em 

território nacional incluíram as duas tipologias de avaliadores que temos vindo a 

destacar. 

Quadro 3 (1/2) – Avaliadores envolvidos no processo de ADD nas últimas duas 

décadas  

 Avaliadores internos Avaliadores externos 

D
. 

L
. 

n
.º

 1
3
9
 –

 A
/9

0
, 

d
e 

2
8
 d

e 
ab

ri
l;

  

D
. 

R
. 

n
.º

 1
4
/9

2
, 

d
e 

4
 d

e 
ju

lh
o

. 

 

 Órgão de gestão do estabelecimento 

de educação;  

 Júri de avaliação: um representante do 

órgão pedagógico do estabelecimento 

de educação ou de ensino do docente. 

 

 Júri de avaliação: representante da 

direção regional de educação 

respetiva, que preside e um 

representante da delegação regional 

da Inspeção-geral de Ensino, na 

área pedagógica. 

D
. 
L

. 
n

.º
 1

/9
8

, 
d
e 

2
 d

e 
ja

n
ei

ro
; 

 

D
. 
R

. 
n

.º
 1

/ 
9

8
, 
d
e 

1
5
 d

e 
m

ai
o
. 

 Órgão de gestão do estabelecimento 

de educação; 

 Comissão especializada: composta 

por três ou cinco docentes (entre os 

quais um relator), consoante se trate 

de um estabelecimento com um 

número de docentes igual ou inferior a 

30 ou superior a 30, respetivamente; 

 Comissão de avaliação: presidida pelo 

presidente do órgão pedagógico; um 

docente designado pelo órgão 

pedagógico do estabelecimento de 

educação ou de ensino em que o 

docente presta serviço, 

preferencialmente do mesmo nível ou 

ciclo de educação ou de ensino. 

 Diretor Regional de Educação; 

 Comissão de avaliação: um 

docente exterior ao 

estabelecimento de educação ou de 

ensino, designado pelo respetivo 

órgão pedagógico, 

preferencialmente do mesmo nível 

ou ciclo de educação ou de ensino; 

 A Comissão de avaliação também 

integra um docente ou uma 

individualidade de reconhecido 

mérito no domínio da educação, 

designado internamente ou não 

pelo docente em avaliação. 
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Quadro 3 (2/2) – Avaliadores envolvidos no processo de ADD nas últimas duas 

décadas.  

 Avaliadores internos Avaliadores externos 

D
. 

L
. 

n
.º

 1
5
/2

0
0
7

, 
d

e 
1
9

 d
e 

ja
n

ei
ro

; 
 

D
. 

R
. 

n
.º

 2
/2

0
0

8
, 
d

e 
1

0
 d

e 
ja

n
ei

ro
. 

 Coordenador do departamento 

curricular ou outro professor titular 

com competências delegadas para o 

efeito; 

 Presidente do conselho executivo ou o 

diretor da escola ou agrupamento; 

 Comissão de Coordenação da 

Avaliação do Desempenho (CCAD): 

coordenada pelo presidente do 

conselho pedagógico do agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada, 

que coordena; quatro outros membros 

do mesmo conselho com a categoria 

de professor titular, designados pelo 

conselho pedagógico. 

 Inspetor com formação científica 

na área do departamento do 

avaliado designado pelo Inspetor-

Geral da Educação. 

D
.L

. 
n
.º

 7
5
/2

0
1
0
, 

d
e 

2
3
 d

e 
ju

n
h
o
; 

D
. 

R
. 

n
.º

 2
/2

0
1
0
, 
d
e 

2
3
 d

e 
ju

n
h
o
. 

 CCAD: presidida pelo Presidente do 

conselho pedagógico e três outros 

docentes do conselho pedagógico, 

eleitos de entre os respetivos 

membros; 

 Júri de avaliação: composto pelos 

membros da CCAD e por um relator, 

escolhidos entre os professores do 

mesmo grupo de recrutamento do 

avaliado, com posicionamento na 

carreira e grau académico iguais ou 

superiores ao deste e 

preferencialmente, detentor de 

formação especializada em avaliação 

do desempenho; 

 Júri especial de recurso: integra o 

relator. 

 Júri especial de recurso: composto 

por um elemento designado pela 

respetiva Direção Regional de 

Educação, que preside e um 

docente, indicado pelo recorrente, 

de um agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada do mesmo 

concelho ou concelho limítrofe. 

D
. 

L
. 

n
.º

 4
1
/2

0
1
2

, 
d

e 
2
1

 d
e 

fe
v

er
ei

ro
; 

D
. 

L
. 
n

.º
 2

6
/2

0
1
2

, 
d

e 
2
3

 d
e 

fe
v

er
ei

ro
. 

 O Presidente do Conselho Geral; 

 O Diretor da Escola ou Agrupamento 

de Escolas; 

 O Conselho Pedagógico; 

 Secção de Avaliação do Desempenho 

Docente (SADD) do conselho 

pedagógico: constituída pelo diretor 

que preside e por quatro docentes 

eleitos de entre os membros do 

conselho; 

 Coordenador de departamento 

curricular ou quem este designar. 

 Docente integrado em escalão igual 

ou superior ao do avaliado, 

pertencente ao mesmo grupo de 

recrutamento e titular de formação 

em avaliação do desempenho ou 

supervisão pedagógica ou deter 

experiência profissional em 

supervisão pedagógica. 
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Como se pode constatar, as reformulações efetuadas no Estatuto da Carreira Docente 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário assim 

como nos normativos que têm regulado a ADD em Portugal, evidenciam a preocupação 

dos últimos governos democráticos em dotar a avaliação dos docentes de avaliadores 

que não só integram a organização escolar onde exerce o avaliado como advêm de 

outros quadrantes. Embora se verifique uma adequação dos modelos de avaliação 

nacionais em relação à dicotomização dos avaliadores, aos cânones evidenciados na 

literatura, tal não obriga a que estes modelos tenham sido plenamente assimilados pelos 

docentes em Portugal, que têm vindo a apontar que:  

“ Avaliar um professor é, pois, dizíamos, uma tarefa muito, mesmo muito 

complexa. Simples, muito simples mesmo, é avaliar os governantes que 

pensam ser possível reduzir a avaliação dum professor a uma mera 

empreitada administrativa, compilada em duas páginas de panegíricos ou de 

recriminações.” (Ruivo, 2009, p. 8) 

2.3.5 Indicadores associados à avaliação do desempenho docente 

 

Relembramos que um dos objetivos gerais desta investigação consiste na identificação 

dos indicadores que os docentes em exercício de funções nos estabelecimentos de 

ensino público do Alentejo consideram relevantes para efeitos de ADD. Assim sendo, 

cabe-nos dar o primeiro passo nesse sentido e circunscrever, no contexto desta 

investigação, o que deve ser entendido por indicador: 

“ Um indicador de desempenho pode ser definido como um item de 

informação recolhida a intervalos regulares para acompanhar o 

desempenho do professor, no âmbito dos documentos que constituem o 

sistema de referências definido para a avaliação. [...]. Indicadores são, em 

síntese, a designação daquilo que se deve observar para obter a informação 

pertinente em função dos objetivos definidos.” (Rodrigues e Peralta, 2008, 

p. 13) 

A definição de Rodrigues e Peralta (2008) aponta vários aspetos que entendemos serem 

úteis para timonar o desenvolvimento deste tópico. Em primeiro lugar confirma-se um 

aspeto relevante do processo avaliativo dos professores que já tivemos oportunidade de 

abordar: a regularidade com que o docente deve ser acompanhado no exercício de 

funções reforçando-se o carácter sistemático e contínuo que deve prevalecer no decorrer 

da ADD. 

Em relação à utilização de um sistema de referências, interessa-nos aprofundar do que 
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se trata. A utilização de um referencial de competências não é de todo uma 

exclusividade da educação, áreas como a medicina, a alta finança ou as engenharias 

também recorrem a standards que definem os padrões de qualidade exigidos não só 

pelas chefias, como por todos aqueles que dependem direta ou indiretamente dos 

serviços prestados pelos diferentes profissionais sujeitos à avaliação de desempenho. 

Segundo Rodrigues e Peralta (2008) é de todo coerente procurar utilizar elementos de 

referência, que devidamente legitimados pelos responsáveis pela avaliação dos docentes 

constituem um referencial através do qual é possível traçar o perfil de desempenho 

desejável. Quotidianamente, os docentes são confrontados com um número de tarefas, 

que para além de diversas e complexas, têm vindo a avolumar-se.  

“ [...] a teacher makes hundreds of nontrivial decisions daily, from designing 

lessons, to responding to student’s questions, to meeting with parents. In 

other words, teaching is a thinking person’s job; it is not simply a matter of 

following a script or carrying out other people’s instructional designs.” 

(Danielson, 2007, p. 2) 

O trabalho desenvolvido semanalmente pelos professores, em Portugal, contempla uma 

componente letiva que ocupa parte significativa do horário laboral dos docentes, mas 

que também inclui uma componente não letiva que não é exclusivamente destinada à 

preparação das aulas, elaboração e correção de provas de avaliação, ou seja, ao 

desenvolvimento de atividades totalmente dirigidas para os alunos. Atualmente a 

componente não letiva integra um sem número de afazeres (dinamização e coordenação 

de projetos, participação em reuniões de Conselho de Turma e/ou de avaliação, 

frequência de ações de formação, entre outros) que têm contribuído para protelar para 

segundo plano a tarefa que deveria alicerçar a principal atividade docente, isto é, 

ensinar. Concludentemente:  

“ A fair and reliable teacher evaluation model needs reference standards to 

evaluate teachers relatively to what is considered as “good‟ teaching.” 

(OCDE, 2009c, p. 12)  

Ou seja, um modelo de ADD deve socorrer-se de um referencial cuja clareza e concisão 

não podem dirimir os detalhes necessários à identificação daquilo que se espera dos 

professores “ideais”, neste caso, em termos de desempenho. 

“ For reference documents to be used consistently in teacher-appraisal 

processes, they should include a range of appraisal criteria to determine the 

level of performance of individual teachers for each of the aspects 

assessed. This usually entails developing indicators and/or standardized 

forms to record teacher performance.” (OCDE, 2013, p. 21) 
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Danielson (2007, p. 3) estabeleceu um quadro de referência para a docência que 

influenciou um largo conjunto de sistemas de avaliação de desempenho docente no 

mundo (OCDE, 2009c). A autora estabeleceu um referencial alicerçado em quatro 

domínios
42

 que por sua vez foram subdivididos em vinte e duas componentes
43

: 

 “Planning and Preparation”, que definiu, entre outros, o conhecimento dos 

alunos, dos recursos, dos conteúdos das avaliações dos alunos;  

 “The classroom environment” onde foram estabelecidos os procedimentos em 

sala de aula, a organização do espaço físico, o ambiente de respeito e uma 

cultura de aprendizagem, o comportamento dos alunos; 

 “Instruction” associada à comunicação com os alunos, às técnicas utilizadas para 

o questionamento e para o diálogo, ao envolvimento dos discentes na 

aprendizagem, a utilização da avaliação no ensino e na flexibilização e prontidão 

na resposta; 

 “Professional responsibilities”, que integrou a reflexão acerca da atividade 

profissional, o rigor nos registos, a comunicação com a família, a participação na 

comunidade profissional, o desenvolvimento da profissionalidade e o 

profissionalismo. 

Estes domínios e componentes interrelacionam-se e influenciam-se tendo a autora 

optado por subdividir estas componentes em setenta e seis elementos como: 

“ Knowledge of content and the structure of the discipline. […]; Knowledge 

of the learning process [...]; Design of formative assessment; […]; 

Monitoring of student behaviour; […] Student participation; […]; 

Feedback to student; […]; Engagement of families in the instructional 

program; […] Integrity and ethical conduct.” (Danielson, 2007, pp. 3 e 4) 

Através destes domínios, componentes e indicadores fica assim menos penoso 

identificar os indicadores que devem ser utilizados de acordo com os objetivos 

preestabelecidos, seja no campo da ADD, que interessa a esta investigação, ou noutra 

área profissional distinta. Só desta forma podem ser convenientemente definidas as 

fontes e construídos os instrumentos de recolha de informações mais eficazes. Os 

indicadores representam apenas uma parte dos elementos estruturantes de um modelo de 

avaliação e a sua correta utilização deve resultar de um longa reflexão e 

experimentação, sob pena de serem cometidos erros que não abonam em prol de um 

                                                      
42

  Denominação hierarquicamente equivalente àquela que é utilizada na legislação nacional sob a 

designação de dimensões. 
43

  Optámos por elencar apenas algumas destas componentes. 
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sistema de avaliação de qualidade. 

“ It is neither feasible nor desirable to develop indicators across all the 

objectives of the education system. A systematic review of the availability 

and quality of key indicators and performance measures is therefore 

important.” (OCDE, 2013, p. 76) 

Desta forma para eleger os indicadores “adequados” obriga a que seja garantida a sua 

ampla percetibilidade, a fiabilidade da sua utilização e a validade das aferições que 

surgirão na sequência da sua aplicação, só assim é possível realizar uma análise 

comparativa entre o desempenho observado/ real e aquele que se almeja alcançar, 

permitindo assim identificar o que deve ser erradicado, melhorado ou destacado 

positivamente. Cada indicador deve ser adequado ao objeto a ser avaliado, por exemplo, 

não podem ser utilizados indiscriminadamente indicadores de natureza qualitativa (a 

relação pedagógica com os alunos, o serviço distribuído, a apreciação do trabalho 

desenvolvido em projetos de melhoria da atividade didática) em substituição de 

indicadores de vertente quantitativa (a taxa anual de reprovação dos alunos/ de 

abandono nas disciplinas lecionadas pelo avaliado, os resultados de provas de avaliação 

de âmbito nacional) ou vice-versa. 

Entre os principais standards utilizados na avaliação de professores, segundo a OCDE 

(2009c) constam evidentemente os perfis de competência: 

“  Teacher professional profiles (general profile of competencies for 

teachers), including specialized profiles for particular types of teachers 

(e.g. level of education, subject).  

  Set of general and professional duties of teachers, including job 

 descriptions.  

  At the level of the school, school development plan, the internal 

regulation and the annual activity plan.” (Ibidem, p. 13) 

Note-se que os referenciais apontados procuram também espelhar alguma 

contextualização ao nível das escolas e seus documentos estruturantes (Regulamento 

Interno, Plano anual de Atividades), muito embora se verifique o recurso a padrões de 

referenciais que apenas elencam as incumbências especificamente associadas ao 

trabalho dos docentes nas suas diversas valências.  

O recurso a um referencial de competências configura-se como um dos elementos 

utilizados não só para estabelecer os domínios da avaliação do desempenho docente, 

mas também como ferramenta ao serviço das instituições de formação inicial na 

configuração dos seus cursos. A título de exemplo, analisemos o que tem sucedido em 

termos nacionais. Com a publicação do Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto, que 
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estabeleceu o perfil geral de desempenho profissional dos educadores de infância e dos 

professores dos ensinos básico e secundário ficaram instituídas
44

: 

 as diligências necessárias à organização dos cursos de formação inicial de 

educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário;  

 a certificação da correspondente qualificação profissional para a docência; 

 a acreditação legal dos supraditos cursos.  

Para além do Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto, na mesma data também foi 

publicado o Decreto-lei nº 241/2001 que definiu apenas os perfis específicos de 

desempenho profissional do educador de infância e do professor do 1º ciclo do ensino 

básico. Com a promulgação destes dois normativos a tutela facultou às instituições de 

formação, um documento onde passaram a figurar os elementos necessários à definição 

dos objetivos dos cursos de formação inicial sob a forma de quatro dimensões, por sua 

vez subdivididas em componentes: 

 “Vertente profissional, social e ética” onde foram estabelecidos os 

compromissos com a construção e a utilização do conhecimento profissional, 

com a promoção da aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e cívico dos 

discentes e ainda o compromisso com os colegas e com a escola; 

 “Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem” que integrou a preparação, a 

organização e a realização das atividades letivas, a relação pedagógica com os 

alunos e o processo de avaliação das suas aprendizagens; 

 “Participação na escola e relação com a comunidade” que estabeleceu o 

contributo para a realização dos objetivos e metas patentes no Projeto Educativo, 

no Plano Anual de Atividades, e para a dinamização de projetos de investigação, 

inovação, ou desenvolvimento educacional e inovação. Foram também definidos 

os modos de participação dos docentes nas estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica ou ainda nos órgãos de administração e gestão escolar; 

 “Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida” que definiu os 

trâmites da participação dos docentes em termos de formação contínua e 

desenvolvimento profissional. 

Em cada uma destas dimensões, os respetivos domínios foram balizados com a inclusão 

de indicadores como: 

                                                      
44

  Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto. 
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“ Conhecimento científico, pedagógico e didáctico inerente à disciplina/área 

disciplinar; [...]; Comunicação com rigor e sentido do interlocutor; [...]; 

Apresentação de propostas que contribuam para a melhoria do 

desempenho escolar; [...]; Envolvimento em acções que visam a 

participação de pais e encarregados de educação e/ou outras entidades da 

comunidade no desenvolvimento da escola; [...]; Desenvolvimento de 

estratégias de aquisição e de actualização de conhecimento profissional.” 

(Ministério da Educação, n.º 2 do anexo do Despacho n.º 16034, de 22 de 

outubro) 

Cerca de nove anos depois, em 22 de outubro de 2010, foi promulgado o Despacho n.º 

16034/2010 que estabeleceu os padrões de desempenho docente ao nível nacional onde, 

de acordo com cada uma das quatro dimensões preestabelecidas, foram definidos onze 

domínios e apresentados trinta e nove indicadores de desempenho classificáveis com o 

auxílio de descritores segundo cinco níveis de desempenho desde “Insuficiente” a 

“Excelente “passando por “Regular”, “Bom” e “Muito Bom”.  

“ Os indicadores traduzem a operacionalização do desempenho docente em 

evidências nos domínios, contribuindo para orientar a acção profissional.” 

(Ministério da Educação, n.º 2 do anexo do Despacho n.º 16034, de 22 de 

outubro) 

Repare-se que foi necessário, perto de uma década, para que finalmente fossem 

novamente oficializados e claramente definidos indicadores de desempenho que 

juntamente com os Decreto-lei nº 240/2001 e Decreto-lei nº 241/2001, ambos de 30 de 

agosto, foram apontados, pelo Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

(CCAP, 2010e), como elementos de referência na elaboração de instrumentos de registo 

para efeitos de ADD. 

Concomitantemente com o que foi apontado pela OCDE (2009c), para além destes 

referenciais nacionais, cada estabelecimento de ensino ficou obrigado a constituir um 

referencial local, construído com base nos documentos estruturantes da escola como o 

Plano Anual de Atividades (PAA), o Projeto Curricular de Turma (PCT), o Projeto 

Educativo de Escola (PEE) e o Regulamento Interno (RI). Saliente-se ainda que a 

legislação vigente
45

 estabelece que a ADD se desenvolve apenas segundo as dimensões 

“científica e pedagógica”, “participação na escola e relação com a comunidade” e 

“formação contínua e desenvolvimento profissional” tendo por elementos de referência, 

nas supraditas dimensões, os objetivos e as metas fixadas no PEE, os parâmetros 

estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo Conselho Pedagógico e os 

                                                      
45

  Artigos 4.º e 45º, respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 26/ 2012 e Decreto-Lei n.º 41/ 2012, 

ambos de 21 de fevereiro. 
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parâmetros estabelecidos a nível nacional para a avaliação externa da dimensão 

científica e pedagógica a realizar no âmbito da ADD
46

. 

Na sequência destas últimas linhas comprovamos quão relevante e complexo é um 

referencial de competências no processo avaliativo dos professores em contexto 

nacional, o que mais uma vez contribui para sustentar o nosso interesse na identificação 

de indicadores relevantes no processo avaliativo dos docentes. 

2.3.6 Investigações nacionais em avaliação do desempenho docente 

 

Se a promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, fomentou nos docentes 

algum mau estar, suspeitamos que para parte destes profissionais, onde nos incluímos, 

também irrompeu o desejo de perceber mais detalhadamente em que medida tal 

insurreição era coerente e legítima.  

Perdoe-nos quem nos lê a expressão popular, mas se nos últimos seis anos a temática da 

ADD fez “correr muita tinta” no seio da comunicação social e blogosfera, não temos 

receio em afirmar que a mesma também proporcionou incontáveis motivos que 

fomentaram o desenvolvimento de inúmeras investigações ancoradas no campo da 

referida avaliação dos professores.  

Inicialmente havíamos optado por estabelecer uma premissa que julgávamos 

fundamental: conceder alguma primazia às investigações desenvolvidas a partir do ano 

2007. No entanto, se a produção de trabalhos associados à ADD dilatou desde a 

promulgação do supracitado Decreto-Lei, não era de todo racional olvidar as 

investigações precursoras do diploma que tamanha celeuma provocou. Resolvemos 

assim, indagar, com a abrangência possível, em que medida tais contribuições 

académicas podiam enriquecer esta investigação sem contudo esquecer de atribuir o 

devido mérito a quem de direito.  

Por opção, realizámos uma análise de pendor descritivo dos trabalhos produzidos 

apenas no seio das academias portuguesas. Como é evidente assumimos as devidas 

limitações decorrentes destas escolhas que advieram fundamentalmente da necessidade 

de enfocarmos a nossa atenção nos elementos que poderiam aportar mais-valias ao 

nosso trabalho, sem contudo consumirem demasiados recursos essenciais. Desta forma, 

                                                      
46

  Despacho n.º 13981/ 2012, de 26 de outubro. 
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limitámos inicialmente os nossos ímpetos investigativos a uma dezena de trabalhos que 

posteriormente nos conduziram à análise de perto de duas dezenas de investigações 

ancoradas na temática da ADD. Embora da nossa análise tenha, maioritariamente, 

resultado uma proza descritiva, procurámos incluir no término de cada uma das 

apreciações que realizámos uma breve referência de cada um dos investigadores/ 

autores que subliminarmente poderiam coadunar-se com as nossas inquietações e 

interrogações. 

O primeiro estudo analisado foi realizado para a obtenção do grau de Mestre em 

Ciências da Educação e remonta ao ano de 2001. Foi desenvolvido por Ilda da Silva e 

intitula-se “Avaliação de Desempenho: contributo para um estudo de Avaliação de 

Desempenho dos Professores.” A autora norteou o estudo qualitativo implementado em 

três escolas do concelho de Faro, a docentes em funções desde o primeiro ciclo do 

ensino básico até ao ensino secundário procurando: 

" [...], saber se os professores consideram o actual
47

 modelo de avaliação de 

desempenho potenciador do seu desenvolvimento profissional." (Silva, 

2001, p. 17) 

As conclusões do estudo apontaram que os inquiridos concordaram que a relação 

educativa estabelecida entre docentes e discentes, a adequação das metodologias e 

estratégias utilizadas em sala de aula, o envolvimento e o empenhamento do professor 

em atividades da escola e a sua ação em sala de aula deviam de ser objetos de avaliação. 

Ficou também patente que os inquiridos apontaram o desenvolvimento profissional 

como um dos aspetos fundamentais a associar aos propósitos da ADD, muito embora o 

modelo, então em vigor, não satisfizesse os intentos de promoção do desenvolvimento 

profissional dos respondentes. Ficou também evidenciada a concordância dos 

participantes no estudo quanto ao carácter regulador, de prestação de contas que a 

avaliação dos professores também deve proporcionar. Foi também salientada 

importância do avaliador ser mais experiente, do mesmo nível de ensino e grupo 

disciplinar que o avaliado. Foi também realçada a necessidade do modelo de avaliação 

ser vincadamente mais participativo onde a auto e heteroavaliação ocupam um lugar de 

destaque e a utilização de diversas fontes e vários instrumentos de recolha de 

informações prevalece sobre o recurso a um único relatório. 

De realçar esta sugestão algo premonitória e merecedora de destaque: 

                                                      
47

  Segundo o Decreto-Lei n.º 1/ 98, de 2 de janeiro. 
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“ Face aos resultados apurados parece recomendável que os responsáveis 

pela política educativa ponderem a implantação de um novo modelo de 

avaliação de desempenho para os professores, que responda de forma mais 

consentânea e adequada às suas expectativas e necessidades. Referimo-nos 

a um modelo de avaliação participativa, onde se partilhem caminhos de 

corresponsabilização, de autonomia e de democracia.” (Silva, 2001, p. 

231) 

Em 2006, Carlos Santos Ferreira, publicou, no âmbito de uma dissertação de Mestrado, 

um estudo intitulado “Avaliação do desempenho docente – Expectativas dos 

professores” implementado em duas escolas do ensino básico dos 2º e 3º ciclos do 

distrito do Porto. Definida a seguinte pergunta de partida: 

“ Quais são as expectativas e opiniões dos professores do 2º e 3º ciclos, de 

duas escolas do grande Porto, relativamente à forma, critérios, objecto e 

finalidades da avaliação do seu desempenho?” (Ferreira, 2006, p. 16) 

O autor conclui que segundo a opinião dos inquiridos, a avaliação do desempenho deve 

desenvolver-se contextual e formativamente sustentando-se na reflexão pessoal dos 

docentes, na análise do trabalho desenvolvido com os alunos com particular incidência 

nas atividades letivas. Deve envolver um número reduzido de intervenientes, não 

solicitar observações e pareceres externos à escola, não recorrer a qualquer tipo de 

entrevistas ou provas escritas realizados pelos avaliados. A utilização dos resultado dos 

alunos em provas de âmbito nacional como elemento a ter em conta na ADD foi 

totalmente rejeitado. 

De notar que a referência do autor à avaliação de processo (formativa) assim como a 

enfâse aportada à contextualização da avaliação do desempenho docente:  

“ […] na avaliação do desempenho organizacional é indispensável uma 

avaliação de processo e não apenas dos impactos educativos; uma 

avaliação participada e com uma forte presença dos actores directamente 

envolvidos; uma avaliação grupal, colectiva, sistémica assente na 

construção de critérios e parâmetros discutidos em cada escola, aferidos 

pelo Projecto Educativo, atentos aos contextos concretos da acção 

pedagógica.” (Ferreira, 2006, p. 249) 

Já com o advento do novo modelo de avaliação promulgado em 19 de janeiro de 2007 

pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, Dídia Lourenço, elaborou em 2008, um estudo de 

natureza qualitativa, denominado “A Avaliação do Desempenho Docente: necessidades 

de formação percebidas pelos professores avaliadores – Um contributo para a definição 

de um plano de formação” que implementou junto dos professores coordenadores de 

conselho de docentes com funções de avaliador no primeiro ciclo do ensino básico em 

seis agrupamentos do distrito de Setúbal. Tratou-se de uma investigação que objetivou:  
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“ – Identificar necessidades de formação percebidas pelos professores 

avaliadores (coordenadores de Conselho de Docentes), no 1º ciclo do 

ensino básico, em ordem ao exercício das novas funções que têm que 

desempenhar ao nível da avaliação dos seus pares; 

 – Contribuir para a elaboração de um programa de formação adequado a 

estes profissionais, de modo a fornecer-lhes um conjunto de 

procedimentos, capacidades, valores, competências e técnicas que lhes 

possibilitem responder mais adequadamente às exigências das novas 

funções que lhes são pedidas;” (Lourenço, 2008, p. 47) 

A autora concluiu que, maioritariamente, os respondentes concordaram com a 

implementação de uma avaliação potenciadora do desenvolvimento profissional. 

Apontaram as dificuldades associadas às novas funções definidas pelo novo modelo de 

ADD, para as quais não se sentiram preparados e que promoveram alguns 

constrangimentos no decorrer de um processo avaliativo que passou a ter como 

protagonistas colegas no papel de avaliadores. Os entrevistados identificaram 

necessidades de formação em termos de metodologias e estratégias de ensino, na 

avaliação da relação pedagógica docente/ discente e ainda na aferição das aulas 

observadas. Demonstraram também interesse em frequentar ações de formação 

desencadeadas pelo respetivo centro de formação do qual dependem onde, sob a 

orientação de um especialista, avaliadores e avaliados poderiam clarificar aspetos 

associados ao processo avaliativo. Lourenço (2008) inferiu também a necessidade da 

ADD ponderar o contexto no qual o avaliado exerce funções, de promover momentos de 

partilha entre avaliadores no intuito de detetar necessidades de formação, de formar 

avaliadores com regularidade implementando estruturas de apoio sistemático e efetivo e 

ainda de fomentar junto dos avaliadores uma atitude de rigor. 

Para concluir realcemos que a autora recorreu aos elementos recolhidos junto dos 

respondentes para traçar o perfil do avaliador:  

“ [...] o perfil traçado é o de um profissional altamente qualificado, integrado 

na profissão com um elevado nível ético e moral. Todas estas “qualidades” 

não deixam de ser compatíveis com a profissão de professor, no entanto 

também não são inatas em todos os professores, e, mais concretamente em 

todos os professores avaliadores.” (Lourenço, 2008, p. 77) 

Ainda no decorrer do ano 2008, Joaquim Messias desenvolveu, no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado, um estudo intitulado “Avaliação do desempenho de 

professores e o papel da supervisão - Um Estudo Exploratório com Professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico”. Messias (2008) timonou o estudo, implementado no quadro de 

zona pedagógica de Viseu junto dos docentes do primeiro ciclo do ensino básico, 
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alicerçando-o em duas questões fundamentais: 

“ – Como é que o modelo de Avaliação do Desempenho dos Docentes 

vigente em Portugal é visto pelos professores do 1º ciclo, 

nomeadamente quanto à sua contribuição efectiva para o seu 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional? 

– Como é que os professores vêm o papel que assume a figura do 

supervisor nesse modelo e nas práticas que o operacionalizam, 

nomeadamente quanto à orientação pedagógica e formativa do 

professor?” (Messias, 2008, p. 17) 

Segundo o autor, os inquiridos apontaram que o modelo de avaliação em vigor até ao 

dia 19 de janeiro de 2007, que preconizava a utilização de um relatório crítico (de 

autoavaliação) como principal/ única fonte de informações acerca do desempenho do 

docente, não potenciava uma avaliação efetiva dos docentes nem promovia a sua 

distinção pelo mérito. Em relação ao novo modelo de avaliação, promulgado por um 

diploma que à data da implementação da componente empírica do estudo ainda 

permanecia algo desconhecido pelos participantes, foi apontado como sendo promotor 

de um sistema de avaliação de cariz administrativo, seletivo e não contributivo do 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Na ótica dos respondentes, a 

avaliação deve centrar-se nas dimensões que dependem da ação do professor (relação 

pedagógica com os alunos, trabalho colaborativo, preparação e organização das 

atividades letivas), apelando a evidências extirpadas dos produtos do avaliado quer em 

termos de materiais didáticos ou de relatórios de autoavaliação. A intervenção dos 

Encarregados de Educação ou a utilização dos resultados escolares dos alunos foram 

rejeitadas pelos inquiridos. Tendo em conta os objetivos do estudo, o seu autor concluiu 

que os respondentes menosprezaram o papel do avaliador relativamente à observação 

das atividades letivas e à avaliação do trabalho desenvolvido pelos docentes. No 

entanto, foram realçadas as suas funções administrativas no que respeita à orientação 

pedagógica e formativa dos professores no decorrer do período probatório onde o 

supervisor se afigura relevante. 

Concluímos com as palavras de Messias (2008) que reavivam a importância que deve 

ser atribuída ao pleno conhecimento de um sistema de avaliação: 

“ Num processo avaliativo que se configura promotor do desenvolvimento 

profissional dos professores parece-nos urgente informar para formar 

através de actividades de apoio, orientação e regulação dos sujeitos desse 

mesmo processo.” (Messias, 2008, p. 102) 

Em 2009, Nuno Borges desenvolveu, no âmbito de uma dissertação de Mestrado, um 



 114 

estudo intitulado “Avaliação de Desempenho Docente – A perspectiva de professores de 

Educação Física”. Implementado junto de dez docentes propostos para cumprirem 

funções de avaliação na qualidade de titulares em exercício de funções em escolas 

pertencentes à então denominada Direção Regional de Educação do Norte.  

Neste estudo, foram estabelecidos como objetivos específicos: 

“ - Compreender o significado que a avaliação tem para os professores 

titulares em Educação Física; 

- Perceber a atitude dos professores de Educação Física face ao sistema 

 de avaliação em vigor; 

 - Identificar eventuais problemas do nosso modelo de avaliação.” 

(Borges, 2009, p. 101) 

O autor do estudo conclui que os participantes consideraram a ADD como uma 

oportunidade para, se corretamente implementada, influenciar positivamente a 

qualidade da instrução e da educação em Portugal. Embora estes anuíssem com a 

supressão do sistema de avaliação anterior, o novo modelo foi rotulado de economicista 

objetivando apenas a redução de custos, o que contribuiu para uma notória ausência de 

adesão ao mesmo. A falta de legitimidade dos avaliadores para avaliarem, assim como a 

burocratização de um processo avaliativo consumidor de tempo letivo, não letivo e 

pessoal dos avaliados só piorou a sua opinião. Desta forma, o autor inferiu a 

necessidade de implementar um modelo piloto utilizado para detetar os pontos fracos a 

melhorar e os fortes a destacar. Para além da implementação de uma fase de 

experimentação, ficou também patente a relevância de desenvolver ações de formação 

generalistas e específicas, relativas à temática da avaliação de professores, dirigidas a 

todos os envolvidos no processo permitindo-lhes não só adquirir novas valência como 

inteirar-se plenamente do modelo em vigor. 

Borges (2009) concluiu apontando a importância da observação de aulas no processo de 

ADD, no entanto a sua utilização não deve impedir o recurso a outras fontes de 

informações e não apenas aos elementos recolhidos no decorrer da observação de aulas. 

A pluralidade dos afazeres dos docentes assim o exige:  

“ [...] a observação de aulas deve ter primazia em qualquer modelo de 

avaliação de desempenho docente, mas teremos sempre de guardar espaço 

para outros aspectos fundamentais, onde se destaca a análise de todo o 

processo de planeamento e a intervenção do professor na escola, no 

sentido de valorizar dentro da comunidade onde se insere.” (Borges, 2009, 

p. 184) 

No seguimento da nossa análise do estudo de Borges (2009) particularizado aos 
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docentes de Educação Física, vamos agora examinar o trabalho de Luísa Figueiredo que 

concluiu, no mesmo ano, uma dissertação de Mestrado intitulada “A Avaliação de 

desempenho docente – Estudo do processo de implementação com professores de 

Educação Especial” que como o título indica envolveu docentes detentores de formação 

complementar em educação especial. Para nortear a sua investigação a autora 

estabeleceu uma pergunta de partida, a saber: 

“ […] de que forma os professores de educação especial se organizam para 

responder às exigências normativas da avaliação de desempenho?” 

(Figueiredo, 2009, p. 98) 

Os resultados obtidos no estudo conduziram a autora a inferir que os entrevistados 

entenderam classificar o modelo de avaliação, então em vigor, como um mecanismo de 

controlo e prestação de contas e não como um instrumento de promoção do 

desenvolvimento profissional. Sustentaram as suas opiniões num processo de seleção de 

avaliadores que suscitou muitas dúvidas aos docentes assim como no facto de terem 

sido utilizados instrumentos de recolha de informações demasiadamente complexos 

(grelhas de registo de avaliação) e burocráticos (portfólio). Por sua vez, a observação de 

aulas realizada no seio do processo de ADD, foi entendida como um prolongamento da 

observação concretizada no decorrer do estágio profissional, o que contribuiu para que 

os avaliados associassem propósitos certificativos a uma avaliação que não objetiva 

apenas a certificação de competências para a docência. Foi também pejorativamente 

apontado o número reduzido de aulas observadas que, antecipadamente agendadas, 

concorriam significativamente para o exercício de funções num ambiente educativo 

comedido e previamente ensaiado. Ainda em relação à observação de aulas, os 

participantes realçaram o facto da presença em sala de aula de um elemento estranho a 

uma turma onde se inserem alunos com necessidades educativas especiais, neste caso o 

avaliador, poder criar alguma instabilidade que, para além de constranger a 

aprendizagem destes alunos também pode motivar resultados inferiores àqueles que 

foram previamente planeados pelo avaliado. A autoavaliação, embora merecedora de 

alguma relevância por parte dos entrevistados, foi igualmente identificada como algo 

subjetiva e passível de incluir dados de reduzida fiabilidade. Já a utilização dos 

resultados obtidos pelos alunos para efeitos de ADD foi considerada correta desde que 

devidamente contextualizada e adaptada às características dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

Concluímos esta análise, pois interessa-nos realçar a referência de Figueiredo (2009) 
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relativamente à importância da utilização de referenciais de competências: 

“ [...] é necessária a construção de referentes bem definidos, aplicados de 

forma adequada aos objectivos perseguidos pela avaliação, sob pena do 

processo de avaliação se tornar substantivamente inútil.” (Ibidem, p. 175) 

Ainda em 2009, Virgínia Mota, desenvolveu uma investigação intitulada “O novo 

modelo de avaliação do desempenho docente: formação e perceções dos agentes 

avaliativos” destinado a analisar, junto de quatro docentes em exercício num 

agrupamento de escolas do distrito de Santarém, as suas perceções relativamente à 

primeira ação de formação que frequentaram, associada ao novo modelo de ADD e 

disponibilizada pelo Ministério da Educação. Desta forma, a autora pôde constatar que 

os participantes realçaram a importância dos docentes e seus superiores hierárquicos 

mais diretos, as direções executivas, procurarem selecionar os aspetos positivos da 

avaliação dos professores e de adaptá-los à realidade das suas escolas. Os entrevistados 

apontaram que a formação frequentada, apesar de não ter decorrido da forma mais 

eficaz, não os deixou indiferentes e que a mesma só poderia produzir alguns efeitos se 

fosse realizada de forma continuada, o que foi confirmado pela autora do estudo:  

“ Consideramos, assim, que a implementação deste modelo será uma mais-

valia, desde que os aspectos mais controversos do mesmo venham a ser 

devidamente ponderados e reformulados. Neste sentido, a continuidade do 

desenvolvimento de acções de formação acerca desta execução, revelar-se-á 

indispensável.” (Mota, 2009, p.84) 

Terminado o primeiro ciclo de avaliação (2007-2009), o segundo biénio avaliativo 

também foi profícuo em investigações no campo da ADD. Em 2010, Célia Chagas 

apresentou uma dissertação de Mestrado denominada “A avaliação do desempenho dos 

professores no quadro da regulação da educação – Um estudo de caso numa escola 

secundária”. Mais uma vez o estudo foi timonado por uma questão inicial 

cuidadosamente colocada:  

“ Quais as representações dos professores acerca da avaliação de 

desempenho docente, na sequência da aplicação do novo dispositivo de 

avaliação de desempenho docente?” (Chagas, 2010, p. 4) 

Da formulação da questão anterior derivaram perguntas às quais a autora procurou dar 

resposta, o que lhe permitiu inferir que os respondentes apontaram alguma relação de 

influência entre a qualidade do desempenho dos docentes e os resultados escolares dos 

alunos, sem contudo se conseguir alcançar alguma forma de consenso entre tal 

qualidade e a taxa de abandono escolar. Foi também apontada a importância da 

formação contínua no contexto de um sistema de ADD classificado de burocrático pelos 
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participantes que também realçaram o seu reduzido contributo para a qualidade da 

aprendizagem ou aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, assim como para a 

promoção do trabalho colaborativo e de entreajuda. A prova de acesso à categoria de 

professor titular não foi entendida como essencial para garantir a qualidade do 

desempenho do cargo. Foi sugerido que o número de aulas a observar (três) fosse 

revisto. A participação dos Encarregados de Educação no processo avaliativo, a taxa de 

abandono escolar e os resultados dos alunos não foram entendidos como relevantes no 

processo avaliativo. 

De realçar a referência da autora à importância da vertente formativa da ADD  

“ [...], pudemos constatar que os professores concordam em absoluto com o 

carácter formativo da sua avaliação de desempenho e que esta deve 

contribuir para o seu desenvolvimento profissional, devendo também 

incidir sobre todas as funções dos docentes.” (Chagas, 2010, p. 110) 

Maria do Céu Gomes publicou, em 2010, uma dissertação de Mestrado denominada 

“Avaliação do Desempenho Docente – Objectivos e Controvérsias” que utilizou uma 

abordagem qualitativa suportada na grounded theory – estudo de caso. Envolveu dois 

grupos de professores de uma escola secundária integrando avaliadores e avaliados no 

sentido de: 

“ Aferir as potencialidades e limitações do actual modelo de avaliação do 

desempenho proposto pelo DR nº 2/2008, de 10 de Janeiro, tendo em conta 

as opiniões dos avaliadores e avaliados.” (Gomes, 2010, p. 7) 

A autora concluiu que, segundo os respondentes, o processo de avaliação sofria de 

limitações, entre elas a sua excessiva burocratização, o recurso a uma avaliação 

realizada pelos pares sem formação adequada para o efeito, a desvalorização das 

dimensões sociais, profissionais e éticas, a inexequibilidade de objetivos conotados com 

mecanismos de controlo e pressão, a responsabilização dos docentes pela taxa de 

abandono escolar, o insuficiente número de aulas a observar e a subjetividade associada 

a tais observações, a promoção da individualização do trabalho e a deterioração do 

ambiente nas escolas. 

Para concluir evidenciamos algumas das características apontadas por Gomes (2010) 

relativamente a um sistema de avaliação idealizado pelos participantes no estudo: 

“ […], os mesmos privilegiam a avaliação promotora do desenvolvimento 

profissional; de subida de escalão e incremento salarial; de auto-avaliação; e 

realçam o fomento de uma cultura de avaliação fundamentalmente 

contextualizada, […].” (Gomes, 2010, p. 125) 
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Concluímos a nossa análise dos trabalhos académicos publicados no ano de 2010, com a 

dissertação de Mestrado de Abílio Tarrinha, intitulada “Observação do ensino no âmbito 

da Avaliação do Desempenho Docente”. Tratou-se de uma investigação implementada 

junto de oitenta e cinco docentes em funções em escolas do Ensino Básico e Secundário 

dos distritos de Aveiro e Coimbra e que objetivou determinar: 

“ Quais as percepções que os professores têm da avaliação do ensino 

docente e da hetero-observação do ensino em contexto de sala de aula 

estabelecida no Modelo de ADD vigente?” (Tarrinha, 2010, p. 83) 

Após a implementação e a análise dos resultados obtidos na sequência do 

desenvolvimento da componente empírica do estudo, o autor inferiu que os participantes 

concordaram que o desempenho de todos os docentes merecia ser avaliado, o 

desenvolvimento profissional devia constituir-se como o principal propósito de uma 

ADD centrada nos aspetos didáticos, científicos e relacionais da profissão docente, os 

avaliadores deviam ser titulares de formação especializada, a observação de aulas e a 

dinamização de projetos com os discentes devia concorrer para fornecer os elementos 

essenciais ao processo avaliativo. 

Tendo em conta a intrínseca necessidade dos avaliadores poderem identificar, nos 

avaliados, as características de um profissional de excelência, encontrámos junto de 

Tarrinha (2010), uma possível descrição dos atributos de tal docente:  

“ […], bom professor é todo o profissional de ensino que possui uma sólida 

competência científica (domínio dos conteúdos disciplinares) e uma 

consistente competência pedagógico-didáctica (transmite eficazmente os 

conhecimentos), preocupa-se e adapta o seu ensino ao grupo/turma 

concreto(a), que se preocupa com e se integra na dinâmica da 

escola/instituição em que trabalha, participando na vida da comunidade 

escolar e educativa; deve, ainda, possuir características pessoais como 

inteligência, flexibilidade, paciência e sentido de humor.” (Ibidem, p. 113) 

Em 2011 foi publicado um estudo de Maria Joaquina Carneiro intitulado “Avaliação de 

desempenho e clima de escola” que procurou compreender as possíveis correlações 

entre a forma como os professores enfrentam o processo de avaliação e o clima das suas 

escolas. Para tal a investigadora implementou um inquérito por questionário junto de 

docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Carneiro (2011) 

concluiu que os respondentes discordaram maioritariamente da função certificativa 

associada à ADD, mas concordaram com a sua vertente reguladora. Embora a maioria 

dos respondentes tenha apontado a necessidade dos avaliadores não exercerem funções 

no mesmo estabelecimento de ensino do que o avaliado, um número significativo de 
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participantes evidenciou a importância de serem constituídas equipas de avaliadores de 

origem externa e interna. Em termos relacionais, os participantes no estudo apontaram 

que as direções executivas e os departamentos respeitaram a autonomia individual dos 

docentes ao mesmo tempo que os apoiaram no desenvolvimento das suas tarefas. 

Finalmente, os respondentes manifestaram-se satisfeitos em relação ao clima das suas 

escolas, muito embora se tenham verificado algumas nuances em função do sexo, do 

tipo de vínculo profissional ou ainda do nível de escolaridade dos alunos. 

De salientar o relevo atribuído à exterioridade dos avaliadores para a preservação do 

clima nas escolas: 

“ A opção por avaliadores exteriores à escola poderá revelar a importância 

atribuída às boas relações de trabalho no sentido de preservar o clima, 

[...].” (Carneiro, 2011, p. 194) 

Enquanto elemento de relevo no processo avaliativo, a autoavaliação mereceu um 

destaque através de Esmeralda Carvalho que desenvolveu, no ano de 2011, uma 

dissertação de Mestrado denominada “Auto-avaliação e Desenvolvimento Profissional 

Docente – Estudo Exploratório”, onde procurou conhecer: as perceções, de cento e vinte 

e cinco docentes de um agrupamento de escolas, acerca da autoavaliação, assim como 

averiguar que práticas desenvolveram, que instrumentos/estratégias utilizaram, ou não, 

diariamente nesse campo e em que medida estes foram entendidos como mais-valias 

associados ao desenvolvimento profissional. 

A investigadora concluiu que os participantes manifestaram algum desencanto com um 

processo de ADD que classificaram como não formativo, orientado para o controlo, 

gerador de conflitos, de tensões e prejudicial ao clima relacional existente no 

agrupamento de escolas. Os resultados dos alunos não foram entendidos como 

elementos essenciais a considerar no processo avaliativo. A autoavaliação foi apontada 

como um procedimento fundamental na avaliação do desempenho docente que permite 

efetuar uma análise reflexiva acerca da própria atuação. Além disso, foi atestado que a 

autoavaliação fazia parte de um processo de aprendizagem ao longo da vida e promovia 

o desenvolvimento profissional. Apesar da importância atribuída à autoavaliação, os 

docentes não evidenciaram uma regular utilização desta circunscrevendo-se meramente 

a momentos pontuais de avaliação, habitualmente no final de cada ano letivo ou para 

efeitos de progressão na carreira. Desta forma a autora inferiu que: 

“ [...], é nossa convicção que a auto-avaliação docente, apesar de ser 

reconhecida como importante, se apresenta ainda como um procedimento 
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que precisa de ser consolidado e amadurecido por parte dos professores, 

[...].” (Carvalho, 2011, p. 142) 

A verticalidade do processo avaliativo do desempenho docente implicou adaptações em 

todos os ciclos de ensino, o caso particular do primeiro ciclo do ensino básico foi 

tratado na dissertação de Mestrado que Ana Coelho desenvolveu em 2011 com o título 

“Avaliação do Desempenho Docente – A realidade no 1.º Ciclo”. Com este trabalho a 

investigadora procurou conhecer a opinião de oito docentes que ocuparam diferentes 

funções no processo de ADD relativamente ao sistema de avaliação regulado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, no intuito de elaborar um conjunto de 

propostas para melhorar o referido modelo. 

Na sequência da análise dos elementos recolhidos junto dos participantes no estudo, a 

autora inferiu que estes apontaram o modelo vigente como burocrático, promotor do 

individualismo, injusto face à existência de quotas e conflituoso tendo em conta que a 

avaliação se desenvolvia com a colaboração de docentes sem formação adequada para o 

efeito, que exerciam funções no mesmo estabelecimento de ensino que os avaliados 

criando, assim, algumas divergências. Os participantes neste estudo também apontaram 

o deficitário número de aulas a observar como um dos elementos do processo a ser 

corrigido. Embora tenham sido apontados problemas no sistema de avaliação, a 

promoção da reflexão sobre a prática foi evidenciada como um ponto forte do modelo 

de ADD. Tendo em conta os objetivos do estudo, a investigadora apresentou um 

conjunto de sugestões de melhoria a serem implementadas no processo avaliativo, a 

saber: a simplificação do processo per se, a implementação de formação especializada 

para as entidades avaliadoras e de formação gratuita dirigida para a compreensão e 

apropriação do modelo de ADD, a erradicação de quotas limitadoras das menções a 

atribuir no final do processo. Desta forma, segundo Coelho (2011):  

“ Os docentes não renunciam à avaliação apenas se debatem por um modelo 

justo e que coloque todos os docentes em igualdade de circunstâncias.” 

(Coelho, 2011, p. 165) 

No decorrer do ano 2011, Margarida Garcia, apresentou, no âmbito de uma dissertação 

de Mestrado, uma investigação sustentada na análise de trezentos e treze textos de 

professores publicados na blogosfera nacional. Intitulada “Avaliação do desempenho 

docente: As lógicas profissionais na voz crítica dos professores”, a autora procurou 

compreender os posicionamentos dos docentes e interpretar os argumentos diferenciais 

presentes no discurso de contestação. Em resultado da análise dos dados recolhidos, 
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Garcia (2011) apresentou possíveis reformulações a serem efetuadas no modelo de 

ADD, nomeadamente: um reforço da vertente formativa da avaliação dos professores, 

uma revisão dos ciclos avaliativos alterando-os de bianuais para quadrienais, uma 

articulação da avaliação dos professores com a avaliação das escolas e respetivos ciclos 

de gestão, a conceção da figura de supervisor enquanto docente com formação 

especializada de proveniência externa ao estabelecimento de provimento do avaliado, a 

tripartição das responsabilidades avaliativas entre Diretor, Coordenador de 

Departamento e a figura de um mentor/ supervisor, a implementação de distintas 

modalidades de avaliação (inicial a decorrer nos três primeiros ciclos avaliativos, de 

aperfeiçoamento nos cinco ciclos seguintes e especializada destinada à avaliação de 

docentes candidatos a funções específicas), a diferenciação do carácter da observação de 

aulas (formativo nos primeiros três anos de serviço e sumativo nos demais), a 

elaboração de um relatório anual de pendor reflexivo e finalmente a implementação 

participada pelos docentes do modelo de avaliação. 

Embora a autora propusesse a criação da figura de um mentor/ supervisor devidamente 

preparado para desempenhar as suas funções no seio do processo avaliativo, não 

olvidou a importância e os efeitos da preparação dos avaliadores:    

“ […], a qualificação dos avaliadores revela-se fundamental, não só para a 

credibilização dos juízos avaliativos sobre o desempenho dos avaliados, 

como também para poderem liderar os processos de desenvolvimento 

associados à avaliação profissional.” (Garcia, 2011, p. 248) 

Na esteira de estudos anteriores, também eles circunscritos a um determinado nível de 

ensino, Maria Celeste Guerreiro patenteou no âmbito de um Mestrado, em 2011, um 

trabalho denominado “Oportunidades e desafios da avaliação de desempenho para o 

desenvolvimento profissional dos docentes: um estudo a partir das perceções de 

professores de uma escola básica do distrito de Évora” que objetivou analisar a cultura 

avaliativa de uma escola básica do distrito de Évora no contexto específico da ADD. 

Com este trabalho, Guerreiro (2011) inferiu que uma interligação entre a avaliação do 

desempenho docente e o desenvolvimento profissional e organizacional poderia 

contribuir para a consolidação da cultura avaliativa da escola através da formulação de 

compromissos formativos e avaliativos quer ao nível dos docentes ou da escola como 

organização plural. Segundo a autora a avaliação do desempenho docente foi encarada 

numa perspetiva formativa, o que contribuiu para que o processo avaliativo fosse 

conotado como uma oportunidade de aprendizagem e melhoria onde a autoavaliação e o 
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feedback desempenharam papéis de destaque. Ainda assim, ficou patente a ausência de 

uma cultura avaliativa retrospetiva e proactiva. Foi sugerida a utilização de um plano 

individual de desenvolvimento profissional que enfatizasse as potencialidades do 

professor permitindo-lhe alcançar mais eficazmente o patamar de desenvolvimento 

profissional exigido pela escola e em última instância pela tutela. Como referiu a 

investigadora: 

“ A centralidade da avaliação, tanto nas tarefas de ensino como de 

aprendizagem, constitui um desafio profissional que, oportunamente 

agarrado pelos actores educativos, poderá elevar a qualidade e eficácia da 

escola.” (Guerreiro, 2011, p. 115) 

Em 2012, Ana Cardoso apresentou uma Tese de Doutoramento intitulada “Avaliação do 

Desempenho Docente e o Professor Titular: Um estudo de caso numa perspetiva 

organizacional” onde procurou pesquisar, do ponto de vista da análise organizacional, o 

modo como foi percecionado pelos docentes de um agrupamento de escolas da zona 

centro do território continental português, o processo de avaliação do desempenho 

relativo ao ciclo 2007/2009. Foi atribuída uma particular atenção ao papel 

desempenhado pelos professores titulares num modelo de avaliação por pares e num 

quadro legal de verticalização da carreira docente. A autora concluiu que a divisão da 

carreira nas categorias de professores titulares e não titulares, a morosidade numa 

seleção deficitária e numa formação inexistente dos avaliadores, a observação de aulas 

pelos pares enquanto avaliadores, a excessiva burocratização de um processo avaliativo 

complexo e pesado, as tensões que decorreram da implementação do modelo de ADD, a 

ausência da apreensão de uma avaliação cujo propósitos não foram acolhidos da melhor 

forma pelos docentes, a inexistência de alterações significativas nas práticas dos 

professores constituíram bases sólidas para uma rejeição do modelo de avaliação 

analisado pela supracitada investigadora tendo os docentes optado por boicota-lo ou 

restringir a suas participações aos requisitos mínimos exigidos.  

Concluímos a análise do trabalho de Cardoso (2012) anuindo em pleno com a 

necessidade de aportar alguma importância à experimentação do modelo e não à sua 

sistemática reformulação.  

“ Estamos convictos que a avaliação do desempenho docente é um 

procedimento essencial e indispensável. No entanto, pelo impacto que tem 

na profissão docente, não deve ser efetuada de forma precipitada, isto é, 

sem se ter a convicção de que o processo está bem concebido e que é 

exequível.” (Ibidem, p. 301) 
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O modelo de avaliação promulgado e regulamentado pelos Decreto-Lei n.º 75/2010 e 

Decreto Regulamentar n.º 2/2010, ambos publicados a 23 de Junho de 2010, foi alvo de 

uma análise por parte de Luísa Maria Costa que apresentou, em 2012, uma dissertação 

de Mestrado que versou sobre a “Avaliação do Desempenho Docente – Percepções dos 

professores sobre o último modelo de ADD e seus efeitos nas práticas docentes”. Esta 

investigação teve como objetivo verificar, junto dos professores em exercício na Escola 

Secundária de Vendas Novas, em que medida os princípios constantes no normativo da 

ADD, ou seja, a melhoria da qualidade do serviço educativo, das aprendizagens e o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes foram interiorizados e 

concretizados. A investigadora concluiu que os professores demonstraram deter 

conhecimento suficiente relativamente à legislação e os documentos internos associados 

à ADD. Os mesmos reconheceram a importância da avaliação dos professores poder 

contribuir para o desenvolvimento profissional, no entanto a mesma revelou-se 

excessivamente burocrática, não motivou o desenvolvimento de projetos orientados para 

a melhoria da qualidade da escola, não incrementou a melhoria das aprendizagens dos 

alunos, não permitiu diagnosticar os aspetos a melhorar no desempenho dos professores 

ao mesmo tempo que não conduziu os avaliados a desenvolverem uma prática reflexiva 

e colaborativa.  

Para concluir esta breve análise do trabalho de Costa (2012) entendemos evidenciar a 

importância que a supradita autora atribuiu à necessidade de apropriação do modelo de 

avaliação que poderá acontecer se os envolvidos conseguirem:  

“ Fomentar uma maior confiança no processo de avaliação de desempenho, 

potenciando o seu papel na mudança das práticas pedagógicas, com uma 

interpelação sistemática sobre a qualidade do ensino e das aprendizagens;” 

(Costa, 2012, p. 139) 

À semelhança dos estudos de Borges (2009) e de Figueiredo (2009), particularizados a 

um grupo disciplinar, Maria Rita Freitas desenvolveu, em 2012, uma dissertação de 

Mestrado denominada “Avaliação de Desempenho do Professor de Línguas 

Estrangeiras – O que pensam os professores?” através da qual pretendeu identificar 

fatores de satisfação e insatisfação profissional e identificar potencialidades e 

constrangimentos do processo de avaliação docente junto de trinta professoras de 

Línguas Estrangeiras. Segundo a autora do estudo, as participantes reconheceram na 

ADD uma oportunidade de melhorar as suas práticas pedagógicas e, consequentemente, 

o seu desenvolvimento profissional sem esquecer o contributo na promoção da 
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qualidade do próprio sistema educativo. No entanto, manifestaram-se contra um modelo 

de avaliação que procurou conciliar as vertentes formativa e sumativa, pelo que 

apontaram que o modelo de avaliação parcamente experimentado e excessivamente 

burocrático não contribuiu para o reconhecimento do mérito e, em última instância, para 

o seu desenvolvimento profissional. Relativamente às especificidades da docência nas 

disciplinas de Línguas Estrangeiras, as docentes inquiridas enalteceram a necessidade 

dos avaliadores deterem competências específicas adequadas ao cargo que 

desempenham. A insatisfação que adveio na sequência de uma tumultuosa 

implementação do modelo de avaliação dos professores conduziu parte significativa das 

participantes a repensarem a sua continuidade na profissão docente. O novo sistema de 

avaliação de desempenho docente promoveu desnecessárias tensões, apresentou 

constrangimentos profundos e não atingiu os objetivos a que se propôs, pelo que deveria 

ser sujeito a reformulações como uma adequação da avaliação à experiência 

profissional, a uma maior valorização do relatório de autoavaliação, à necessidade de 

especializar os avaliadores. 

Muito embora esta investigação tenha sido desenvolvida no intuito de abarcar as 

especificidades de uma determinada área disciplinar, as conclusões obtidas pela 

investigadora poderiam perfeitamente adaptar-se a outras áreas, com efeito: 

“ É importante insistir numa avaliação docente do tipo formativo, 

colaborativo, que favoreça uma abordagem cíclica de reflexão-acção que 

potencie o crescimento do docente enquanto pessoa e profissional e que se 

revele adequada aos saberes definidos no perfil de competências do 

professor de LE, [...].” (Freitas, 2012, p. 129) 

Em resultado das várias reformulações ocorridas no processo avaliativo dos docentes 

desde 2007, Maria Elisabete Oliveira, desenvolveu, em 2012, um trabalho intitulado “O 

Caminho Labiríntico da Avaliação do Desempenho Docente: Um estudo com 

professores de Línguas Estrangeiras” onde procurou analisar os modelos de avaliação 

do desempenho docente vigentes entre os anos 2007 e 2011 e determinar o seu impacto 

junto dos professores de Línguas Estrangeiras. Para tal estudou as conceções e 

perceções relativas ao processo em causa num grupo de dez docentes de Línguas 

Estrangeiras em exercício numa escola do ensino secundário do distrito do Porto. A 

autora concluiu que os respondentes apontaram que a implementação de um sistema de 

avaliação do desempenho docente pode ser vantajosa na deteção de pontos de melhoria 

independentemente da longevidade da prática docente. No entanto, estes manifestaram 
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alguma incompreensão perante a implementação de um processo avaliativo consequente 

para a classe docente sem a efetiva participação dos professores na sua elaboração. 

Referiram também que, embora excessivamente burocráticos, os modelos não 

contemplaram uma adequação às especificidades dos docentes oriundos de grupos 

disciplinares díspares, o que evidenciou a ausência de alguma forma de experimentação 

e subsequente melhoria num período anterior à generalização dos mesmos. 

Consideraram também que a ADD promovia algum mau estar entre colegas, o que 

sucedeu aquando a atribuição das funções de avaliador a docentes sem preparação 

técnica e/ou emocional para um cargo que exigia a presença de avaliadores num espaço 

que só foi compartilhado abertamente com outros profissionais no decorrer do estágio 

pedagógico para efeitos de certificação. 

Desta forma, só nos resta concordar com a investigadora pois faz todo o sentido 

considerar que:  

“ [...] é muito difícil mudar mentalidades e de que um supervisor e/ou um 

avaliador na sala de aula ainda continua a revelar-se, para muitos 

professores, uma presença não desejada quase sempre considerada de 

caráter inspetivo.” (Oliveira, 2012, p. 140) 

Na dissertação de Mestrado denominada “Avaliação de desempenho docente: O papel 

da supervisão e as competências dos professores avaliadores”, apresentada em 2012, 

Ana Patrícia Silva procurou conhecer as conceções dos professores avaliadores e 

avaliados relativamente ao papel da supervisão na avaliação de desempenho docente. 

Para esse efeito, foram entrevistados oito docentes, quatro professores avaliadores e 

quatro professores avaliados que lecionavam o 2º e 3º ciclos no mesmo estabelecimento 

de ensino. Para enriquecer o estudo a autora inclui a análise de portfólios. 

O estudo permitiu concluir que os professores (avaliadores e avaliados) discordaram do 

modelo de ADD, categorizado como complexo, burocrático, inexequível, escassamente 

credível, parcamente fiável e significativamente mais orientado para uma vertente 

classificativa, sumativa do que formativa. Os avaliados, mais propensos a refletirem 

sobre o processo desenvolvido, apontaram a oportunidade criada pelo processo 

avaliativo no sentido de divulgarem o seu trabalho pedagógico e obterem o devido 

reconhecimento pelos pares. Já os avaliadores focalizaram-se nos aspetos negativos da 

ADD e evidenciaram a falta de tempo, as tensões criadas entre os professores e ainda a 

ausência da sua preparação para cumprirem com as funções de avaliador. A 

investigadora inferiu, também, que os participantes não atribuíram relevância à 
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supervisão no processo. 

Entre os diversos aspetos que recolhemos do trabalho de Silva (2012) queremos mais 

uma vez destacar a importância dos avaliadores e do pleno reconhecimento das suas 

aptidões para avaliar: 

“ De todos os resultados aqui apresentados, o aspeto mais saliente relaciona-

se com a ausência de formação específica do professor avaliador. Esta 

ausência de formação é agravada pela sua falta de apetência para o 

exercício do cargo, seja pela sobrecarga de trabalho, seja pela auto 

perceção de incompetência e ambas se refletem no seu exercício do 

desempenho como avaliadores e na falta de reconhecimento e 

credibilidade pelos avaliados.” (Ibidem, p. 102) 

2.3.6.1 
Breve meta-análise das investigações nacionais em avaliação do 

desempenho docente 

 

Os breves epítomes que realizámos permitem-nos inferir que não obstante a versão do 

modelo de avaliação que foi aferido (tendo em conta que foram analisados trabalhos 

desde 2001 até 2012), a área disciplinar visitada (Borges, 2009; Figueiredo, 2009; 

Freitas, 2012), o ciclo de ensino avaliado (Coelho, 2011; Silva, 2012), o número de 

participantes envolvidos (Mota, 2009; Carvalho, 2011; Silva, 2012), a metodologia de 

investigação utilizada (Gomes, 2010) ou ainda a natureza do estudo escolhida 

(Lourenço, 2008) patentes nas diversas investigações que tivemos oportunidade de 

consultar, todos eles contribuíram para orientar e balizar este trabalho quanto à 

identificação de procedimentos e indicadores e à concludente elaboração do instrumento 

de recolha de informações que apresentaremos mais adiante.  

Com efeito, foi apontada a necessidade do desempenho ser avaliado (Tarrinha, 2010), 

de envolver os docentes no processo de elaboração do modelo de avaliação (Silva, 

2001; Garcia, 2011), de contextualizar a ADD (Ferreira, 2006; Oliveira, 2012), de 

desburocratizar o processo avaliativo (Messias, 2008; Gomes, 2010; Coelho, 2011; 

Cardoso, 2012; Costa, 2012), de não serem utilizados os resultados dos alunos para 

efeitos de avaliação dos professores (Ferreira, 2006; Chagas, 2010; Gomes, 2010; 

Carvalho, 2011), de eliminar as quotas que regulam as percentagens de atribuição de 

menções (Coelho, 2011), de promover formações especializadas para os avaliadores 

(Lourenço, 2008; Freitas, 2012; Silva, 2012), de recorrer a avaliadores internos e 

externos (Carneiro, 2011), de envolver os superiores hierárquicos e as direções 
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executivas no processo de avaliação (Mota, 2009) ou ainda de não limitar a recolha de 

informações a um número reduzido de fontes (Borges, 2009).  

Entendemos concluir esta meta-análise que nos permitiu evidenciar o inestimável 

contributo de todos estes trabalhos académicos para a consecução dos objetivos desta 

investigação, relembrando também a importância do aporte de cada um deles para a 

avaliação em educação.  

2.3.7 A avaliação do desempenho docente em termos internacionais 

 

A avaliação de professores não é de todo uma exclusividade nacional: 

“ La falta de mecanismos de evaluación de la función docente en España ha 

suscitado un gran debate – especialmente entre la Inspección Escolar, que 

hasta la fecha ha sido encubierto con la puesta en marcha de evaluaciones 

en las que se evalúa de forma genérica al centro escolar y no a la variable 

docente.” (Beltrán, 2009, p. 61) 

nem europeia, por exemplo, o Reino Unido foi um dos países que seguiu medidas 

governativas, relativas à ADD, semelhantes àquelas que já tinham sido tomadas em 

países mais longínquos como a Austrália ou a Nova Zelândia e que: 

“ […] ha instaurado en los últimos años un sistema de “pago por 

rendimiento”, como estrategia para incentivar la mejora vinculada al 

rendimiento obtenido por los alumnos.” (Bolívar, 2008, p. 58) 

A ADD está presente nos mais variados países pelo que para reforçar o nosso 

entendimento em torno da temática da avaliação do desempenho docente resolvemos 

indagar, ainda que sucintamente, o modus operandi da supracitada avaliação para além 

das fronteiras nacionais. 

“ Formellement, tous les pays industriels membres ou associés de l’OCDE 

déclarent qu’ils suivent avec attention le travail de leurs enseignants, et 

proclament leur attachement à un enseignement de qualité ainsi à une 

carrière aussi dynamique que possible des personnels qu’ils emploient.” 

(Laderrière, 2008, p. 9) 

A análise da literatura que temos vindo a efetuar já nos permite inferir que a instituição 

de um sistema de avaliação é um processo moroso que envolve uma multiplicidade de 

atores, desde a tutela e todos os organismos que dela dependem e concorrem para a 

execução do processo avaliativo até aos principais interessados, os docentes. Cada 

sistema incorpora características próprias que não só advêm da concretização de 

vontades políticas ou económicas como resultam também das características culturais e 
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sociais dos seus promotores. A diversidade de propósitos associados à ADD reflete-se 

na multiplicidade de programas e orientações dos diversos sistemas educativos. Parece-

nos por isso legítimo inferir que encontrar um modelo que apregoe a utilização da 

avaliação dos professores em início de carreira é tão comum como nos depararmos com 

processos avaliativos que defendem apenas a sua utilização após décadas de práticas 

letivas. 

Como é evidente, um estudo aprofundado e em larga escala dos muitos sistemas de 

avaliação existentes noutras nações compelia-nos a investir recursos que promoveriam 

certamente elementos suficientes para a produção de um novo trabalho de investigação 

totalmente apartado do corrente. Pelo que, perante a evidência de termos que selecionar 

uns países e respetivos modelos em detrimento de outros, resolvemos não desenvolver 

um estudo vertical e detalhado de determinados sistemas de avaliação em particular. 

Optámos por extrair transversalmente as informações que consideramos mais relevantes 

para o nosso trabalho e limitámos e enfocámos a nossa ação investigativa nos seguintes 

tópicos: propósitos da avaliação, procedimentos desenvolvidos e indicadores utilizados. 

Preocupámo-nos também com a hodiernidade das informações a recolher e, 

consequentemente, na possibilidade de estarmos a apontar especificidades de sistemas 

de avaliação que já tivessem sido revogadas na sequência de subsequentes 

reformulações legislativas/ políticas semelhantes àquelas com as quais temos convivido 

em Portugal, fundamentalmente, a partir do ano 2007.  

Desta forma, para dirimir todas as nossas inquietudes, socorremo-nos do seminal 

trabalho desenvolvido sob a responsabilidade da OCDE, que foi recentemente publicado 

no primeiro semestre de 2013. Através da obra intitulada “Teachers for the 21st 

Century. Using Evaluation to improve teaching”, pudemos inteirar-nos acerca de vinte e 

nove sistemas de avaliação
48

, utilizados em 2011/2012, por vinte e oito países 

(Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, 

Estónia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa e República Eslovaca), presentes nos cinco continentes.  

Entre os vinte e oito países pelos quais nos interessámos, vinte e dois demonstraram 

possuir políticas oficiais, nacionais ou estaduais, de avaliação dos professores. Tal não 

                                                      
48

  Na Bélgica são utilizados dois sistemas de avaliação, o primeiro implementado na comunidade de 

língua francesa (CFr) e outro relativo a comunidade de língua oficial flamenga (CFl). 
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significa que os seis países/ comunidades remanescentes (a comunidade de língua 

francesa da Bélgica, a Espanha, a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia e a Noruega) não 

implementam processos avaliativos, uma vez que os desenvolvem localmente, como 

acontece na Dinamarca onde a direção do estabelecimento de ensino concretiza 

anualmente a avaliação dos professores. 

“ S’il n’y a pas de système national d’évaluation du travail des enseignants, 

une majorité des responsables d’institutions éducatives ont néanmoins leur 

propre système d’évaluation. Pour juger un enseignant, un directeur 

d’école mobilisera des critères comme la maîtrise de la profession, le 

résultat des élèves, la capacité de mise à jour des connaissances, la 

capacité à coopérer, etc.” (Laderrière, 2008, p. 10) 

O estudo da OCDE (2013) sintetizou os propósitos da avaliação estabelecendo cinco 

funções:  

 certificar os docentes que concluem o período probatório cumprido antes de 

ingressarem na carreira docente; 

 regular a progressão na carreira que advém de um processo avaliativo específico, 

autónomo e voluntário; 

 aferir globalmente o desempenho dos docentes num processo desenvolvido 

habitualmente nas escolas sob a orientação da gestão executiva
49

; 

 selecionar os docentes que se podem registar como profissionais do ensino 

devidamente habilitados para exercer as suas funções no respetivo sistema 

educativo nacional (Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e Suécia), processo que se 

assemelha à inscrição de um recém-licenciado numa ordem profissional após a 

realização de um exame com aproveitamento; 

 identificar profissionais de excelência conferindo-lhes prémios de mérito e/ou 

aumentos salariais pontuais (Coreia, o Chile e o México). 

Os aspetos a serem avaliados entroncam no referencial de Danielson (2007) que 

oportunamente apontámos, tendo-se verificado que alguns sistemas de avaliação 

presentes nos países em estudo apoiavam-se apenas em evidências extraídas da 

planificação e preparação das atividades desenvolvidas sob a responsabilidade dos 

docentes, do ambiente de sala de aula ou ainda da vertente associada à instrução/ ensino 

e comunicação com os alunos, como no caso do Chile e do Luxemburgo. Por sua vez o 

sistema de avaliação dos professores na Estónia apontou atribuir apenas importância a 

                                                      
49

  Situação que corresponde ao caso português, que melhor se coaduna com os intuitos desta 

investigação. 
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uma avaliação alicerçada no desenvolvimento profissional per se, nas responsabilidades 

dos docentes onde se incluem o contributo dos professores para o desenvolvimento da 

escola ou ainda a relação dos docentes com a comunidade educativa. Na Áustria, os 

aspetos a avaliar ficam dependentes da decisão do avaliador que, por exemplo, pode 

optar por considerar ou não a planificação das tarefas desenvolvidas pelos docentes, o 

ambiente de sala de aula ou ainda os aspetos relacionados com a comunicação e técnicas 

de ensino. Na Hungria e na República Checa podem ser considerados todos os aspetos 

referidos anteriormente, mas a sua utilização pode depender do regulamento interno de 

cada escola que os desconsidera ou privilegia. Já nos demais países participantes, todas 

as vertentes são regularmente utilizadas sob a hegemonia nacional dos responsáveis pela 

educação. 

Entre fontes e instrumentos de recolha de informações utilizados, encontramos a 

observação de aulas, a entrevista/ reunião para a definição de objetivos individuais, a 

autoavaliação e o portfólio. A observação de aulas é significativamente mais usada na 

aferição global do desempenho docente, mas também pode ser utiliza no decorrer do 

processo de certificação dos docentes em final de período probatório ou ainda no 

processo de registo dos professores na Nova Zelândia. No Chile, a observação de aulas 

com uma duração de quarenta e cinco minutos é gravada em vídeo e avaliada pelo 

organismo nacional responsável pela ADD. A maioria dos sistemas de avaliação obriga 

à definição de objetivos individuais a serem alcançados num período previamente 

acordado com a direção da escola. Os objetivos são definidos na sequência de 

entrevistas individuais onde avaliados e avaliadores ponderam a exequibilidade e a 

coerência dos intentos do professor em avaliação. A autoavaliação é parte integrante do 

processo avaliativo na maioria dos países envolvidos no estudo. Em Israel, no final do 

período probatório e no decorrer das tramitações associadas ao processo que culmina na 

progressão do professor na carreira, é exigida a elaboração de um registo de 

autoavaliação. Na Nova Zelândia, a elaboração de um registo de autoavaliação é 

obrigatória para que os professores possam efetuar o seu registo no sistema nacional de 

educação.  

A utilização de portfólios na ADD está largamente difundida, mas a sua elaboração 

ainda é encarada como uma menos-valia para o processo, tendo em conta o peso 

burocrático de que se reveste. Pelo que, a OCDE (2013) recomenda que incluam 

elementos que reflitam a súmula do trabalho dos docentes quer através de planos de 
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aula, de aulas registadas em vídeo ou simplesmente com recurso a anotações que 

complementem os elementos facultados. 

Em determinados países são utilizadas provas de avaliação para aferir o desempenho 

dos docentes, no Chile e no México utilizam-nas para efeitos de atribuição de prémios, 

no Luxemburgo e na Eslovénia no final do período probatório e na Suécia para permitir 

o registo enquanto docente habilitado a exercer funções no sistema educativo nacional.  

Na República Eslovaca os resultados das aprendizagens dos alunos são considerados 

para efeitos de avaliação dos professores no final do período probatório, no México os 

resultados dos alunos em provas estandardizadas também são considerados no processo 

avaliativo dos docentes, especialmente para efeitos de atribuição de prémios. No Chile 

tais resultados integram o sistema nacional de ADD e no Reino Unido a sua utilização é 

apenas pontual. 

Alguns sistemas de avaliação recorrem a inquéritos para conseguir obter, junto dos 

alunos e/ou Encarregados de Educação, informações passíveis de serem utilizadas no 

decorrer do processo avaliativo. Embora a sua utilização não seja sistemática, países 

como o México utilizam, por exemplo, inquéritos por questionário aplicados aos alunos, 

na Coreia, na Nova Zelândia e na República Checa, os Encarregados de Educação 

também são apontados como fontes de informações acerca do desempenho dos 

docentes. 

A variabilidade de instrumentos utilizados na ADD é uma consequência das opções 

tomadas pelos responsáveis pela educação e consequente avaliação dos professores, se 

em Portugal a elaboração dos instrumentos de recolha é desenvolvida sob a 

responsabilidade das escolas de acordo com orientações emanadas de normativos 

nacionais, na Estónia, Hungria e Suécia são os órgãos de gestão que definem os 

instrumentos a serem utilizados no processo avaliativo. 

Entre os avaliadores envolvidos no processo constam uma comissão de avaliadores 

internos, os colegas em exercício na mesma escola, o Diretor da Escola, um especialista 

em avaliação sem vínculo à escola do avaliado, o ministério responsável pela pasta da 

educação, um Supervisor nomeado no seio dos docentes da escola. Por exemplo, na 

Bélgica (CFl) o Diretor é o avaliador principal e os órgãos pedagógicos da escola 

integram os outros avaliadores. No Chile estão envolvidos, o Diretor da escola, um 

especialista em avaliação externo à escola, um docente de outro estabelecimento de 
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ensino e uma comissão de avaliação composta por avaliadores oriundos do município. 

Na França a avaliação dos professores está a cargo do Diretor da escola e de um 

avaliador externo, especialista em avaliação que pertence ao quadro da Inspeção-geral 

de ensino. Já na Polónia a avaliação fica apenas a cargo do Diretor da escola. 

Temos assim evidências que os avaliadores podem pertencer aos quadros do mesmo 

estabelecimento de ensino que o avaliado ou serem oriundo de outras escolas ou 

organismos oficiais. Ilustramos de seguida a distribuição da tipologia de avaliadores 

consoante o país e os propósitos da avaliação dos professores.  

Quadro 4 – Tipologia de avaliadores envolvidos no processo de avaliação dos professores 

em 2011/ 2012 (Adaptado de OCDE, 2013, p. 28) 

  

Propósitos do processo avaliativo 

  

Certificar a 

conclusão 

do período 

probatório 

Aferir o 

desempenho do 

docente 

Autorizar o 

registo do 

docente 

Regular a 

progressão 

na 

carreira 

Selecionar 

e atribuir 

prémios 

A
v
a
li

a
d

o
re

s 
en

v
o
lv

id
o
s In

te
rn

o
 

Austrália, 

Canadá, 

Irlanda 

(ISCED 2-3), 

Itália, 

Holanda, 

República 

Eslovaca 

Austrália, Áustria, 

Bélgica (comunidade 

Flamenga), Canadá, 

Coreia, Eslovénia, 

Holanda, Hungria, 

Israel, Nova 

Zelândia, Polónia, 

República Checa, 

República Eslovaca 

Austrália, 

Áustria, Nova 

Zelândia 

Coreia, 

Estónia, 

Israel, 

Polónia, 

República 

Checa 

Coreia 

E
x
te

rn
o
 

Irlanda 

(ISCDE 1), 

Eslovénia 

México Suécia --- 
Chile, 

México 

In
te

rn
o

 e
 

E
x

te
rn

o
 Áustria, 

França, 

Israel, 

Luxemburgo, 

Suécia 

Chile, França, 

Portugal 
--- --- --- 

Fica assim evidenciado que, no âmbito da avaliação do desempenho, parte significativa 

dos sistemas de avaliação dos países envolvidos no estudo da OCDE (2013) recorrem 

apenas a avaliadores internos. O México é o único a utilizar somente avaliadores 

externos, por sua vez o Chile, a França e Portugal recorrem aos dois tipos de 

avaliadores. 
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Na sequência das recorrentes indagações na literatura que temos vindo a materializar, 

identificámos, mais uma vez, a dicotomização das funções da avaliação, por um lado o 

incentivo ao desenvolvimento profissional (numa vertente formativa) e por outro a 

incrementação de mecanismos de prestação de contas (numa vertente sumativa). 

“ Most teacher-appraisal approaches aim to use results for both formative 

and summative purposes. However, combining the improvement and 

accountability functions into a single teacher-appraisal process is not 

straightforward.” (OCDE, 2013, p. 17) 

Ora a OCDE (2013) veio confirmar-nos que nos países participantes no estudo, a 

implementação de um sistema de avaliação dos professores pode categorizar-se tendo 

em conta as seguintes pretensões: 

 influenciar sistematicamente o desenvolvimento profissional dos docentes como 

sucede na Austrália, no Chile, na Coreia, no México, em Portugal e no Reino 

Unido (Irlanda do Norte); 

 intentar influenciar o desenvolvimento profissional dos docentes como no caso 

da Áustria, Bélgica (CFl), Canadá, Eslovénia, França, Holanda, Israel e Nova 

Zelândia; 

 eventualmente influenciar o desenvolvimento profissional dos docentes como 

ocorre na Hungria, Polónia e Repúblicas Checa e Eslovaca; 

 não influenciar o desenvolvimento profissional dos docentes como acontece na 

França, Itália, Luxemburgo e Eslovénia, mas apenas aquando a ADD se destina 

a certificar o final do período probatório. 

Na Hungria, Polónia, República Checa e República Eslovaca a relação de influência 

entre a ADD e o desenvolvimento profissional não está instituída nacionalmente, mas 

pode ocorrer localmente por opção das escolas, de acordo com os respetivos 

regulamentos internos. Os efeitos da ADD no quotidiano dos docentes não se limitam à 

melhoria do desenvolvimento profissional uma vez que, segundo a OCDE (2013), é 

possível distinguir um leque de consequências associadas à avaliação dos professores 

com efeitos na carreira dos professores (vertente sumativa), a saber:  

 no acesso aos quadros dos respetivos organismos nacionais que tutelam a 

educação (equivalente à efetivação no quadro de escola/ agrupamento no sistema 

educativo português) como no México e em Portugal, no caso particular dos 

docentes contratados a termo certo;  
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 na celeridade com que os docentes são promovidos, como sucede na Austrália, 

Eslovénia, França, Hungria, Portugal (docentes do quadro do MEC) e Reino 

Unido (Irlanda do Norte); 

 na promoção na carreira de acordo com a política da escola/ local de provimento 

(Holanda, Nova Zelândia e República Eslovaca). 

De notar que, na Áustria, na Bélgica (CFl), no Chile e em Israel, a ADD não tem 

consequências em termos de promoção na carreira dos professores. 

À semelhança do caso português, muitos outros países apontam que a ADD deve ter um 

impacto na remuneração dos docentes que se correlaciona com a sua progressão na 

carreira, uma vez que a cada patamar do percurso profissional dos docentes corresponde 

um salário mais elevado. No entanto, na Áustria, no Canadá, na Coreia, em Israel e no 

México a avaliação regular do desempenho dos professores não tem consequências 

salariais. Na Bélgica (CFl), França, Holanda e República Checa a avaliação dos 

docentes reflete-se na atribuição de novas responsabilidades, na possibilidade de auferir 

apoios no prosseguimento de estudos e consequente obtenção de novos graus 

académicos, ou seja, no desenvolvimento profissional per se. Note-se que o sistema de 

avaliação presente na República Checa promove o reconhecimento público dos docentes 

com melhor desempenho, à semelhança do Prémio Nacional de Professores e dos 

Prémios de Mérito (Despacho n.º 7184/2010, de 16 de abril) implementados em 

Portugal. Já a atribuição de aumentos salarias anuais ou atribuição de compensações 

monetárias pontuais estão presentes na Áustria, Chile, Eslovénia, França, Holanda, 

Hungria, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Reino Unido (Irlanda do Norte) e República 

Checa. 

Como é evidente aos docentes com pior desempenho não são concedidas compensações 

de índole financeiras, pelo contrário, estes ficam sujeitos a sanções que os obrigam a 

cumprir planos de recuperação e melhoramento do desempenho profissional, a serem 

eventualmente requalificados para exercer novas funções não perdendo assim o vínculo 

laboral ou, em última instância, a serem erradicados dos quadros não lhes permitindo 

voltar a lecionar em escolas tuteladas pelos respetivos organismos oficiais. Ainda assim 

esta última situação não ocorre de forma sistemática uma vez que os sistemas de 

avaliação nos países participantes no estudo da OCDE (2013) procuram identificar 

precocemente os docentes com desempenhos menos conseguidos de modo a 

proporcionar-lhes apoios, planos de acompanhamento e melhoria que, só em casos 
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extremos, levam ao despedimento dos avaliados. Note-se que à data da implementação 

do estudo, o Chile e Portugal partilhavam os prorrogativos associados aos planos de 

recuperação de desempenho, relativos aos docentes que não obtivessem avaliações 

satisfatórias e que obrigatoriamente ficavam condicionados a melhorar o seu 

desenvolvimento profissional. 

Embora sucinta, a análise que aqui concluímos dos sistemas de avaliação presentes no 

quotidiano de muitíssimos docentes em exercício de funções nos mais variados países, 

permitiu-nos constatar que as pluralidades linguísticas, culturais e sociais também 

contagiam, de alguma forma, os diversos modelos de avaliação com as quais nos 

deparamos através do estudo da OCDE (2013) que alicerçou este ponto. Assim sendo, o 

sistema de avaliação nacional singularizado pelas suas características e cuja evolução 

analisaremos em detalhe no próximo ponto, está patente entre muitos outros modelos e 

partilha significativa parte das especificidades daqueles que são utilizados 

internacionalmente. Inferimos assim que as particularidades do processo avaliativo em 

Portugal não contribuem para que este seja considerado um pária da avaliação de 

professores no mundo, pelo contrário, inferimos que a sua elaboração foi inspirada 

noutros modelos aplicados além-fronteiras.  

Permitimo-nos concluir este ponto apontando que as diversidades linguísticas, culturais 

e sociais se repercutem no campo da educação, onde interagem indivíduos que refletem 

na perfeição todos os estratos da sociedade, as suas caraterísticas e os seus problemas. 

Pelo que mais do que importar o que de melhor se faz noutros países para cumprir os 

cânones avaliativos/ educativos prescritos internacionalmente, há que fazê-lo de forma 

pensada, experimentada e adaptada a um contexto educativo vincadamente sul-europeu. 
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2.4 
Resenha histórica e legislativa da avaliação do desempenho 

docente em Portugal 

 

A avaliação dos professores em Portugal não despertou no final da década de noventa
50

 

do milénio passado nem mesmo na segunda metade da primeira década
51

 deste século 

que mal se iniciou.  

Pacheco (2009) recordou-nos a importância de não esquecer o passado, mais 

especificamente os anos trinta
52

, quando o “serviço docente” era apreciado pelos 

reitores dos liceus portugueses que todos poderosos ajuizavam sem apelo e que na 

sequência da reforma educativa encetada pelo Decreto-Lei n.º 36508, de 17 de setembro 

de 1947 passaram a ser coadjuvados pela inspeção. 

“ As escolas eram geridas por directores e reitores de uma forma repressiva 

de modo a assegurar o controlo político e ideológico.” (Ventura et al, 

2006, p. 128) 

Prova da relevância dessa época é a contemporaneidade dos efeitos da atribuição das 

menções de bom ou deficiente
53

 na instauração de processo disciplinar quando esta 

última menção era atribuída em dois anos consecutivos ou três anos interpolados 

semelhantes.  

Apesar do alerta deste último autor no que à pertinência de tais acontecimentos nas 

décadas de trinta e quarenta do século XX respeita, do interesse que poderíamos 

conceder às reinterpretações de normativos e desvios no modelo organizacional e 

administrativo desse mesmo período (Barroso,1995) ou na pesquisa que poderíamos 

efetuar no período precursor à revolução de abril de 1974 relativamente ao:  

“ […] centralismo burocrático e controlo apertado no que se reporta ao 

currículo, à gestão dos professores e dos alunos e até mesmo do processo 

de ensino-aprendizagem.” (Ventura et al, 2006, p. 128) 

Optámos por elaborar neste capítulo uma resenha histórica e legislativa que não incluiu 

os eventos associados à avaliação dos professores no período histórico do Estado Novo 

                                         
50

  Lei de Bases do Sistema Educativo promulgada pelo Decreto-Lei n.º 46/86, de 14 de outubro. 
51

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro que efetivou a sétima alteração do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 
52

  Referência de Pacheco (2009) relativamente à Circular n.º 367, de 11 de Março de 1932 que não nos 

foi possível consultar em primeira mão. 
53

  Decreto-Lei n.º 36508, de 17 de setembro de 1947, art.º 168.º, n.º 1 e n.º 2 
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(1926-1974) onde prevalecia a gestão autocrática e a direção não democrática dos 

estabelecimentos escolares (Delgado e Martins, 2002).  

Assumimos que esta escolha foi, por um lado, deliberada uma vez que o nosso interesse 

na temática da avaliação se reporta a um período histórico bastante mais recente, mas 

também, não queremos deixar de apontar alguma incapacidade da nossa parte em aceder 

a determinados documentos históricos e a analisá-los na ótica de um historiador amador. 

Desta forma reconsiderámos a abordagem a longo termo que inicialmente havíamos 

planeado. Esta decisão empobreceu ligeiramente a nossa investigação, mas não reduziu 

o nosso empenho em explorar com detalhe os acontecimentos associados à avaliação 

dos docentes, ocorridos após o dia que marcou o fim do regime totalitarista que foi 

substituído pela tão desejada liberdade democrática. 

 “O colapso do regime em 25 de Abril de 1974 não implicou o colapso 

generalizado do estado. A ruptura deu-se ao nível das características 

fascistas do velho regime: o partido único, a polícia política, as milícias 

para-militares, o tribunal plenário (para julgamento dos crimes políticos), 

os presos políticos, a repressão da liberdade de expressão e de 

associação. Para além disso, o processo de reconstrução normativa e 

institucional foi relativamente lento […].” (Santos, 1984, p. 17) 

A administração central foi obrigada a aguardar o momento oportuno para recuperar a 

sua posição hierarquizada sobre os estabelecimentos de ensino, no entanto alguns 

efeitos da derrocada do regime foram sentidos de imediato: 

 “A maior parte dos reitores foi repudiada pelos professores, pessoal não-

docente e alunos.” (Ventura et al, 2006, p. 128) 

Se aqueles que detinham responsabilidades na avaliação dos professores sofreram os 

efeitos da revolução, em que ponto ficou a avaliação destes profissionais no pós-abril de 

1974? 

Ainda em 1974, a mesma administração emitiu o Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de 

dezembro que uniformizou o modelo de gestão para todas as escolas preparatórias e 

secundárias procurando assim normalizar a gestão e administração das escolas e o seu 

funcionamento.  

Durante o período de autogestão que decorreu até ao ano de 1976 o poder de decisão 

manteve-se nas escolas até que o Ministério da Educação emitiu uma nova legislação 

que objetivou regular as atividades e funções da escola. O Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 

23 de outubro estabeleceu uma gestão das escolas sustentada em estruturas coletivas de 

decisão eleitas pelos professores. Esta forma de “gestão democrática” entre e por pares 
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alicerçou-se numa estrutura estatuída através de três órgãos de gestão
54

: o Conselho 

Diretivo (CD), o Conselho Pedagógico (CP) e o Conselho Administrativo (CA).  

O Conselho Diretivo
55

 era eleito entre pares, a sua composição integrava três a cinco 

professores, dois representantes dos alunos (apenas nas escolas secundárias) e um 

representante do pessoal não-docente. Qualquer professor profissionalizado podia 

ocupar o cargo de presidente do CD mesmo que não fosse detentor de qualquer tipo de 

formação em administração educacional. A Portaria n.º 677/77, emitida a 4 de 

novembro estabeleceu pormenorizadamente as funções deste conselho onde não 

encontrámos qualquer referência à avaliação dos docentes por parte deste órgão. Este 

documento evidenciou
56

 apenas o carácter mais representativo do poder central nas 

escolas deste órgão do que executivo. 

O Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro também definiu as características do 

Conselho Pedagógico
57

 que era liderado pelo presidente do Conselho Diretivo ao qual 

competia, enquanto órgão de gestão de natureza colegial composto por diversos 

membros eleitos pelos respetivos pares, a orientação pedagógica da escola. Era 

composto por, maioritariamente, professores das diferentes disciplinas lecionadas na 

escola e por delegados dos alunos (um representante por cada ano). Mais uma vez não 

encontrámos referências à avaliação dos docentes a ser executada por este órgão.  

O mesmo sucedeu com o Conselho Administrativo
58

, um órgão colegial presidido pelo 

presidente do CD e composto apenas por mais dois elementos, um vice-presidente e um 

secretário. Destinava-se a gerir os fundos e o património da escola, sem interferência no 

campo da avaliação dos docentes. 

 “A gestão democrática foi estabilizada e normativamente regulada por 

grande quantidade de legislação complementar (com realce para o 

regulamento do Conselho Pedagógico, que foi objecto de alterações 

diversas), […].” (Delgado e Martins, 2002, p. 18) 

O Decreto-Lei n.º 376/80, de 12 de setembro introduziu alterações no Decreto-Lei n.º 

769-A/76, de 23 de outubro mas não aportou novas referências à avaliação dos 

professores. Só posteriormente, a Portaria n.º 970/80, de 12 de novembro que aprovou o 

regulamento de funcionamento dos Conselhos Pedagógicos e dos seus órgãos de apoio 

                                         
54

  Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, art.º 1.º. 
55

  Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, secção II. 
56

  Portaria n.º 677/77, de 4 de novembro. 
57

  Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, secção III. 
58

  Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, secção IV. 
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nas escolas preparatórias e secundárias aludiu à avaliação dos docentes
59

. Com efeito, 

no exercício das suas funções, o Conselho Pedagógico era apoiado pelos conselhos de 

grupo, subgrupo ou disciplina
60

 que por sua vez elaboravam estudos, pareceres ou 

recomendações para serem apresentadas pelo delegado no Conselho Pedagógico. O 

conteúdo desses documentos reportavam-se a: 

“ […] programas, métodos, organização curricular e processos e critérios 

de avaliação do trabalho realizado por docentes e discentes.” (Portaria n.º 

970/80, de 12 de novembro, art.º 25.º e n.º 25.1) 

Ao delegado competia:  

“ Assegurar uma participação efectiva na análise e crítica da orientação 

pedagógica, nomeadamente no que se refere a programas, métodos, 

organização curricular e processos e critérios de avaliação do trabalho 

realizado por docentes e discentes.” (Portaria n.º 970/80, de 12 de 

novembro, art.º 36.º e n.º 36.4) 

Estes diplomas não pormenorizaram as aceções acerca da ADD, inferimos as 

preocupações da tutela da educação, centravam-se na implementação de condições para 

a formação dos professores, por exemplo através da criação das licenciaturas em ensino 

ou com a criação de modelos de formação em exercício
61

. No período compreendido 

entre 1974 e 1986, a questão da avaliação dos docentes não ocupou um lugar de 

destaque na agenda política e educativa (Curado, 2004).  

“ Logo após 1974, a avaliação estava, ainda, conotada com sistemas de 

controlo característicos do passado autocrático. Com o desenvolvimento 

do regime democrático e a introdução dos conceitos de qualidade, 

eficiência e prestação de contas, como contraposição às ideias de 

igualdade e equidade prevalecentes na segunda metade da década de 70, 

a questão da avaliação dos professores reapareceu na agenda educativa, 

na sequência da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo de 

1986, em ligação com os temas do desenvolvimento profissional e 

progressão na carreira.” (Santos, 2009, p. 18) 

A abundância de decretos, normas, despachos, circulares, notas, recomendações e 

informações legais associados à ADD só principiou verdadeiramente em 1986 com a 

promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei n.º 46/86 de 14 de 

outubro e posteriormente com o Estatuto da Carreira Docente promulgado pelo Decreto-

Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril e respetivos escritos que subsequentemente os 

alteraram. 

                                         
59

  Portaria n.º 970/80, de 12 de novembro, art.º 25.1.º. 
60

  Portaria n.º 970/80, de 12 de novembro, art.º 24.º. 
61

  Decreto-Lei n.º 519-T1/79, de 29 de Dezembro. 
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2.4.1 A Lei de Bases do Sistema Educativo e Estatuto da Carreira Docente 

 

Não era obviamente possível concretizar uma análise detalhada que percorresse os 

diversos documentos legais associados especificamente à ADD sem focalizarmos a 

nossa atenção em determinados aspetos consagrados em documentos estruturantes tais 

como a LBSE e o ECD. Em cada documento que analisámos e particularmente no que a 

estas duas últimas referências diz respeito, procurámos centrar a nossa atenção nos 

aspetos referentes direta e exclusivamente à avaliação do desempenho dos docentes. Por 

vezes a complexidade e a dinâmica legislativa associadas ao campo da educação 

depressa nos conduziram para problemáticas que não concerniam necessária e 

diretamente a temática em estudo, mas que optámos por abordar ainda que de forma 

concisa para enriquecer o nosso trabalho. 

Procurámos incluir na análise que realizámos dos documentos legais produzidos a partir 

do ano de 1986, o maior número de pormenores e particularidades associados à 

avaliação do desempenho sem contudo aportar uma sofisticação de tal ordem que 

prejudicasse o entendimento da temática em estudo. 

Numa primeira fase
62

, enfocámos a nossa análise nos aspetos da legislação que 

considerámos essenciais e pertinentes, nomeadamente: os objetivos da avaliação; os 

intervenientes; os procedimentos para a consecução do processo de ADD; as menções e 

as consequências dessa mesma avaliação. Complementámos, obviamente, a nossa 

observação com apreciações que perscrutámos na literatura.  

A segunda abordagem
63

 realizada diferenciou-se da primeira por ser mais detalhada. A 

promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro desencadeou uma produção 

exponencial de legislação e de documentação associada à temática da ADD, o que 

justificou plenamente o nosso empenho. 

Retomemos agora a nossa análise com o documento que: 

                                         
62

  Análise da legislação no período de tempo compreendido entre a promulgação Decreto-Lei n.º 46/86, 

de 14 de outubro até à promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro (exclusive). 
63

  Período de tempo compreendido entre a promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro e a 

promulgação do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro (inclusive) sendo este o último diploma 

promulgado até ao dia 14 de dezembro de 2012, data que marcou o fim da implementação do 

instrumento de recolha de informações. 
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“ […], para além de defender uma maior autonomia para as escolas e a 

descentralização das decisões e procedimentos no que diz respeito ao 

sistema educativo, proclamava um maior envolvimento da comunidade.” 

(Ventura et al, 2006, p. 128)  

A promulgação da LBSE em 14 de outubro de 1986 (Decreto-Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro) apontou de imediato uma importante referência à ADD, com este diploma 

ficou claramente definido que era necessário associar a progressão na carreira com 

alguma forma de avaliação da atividade docente, com efeito: 

“ A progressão na carreira deve estar ligada à avaliação de toda a 

actividade desenvolvida, individualmente ou em grupo, na instituição 

educativa, no plano da educação e do ensino e da prestação de outros 

serviços à comunidade, bem como às qualificações profissionais, 

pedagógicas e científicas.” (Ibidem, art.º 36.º, n.º 2) 

Posteriormente, a promulgação do Decreto-Lei n.º 409/89 de 18 de novembro que 

aprovou a estrutura da carreira do pessoal docente da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário também estabeleceu as normas relativas ao seu estatuto 

remuneratório e alicerçou a elaboração de uma carreira única, onde a integração e a 

progressão passou a depender da habilitação académica do docente e não do seu sector 

de origem.  

“ O pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário constitui um corpo especial e integra-se numa carreira única 

com 10 escalões.” (Decreto-Lei n.º 409/89 de 18 de novembro, art.º 4.º, 

n.º 1)  

Este diploma definiu o tempo de permanência dos docentes em cada um dos escalões 

(dois, três, quatro ou cinco anos) assim como as condições associadas às suas 

progressões
64

:  

 o tempo de serviço efetivo prestado em funções docentes;  

 a frequência com aproveitamento de módulos de formação; 

 a avaliação do seu desempenho cuja regulamentação aguardava definição em 

diploma próprio.  

De notar que na própria redação deste documento ficou desde logo referido que se 

encontrava em fase de conclusão de negociação com as organizações sindicais de 

pessoal docente o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário que viria a ser decretado em abril do ano seguinte.  

                                         
64

  Decreto-Lei n.º 409/89 de 18 de novembro, art.º 9.º, n.º 1. 
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O Estatuto da Carreira Docente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril 

desenvolvido em consonância com os princípios consagrados no 36.º artigo da LBSE 

veio mais uma vez confirmar a: 

“ […] necessidade da avaliação do desempenho dos docentes, com vista à 

melhoria da respectiva actividade profissional e à sua valorização e 

aperfeiçoamento individual, da qual passa a depender a progressão na 

carreira.” (Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, preâmbulo). 

Neste mesmo diploma foram apresentados no n.º 3 do 39.º artigo os objetivos da 

avaliação do desempenho: 

 melhorar a ação pedagógica e a eficácia profissional dos docentes; 

 contribuir para a valorização e o aperfeiçoamento individual do professor; 

 inventariar as necessidades de formação e reconversão profissional dos 

docentes; 

 detetar os fatores que influenciavam o rendimento profissional dos professores; 

 facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente. 

A análise destes objetivos conduziu-nos à conclusão que o enfoque estava nos 

professores e nas consequências diretas desta avaliação nos mesmos, não sendo 

apontadas primordialmente melhorias que a mesma poderia aportar ao sistema 

educativo muito além da gestão do pessoal docente. 

Estes primeiros passos calcorreados no trilho da avaliação dos professores foram 

fundamentais pois:  

“ […] até à estruturação da carreira docente em 1989, os professores 

estavam socializados num processo onde, com base num sistema de 

“nada consta” no registo biográfico, a avaliação era de Bom e a 

progressão era automaticamente atribuída.” (Formosinho e Machado, 

2009, p. 288) 

Enquanto primeira tentativa de verticalização da carreira docente (Formosinho e 

Machado, 2009) esta estruturação da carreira docente não ficou isenta de críticas que se 

acentuaram quando foi promulgado o Decreto Regulamentar n.º 13/92, de 30 de junho 

que regulamentou o acesso ao 8º escalão que ficou assim dependente da aprovação em 

provas públicas às quais os docentes se candidatavam voluntariamente. Estas provas 

estavam sujeitas à apreciação de um júri
65

 constituído por: um presidente e quatro 

vogais a nomear por despacho do Ministro da Educação de entre individualidades de 

                                         
65

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 36.º. 
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reconhecido mérito no domínio da educação e do ensino. Note-se que um dos membros 

tinha obrigatoriamente que ser um docente do mesmo nível de ensino e/ou do mesmo 

grupo de docência do candidato, encontrando-se forçosamente em escalão superior ao 

deste último. O júri tinha por objeto apreciar o curriculum de cada candidato e um 

trabalho de natureza educacional apresentado por este. Privilegiou-se assim uma 

avaliação do mérito em detrimento de uma avaliação do desempenho. Esta situação só 

veio a alterar-se com a promulgação do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro que veio 

alterar o ECD
66

 e que mais adiante examinaremos. 

2.4.2 O Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 4 de julho 

 

Na realidade o primeiro regime de avaliação do desempenho do pessoal docente do 

ensino não superior foi apenas regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 

4 de julho
67

 que como foi enaltecido no próprio documento, face à “importância da 

avaliação do desempenho na dignificação da carreira docente” esta pecava até então 

por não se encontrar “solenemente” regulamentada. 

Este documento determinou os procedimentos necessários à consecução do processo de 

avaliação que se iniciava
68

 com a entrega no órgão de gestão do estabelecimento onde o 

candidato exercia funções de um relatório crítico da atividade por si desenvolvida na 

componente letiva e não letiva no período de tempo ao qual reportava a sua avaliação. 

Neste relatório deveriam constar
69

 os seguintes indicadores e elementos de avaliação: 

 o serviço distribuído;  

 a relação pedagógica com os alunos;  

 o cumprimento dos programas curriculares;  

 o desempenho de cargos diretivos e pedagógicos; 

                                         
66

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril. 
67

  O Decreto Regulamentar n.º 58/94, de 22 de setembro veio posteriormente regulamentar o processo de 

avaliação de desempenho do pessoal docente que se encontrava a exercer funções de direção nos 

órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário ou noutros de idêntica natureza na administração educativa. De notar que a nossa 

investigação versa sobre a ADD aplicada aos docentes que não se encontravam sujeitos a condições 

especiais de avaliação em virtude de ocupar funções de administração e gestão ou ainda se encontrem 

noutras situações equiparáveis.  
68

  Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 4 de julho, art.º 5.º, n.º 1. 
69

  Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 4 de julho, art.º 6.º, n.º 2 e n.º 3. 
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 a participação em projetos e atividades desenvolvidas no seio da comunidade 

educativa;  

 as ações de formação frequentadas e as unidades de crédito obtidas nas mesmas; 

 os contributos inovadores no processo de ensino/ aprendizagem;  

 os estudos que foram realizados e trabalhos publicados; 

 os níveis de assiduidade; 

 as sanções disciplinares eventualmente aplicadas; 

 os louvores e distinções eventualmente atribuídos. 

De salientar que a enfase na componente de formação contínua dos docentes estava 

associada à frequência e ao aproveitamento dos docentes em ações de formação de 

modo a obter um número mínimo de créditos equivalente ao número de anos que 

permanecia em cada escalão. A certificação das ações de formação contínua era parte 

integrante do respetivo relatório crítico da atividade docente
70

.  

O processo de avaliação concluía-se com a atribuição de uma de duas menções 

qualitativas
71

, Satisfaz ou Não satisfaz as quais correspondiam efeitos na progressão na 

carreira. A atribuição
72

 da menção Satisfaz era da competência do órgão de 

administração e gestão do estabelecimento de educação ou de ensino, desde que não se 

verificasse qualquer das situações previstas no artigo 43.º do ECD: 

 um insuficiente apoio e/ou deficiente relacionamento com os alunos, mediante 

sugestão do órgão pedagógico respetivo, baseada em informações 

fundamentadas sobre factos comprovados; 

 a não-aceitação de cargos pedagógicos para que o docente tenha sido 

eventualmente eleito ou designado, ou ainda pelo seu deficiente desempenho, 

com base em informações fundamentadas sobre factos comprovados; 

 a não-conclusão, em cada módulo de tempo de serviço do escalão, das ações 

de formação contínua a que eventualmente tenha tido acesso, em termos a 

regulamentar por despacho do Ministro da Educação. 

A atribuição da menção qualitativa de Satisfaz determinava que fosse considerado o 

período a que respeitava para efeitos de progressão e promoção na carreira o que não 
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  Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 4 de julho, art.º 6.º, n.º 4. 
71

  Decreto Regulamentar n.º 14/92, de 4 de julho, art.º 7.º e art.º 8.º. 
72

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 42.º. 
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acontecia
73

 caso fosse atribuída a menção de Não satisfaz como veremos 

posteriormente. Por uma só vez e após a prestação de 10 anos de serviço efetivo em 

funções docentes
74

, podia ser atribuída ao avaliado pelo Ministro da Educação, sob 

proposta fundamentada de um júri ad hoc por si nomeado que integrasse os diretores 

regionais de educação, a menção de Excelente, em caso de reconhecido mérito 

excecional. Esta decisão tinha que estar fundamentada com base num relatório 

justificativo a apresentar pelo docente e por informação fundamentada do órgão de 

administração e gestão do estabelecimento ou estabelecimentos de educação ou de 

ensino onde o candidato tivesse exercido funções docentes nos últimos três anos. A 

atribuição desta menção bonificava em dois anos no tempo de serviço do docente para 

efeitos de progressão na carreira
75

. 

Na eventualidade de se ter verificado qualquer uma das condições anteriores
76

 o órgão 

de gestão do estabelecimento de educação ou de ensino comunicava a título 

confidencial, a verificação de alguma destas situações ao respetivo diretor regional de 

educação, dando conhecimento, por escrito, ao docente em avaliação, nos trinta dias 

subsequentes à apresentação do relatório. Neste caso a atribuição da menção Não 

satisfaz era da competência de um júri de avaliação de âmbito regional, constituído por 

um representante da respetiva Direção Regional de Educação, um elemento do órgão 

pedagógico da escola onde o docente em avaliação exercia funções e um elemento da 

Inspeção Geral do Ensino. 

A atribuição da menção de Não satisfaz tinha consequências
77

 para o docente, além de 

determinar que não fosse considerado o período a que respeitava para efeitos de 

progressão e promoção na carreira, a  atribuição seguida ou interpolada, respetivamente, 

de duas ou de três menções qualitativas de Não satisfaz constituía fundamento para 

instauração de procedimento disciplinar por incompetência profissional. Para os 

docentes em pré-carreira a verificação desta situação determinava a cessação da 

nomeação provisória no termo do ano escolar. Note que a atribuição desta menção 

também impedia
78

 a apresentação de candidatura à menção de Excelente antes de 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 46.º, n.º 1. 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 48.º. 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 49.º. 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 43.º. 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 46.º. 
78

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 48.º, n.º 5. 
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decorridos oito anos após a progressão ao escalão seguinte àquele a que se reportava 

aquela menção, classificado com menção de Satisfaz. 

Como referimos anteriormente a revisão do ECD
79

 resultante da promulgação do 

Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro não só veio alterar o regime de acesso ao 8º 

escalão como enfatizou a necessidade de instituir “[…] mecanismos de avaliação e 

diferenciação interna, tomando como referência a qualidade do respetivo desempenho 

profissional.” (Ibidem, preâmbulo).  

Com esta reformulação a avaliação do desempenho passou a ser apontada como 

elemento estratégico na forma como as instituições de ensino deviam valorizar 

dinamicamente os seus recursos humanos, neste caso particular, os docentes.  

O estudo realizado por Simões (1998) veio evidenciar, ainda que de forma 

contextualizada, que a implementação do primeiro regime de avaliação do desempenho 

docente não estava a produzir os efeitos apontados nos objetivos
80

 patentes no ECD 

promulgado em 1990.  

“ Se o sistema de avaliação assume como objectivo explícito melhorar a 

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

profissional dos professores, os resultados da investigação revelam que o 

impacto do modelo se apresenta merecedor de alguma apreensão. Dado 

que a maioria dos inquiridos considera que os objectivos não foram 

alcançados e que a actividade profissional dos professores não melhorou, 

[...].” (Simões, 1998, p. 244) 

Os docentes que participaram no estudo entendiam o processo de avaliação como uma 

mera tarefa burocrática que lhes permitia percorrer a carreira docente de forma 

automática em resultado de uma pseudoanálise do relatório crítico da atividade docente 

que na realidade não os avaliava e lhes atribuía a classificação de Satisfaz como se de 

uma obrigação legal se tratasse. 

Assim, a avaliação era atribuída com base no relatório da responsabilidade do professor. 

A utilização de uma só fonte (o professor avaliado) e de um único instrumento de 

avaliação (o documento de reflexão crítica concebido por este) não só inviabiliza os 

requisitos de validade e de fidelidade como indicia uma fraca consideração pela 

avaliação dos professores (Simões, 1998). 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril. 
80

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 39.º, n.º 3. 
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2.4.3 O Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro 

 

Entre as várias alterações que advieram da promulgação do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 

de janeiro queremos em primeiro lugar destacar a que ocorreu na redação do n.º 2 do 

39.º artigo, onde além do que havia sido exarado em 1990 em relação ao intuito da 

avaliação do desempenho foi acrescentado o seguinte: 

“ […],e realiza-se de acordo com parâmetros previamente definidos, 

tomando em consideração o contexto sócio-educativo em que o docente 

desenvolve a sua actividade profissional, devendo ser salvaguardados 

perfis mínimos de qualidade.” (Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 

39.º, n.º 2) 

Tratou-se de uma adenda importante uma vez que a partir deste momento o desempenho 

de um docente em exercício num estabelecimento de ensino num grande centro urbano 

e o desempenho de um professor colocado numa escola inserida num meio rural não 

podiam ser apreciados da mesma forma. Ainda que aparentemente muito subtil, esta 

alteração não voltou a ser excluída em posteriores reformulações do ECD
81

, veio tentar 

colmatar algum desvio de recursos económicos e de oportunidades sociais e culturais 

que existiam e continuam a existir num país que não se desenvolveu harmoniosamente 

deixando alguns burgos estagnados durante algumas décadas, o que continua a ser 

embaraçoso até para os mais revivalistas!  

Note-se que apesar da importância que passou a ser atribuída ao exercício de funções 

docentes em escolas díspares, por exemplo em termos de localização geográfica, 

dimensão ou relativamente à preponderância destas na comunidade educativa onde se 

inserem, o mesmo artigo alertou para a necessidade de serem mantidos padrões 

mínimos de qualidade.  

Esta reformulação manteve os objetivos apresentados no n.º 3 do 39.º artigo do Decreto-

Lei n.º 139-A/90 inalterados. No que ao processo de avaliação diz respeito, a referência 

à apresentação pelo docente, ao órgão de gestão do estabelecimento de educação ou de 

ensino onde exercia funções, de um relatório crítico
82

 como elemento inicial do 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 42.º, n.º 1. 
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  Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, art.º 42.º. 
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processo de avaliação foi “substituída” pela apresentação nos mesmos moldes de um 

documento de reflexão crítica
83

. 

Questionamo-nos quanto ao propósito desta ligeira variação de nomenclatura, terá sido 

acidental ou intencional?  

Consideramos que foi uma tentativa deliberada e algo subliminal de tentar transformar 

um processo entendido como um singelo relato do trabalho desenvolvido num 

determinado período de tempo de serviço, num procedimento reflexivo onde cada 

docente avaliado se devia de ponderar como tinha decorrido o seu trabalho nesse 

mesmo período e como podia ou devia melhorá-lo. 

Encontrámos no Decreto Regulamentar n.º 11/98, de 15 de maio que estabeleceu a 

regulamentação deste novo processo de avaliação, ligeiras diferenças comparativamente 

com o que havia sido legislado anteriormente. Ainda no que diz respeito ao documento 

de reflexão crítica, o seu conteúdo
84

 diferenciava-se do que constava no relatório crítico 

nos seguintes aspetos: 

 a referência ao cumprimento dos programas curriculares passou a circunscrever-

se apenas cumprimento dos núcleos essenciais destes programas; 

 a referência ao desempenho de cargos diretivos e pedagógicos foi substituída 

pela alusão ao desempenho de outras funções educativas, designadamente de 

administração e gestão escolares, de orientação educativa e de supervisão 

pedagógica; 

 a referência a contributos inovadores no processo de ensino/aprendizagem foi 

eliminada. 

Ainda que esta última alusão tenha sido excluída é possível encontrar no n.º 3 do 6º 

artigo do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro a menção da existência de um quadro de 

referência anexo ao diploma com 16 itens, que os docentes poderiam utilizar total ou 

parcialmente, destinado à organização e consequente elaboração do documento de 

reflexão crítica. Neste quadro encontrámos
85

 a alusão a um contributo inovador, mas 

especificamente associado ao campo da avaliação dos alunos. 
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  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 42.º. 
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  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 6.º, n.º 2 
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  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, Anexo I, n.º 2.3.3 
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O n.º 4 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, também inovou ao 

apontar à constituição, pelo órgão pedagógico, de uma comissão especializada 

constituída por três ou cinco elementos (em função do número de docentes em exercício 

no estabelecimento de ensino) devotada à apreciação do relatório crítico produzido pelo 

candidato a avaliar e à emissão de um parecer a utilizar pelo órgão de gestão para se 

pronunciar quanto à atribuição da menção qualitativa.  

Note-se que apesar do presidente do conselho executivo enquanto primus inter pares 

deter entre as suas principais funções: 

“ […] representar a escola, coordenar as actividades do conselho 

executivo, exercer o poder hierárquico e participar na avaliação do 

pessoal docente e não-docente.” (Ventura et al, 2006, p. 128) 

Com esta nova regulação a avaliação apareceu legitimada pelo órgão de gestão e 

também pelo CP através da comissão pedagógica. Na composição desta comissão 

surgiu a figura do relator
86

, um docente escolhido pelo órgão de gestão entre os 

elementos da comissão especializada, responsável pela elaboração do projeto de 

parecer, o qual será posteriormente analisado pelos restantes membros da comissão para 

futura produção do parecer destinado ao órgão de gestão. 

A atribuição da menção qualitativa de Satisfaz continuou a ser da competência do órgão 

de gestão, quanto à proposta da menção qualitativa de Não satisfaz passou a ser da 

competência de uma comissão de avaliação
87

. Como referimos anteriormente a 

regulamentação até então em vigor conferia a competência da atribuição da menção 

qualitativa de Não satisfaz a um júri de avaliação
88

 de âmbito regional cuja composição 

diferia da constituição desta nova comissão de avaliação uma vez que o representante da 

delegação regional da Inspeção-geral de Ensino foi substituído por um docente ou uma 

individualidade de reconhecido mérito no domínio da educação, designado pelo docente 

em avaliação
89

. Esta alteração veio reduzir ligeiramente o “monopólio de supervisão da 

tutela” uma vez que o terceiro elemento da comissão de avaliação escolhido pelo 

avaliado podia não integrar necessariamente os quadros do Ministério da Educação. 

                                         
86

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 9.º, n.º 4. 
87

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 42.º, n.º 3. 
88

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 44.º. 
89

  Não existe qualquer referência no diploma que obrigue a que esta individualidade exerça funções no 

mesmo estabelecimento de ensino que o avaliado ou até que pertence aos quadros do ME. 
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As condições
90

 que conduziam à atribuição da menção qualitativa de Não satisfaz 

mantiveram-se inalteradas e passaram a constar do n.º 1 do 44.º artigo deste novo 

diploma. No entanto alteraram-se alguns efeitos da sua atribuição
91

, se o período a que 

respeitava a avaliação permaneceu inconsiderado para efeitos de progressão e promoção 

na carreira, a atribuição da primeira menção qualitativa de Não satisfaz obrigava a 

permanência do docente no escalão em que se encontrava e ao cumprimento de uma 

proposta de formação que lhe permitisse superar os aspetos do seu desempenho 

profissional identificados como negativos no respetivo processo de avaliação. A 

vertente mais punitiva da avaliação que podia ser encontrada no diploma anterior foi 

substituída por um processo mais formativo e pedagógico. Já a atribuição de uma 

segunda menção qualitativa de Não satisfaz tinha efeitos mais penalizadores uma vez 

que o órgão de gestão do estabelecimento de educação ou de ensino deveria propor a 

reconversão ou reclassificação profissional do docente em situação de carreira ou pré-

carreira, nos termos da lei. Mais uma vez para os docentes em pré-carreira a verificação 

desta situação determinava a cessação da nomeação provisória no termo do ano escolar. 

Contrariamente ao diploma anterior, a revisão do ECD pôs fim à menção de Excelente
92

 

atribuída, uma só vez após a prestação de 10 anos de serviço efetivo e em caso de 

reconhecido mérito excecional. Em sua substituição encontrámos
93

 a possibilidade de 

ser atribuída a menção qualitativa de Muito Bom ao docente em avaliação. Em nossa 

opinião esta concessão passou a carecer de um processo mais moroso e complexo. Se 

não vejamos, prior a poder solicitar a atribuição da menção qualitativa de Muito Bom, o 

candidato tinha que ter obtido a menção de Bom atribuída
94

 por uma comissão de 

avaliação constituída no estabelecimento de educação ou de ensino em que o docente 

prestava serviço e composta pelo presidente do órgão pedagógico que a preside; por um 

docente exterior ao estabelecimento de educação ou de ensino, designado pelo respetivo 

órgão pedagógico, preferencialmente do mesmo nível ou ciclo de educação ou de ensino 

que o candidato e finalmente por um docente ou uma individualidade de reconhecido 

mérito no domínio da educação designado pelo docente em avaliação. Caso este optasse 

por prescindir desta designação, este elemento seria cooptado pelos outros dois 

membros. 

                                         
90

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 43.º. 
91

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 48.º. 
92

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 48.º. 
93

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 49 e art.º 50.º. 
94

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 45 e art.º 46.º. 
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Uma vez obtido a menção qualitativa de Bom, o docente candidato podia requerer 

depois de decorridos 15 anos de prestação de serviço efetivo em funções docentes sem 

nunca ter obtido qualquer menção qualitativa de Não satisfaz, uma avaliação 

extraordinária
95

. O docente ficaria obrigado a elaborar um documento de reflexão 

crítica, com um conteúdo definido de acordo com parâmetros estabelecidos por um 

despacho do Ministro da Educação, que posteriormente seria analisado por uma 

comissão de avaliação composta pelos elementos
96

 aos quais também competia a análise 

da atribuição da menção qualitativa de Não satisfaz.  

Questionamo-nos quanto às razões que fomentaram a reformulação deste processo de 

avaliação extraordinária quer no que diz respeito ao tempo mínimo de serviço docente 

efetivo exigido para a sua solicitação ou ainda em relação aos pré-requisitos para a sua 

consecução. Poderá inferir-se uma tentativa de diminuir ou limitar o acesso a este tipo 

de menções ou terão sido dados os primeiros passos em direção à definição de quotas 

para os níveis de excelência? 

Mais uma vez a atribuição desta menção bonificava em dois anos no tempo de serviço 

do docente para efeitos de progressão na carreira
97

. 

Em 2004, Ana Paula Curado realizou um estudo que incidiu fundamentalmente no 

Decreto Regulamentar n.º 11/98, de 15 de maio onde a opinião dos docentes envolvidos 

apontaram que o documento de reflexão crítica era elaborado como um mero 

procedimento burocrático destinado a progredir na carreira.  

“ Os participantes mencionaram repetidamente que os professores com mais 

facilidade em escrever ou que empolavam o trabalho realizado nos seus 

documentos de reflexão crítica se encontravam em vantagem, dado as 

comissões de avaliação tenderem a centrar a sua apreciação nos documentos 

escritos e não no trabalho verdadeiramente realizado.” (Curado, 2004, p. 

293) 

Os documentos produzidos por estes profissionais limitavam-se a descrever a atividade 

docente no período em avaliação e não se pautavam por apresentarem a tão desejada 

vertente reflexiva preconizada no diploma. A ausência de reflexão acerca do sucesso 

dos alunos ou a inexistência de elementos que comprovavam as afirmações dos 

avaliados também caracterizou negativamente o escrito que servia de único suporte à 

análise das comissões especializadas. Os docentes que constituíam estes grupos de 

                                         
95

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 49.º. 
96

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 42.º. 
97

  Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril, art.º 49.º. 
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trabalho estavam reduzidos ao estudo de documentos sem qualquer tipo de possibilidade 

de análise das práticas letivas dos candidatos avaliados. A atribuição da menção 

qualitativa de Satisfaz à generalidade dos professores não contribuía para que muitos 

vissem reconhecido o seu mérito, só lhes restando assim a possibilidade de solicitar uma 

reapreciação/ recurso
98

 da sua avaliação para reparar alguma injustiça que entendessem 

ter sido cometida. 

2.4.4 O Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto 

 

“ Cada um dos professores da escola tem visão, voz e vontade individual. 

O que se torna difícil é a construção e a manifestação de uma visão, de 

uma voz e de uma vontade colectiva, para que a acção de todos se 

enquadre, se associe, se harmonize na emergência de um todo consistente 

com os princípios e as metas.” (Candeias, 2009, p. 103) 

A coerência cronológica e o desejo de aportar todas as informações relevantes para a 

interpretação destes e dos próximos diplomas associados à ADD que analisaremos, 

obrigaram-nos a desviar ligeira e aparentemente a nossa atenção ao incluirmos neste 

capítulo uma referência ao Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto que estabeleceu o 

perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos 

ensinos básico e secundário. 

“ A definição de perfis de desempenho para a profissão docente tem dois 

objectivos fundamentais: por um lado, constituir um referencial para a 

organização da formação dos educadores e dos professores, e, por outro, 

identificar um quadro de referência que possa ser considerado para o 

desenvolvimento da acção educativa nas escolas e naturalmente para a 

própria avaliação de desempenho dos professores.” (Sanches, 2008, p.45) 

Estamos conscientes que este digresso pode aparentar não estar direta ou plenamente 

associado ao estudo da próxima reformulação do ECD que introduziu um “novo” 

modelo de ADD, mas entendemos que o mesmo ocupa um lugar que importa destacar 

na (r)evolução do processo de avaliação do desempenho docente. 

O Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto foi criado com as seguintes finalidades: 

estabelecer um quadro de orientação na organização dos cursos de formação inicial de 

educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário; garantir a 

                                         
98

  Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 47.º. 
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certificação da qualificação profissional para a docência e a acreditação legal dos 

supramencionados cursos
99

.  

Para instituir um perfil geral de desempenho do educador de infância e dos professores 

dos ensinos básico e secundário o legislador recorreu a referenciais comuns à atividade 

dos docentes de todos os níveis de ensino, organizando os mesmos em quatro 

dimensões:  

 dimensão profissional, social e ética
100

 (associada à promoção de aprendizagens 

curriculares para todos os alunos com respeito pelas suas diferenças 

fundamentando a sua atividade com base num saber específico e na reflexão 

sobre as suas práticas);  

 dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem (associada à 

organização do ensino tendo em conta os saberes pedagógicos e didáticos  e a 

organização de estratégias de diferenciação pedagógica e através do recurso a 

diversas modalidades de avaliação das aprendizagens balizadas por critérios de 

rigor científico e metodológico);  

 dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade (associada 

ao desenvolvimento profissional do professor com base na sua participação nas 

atividades do PE e dos projetos curriculares de escola e de turma); 

 dimensão desenvolvimento profissional ao longo da vida (associada à forma 

como o professor incorpora a sua formação como elemento constitutivo da sua 

prática profissional, como a valoriza, partilha em trabalhos de equipa intra e 

extra escola e/ou na colaboração em projetos de investigação). 

Candeias (2009), sintetizou estas quatro dimensões alicerçando o perfil de desempenho 

do professor em três pilares: 

 O conhecimento académico que incorpora ao percurso formativo que integra a 

formação inicial e que é suportado por um quadro teórico associado às áreas 

científicas específicas de cada docente e às suas opções no que à continuidade da 

aprendizagem ao longo da vida respeita; 

                                         
99

  Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, art.º 2.º. 
100

  Posteriormente no Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, o legislador contemplou apenas as 

vertentes profissional e ética (omitindo a social) quer nas competências e conhecimentos científicos, 

técnicos e pedagógicos de base para o desempenho profissional da prática docente (n.º 2 do art.º 13.º) 

ou ainda nas dimensões onde se concretizava a ADD (alínea a) do n.º 2 do art.º 42.º). 
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 O conhecimento experiencial resultante de uma simbiose entre a multiplicidade 

e a complexidade das experiências profissionais enquanto estudante e como 

professor; 

 O conhecimento institucional associado à conexão entre orientações de política 

educativa nacional ou local e à sua interpretação pelos docentes aquando a 

implementação dos processos de ensino e aprendizagem. 

A interação entre todas estas dimensões, quer consideremos o juízo do legislador e/ou à 

apreciação da autora, contribui para que se desenvolvam processos complexos de 

formação individual que, embora possam ser influenciados pelo coletivo, enformam 

num perfil único que caracteriza cada professor como um profissional do ensino. Daí 

advém a necessidade da existência de um perfil de desempenho basal que alimente os 

pressupostos necessários a um processo de ADD.  

“ Os perfis de competências mencionados constituem o quadro de 

referência nacional para a formação inicial e, no entender do Conselho
101

, 

devem ser também adoptados como orientação geral para a avaliação 

docente e consolidação do desenvolvimento profissional, em contínua 

adequação a novos desafios.” (CCAP, 2008b, p. 4) 

O Decreto-Lei n.º 241/2001, foi também publicado em 30 de agosto e definiu o perfil 

específico de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 

primeiro ciclo do ensino básico organizado segundo duas dimensões. A primeira 

constitui a conceção e o desenvolvimento do currículo onde:  

 o educador de infância concebia e desenvolvia o respetivo currículo com vista 

à construção de aprendizagens integradas; 

 o professor do 1º ciclo do ensino básico desenvolvia o respetivo currículo, no 

contexto de uma escola inclusiva, mobilizando e integrando os conhecimentos 

científicos das áreas que o fundamentavam e as competências necessárias à 

promoção da aprendizagem dos alunos. 

A segunda estabeleceu a integração do currículo onde: 

 o educador de infância mobilizava o conhecimento e as competências 

necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito da 

expressão e da comunicação e do conhecimento do mundo. 

                                         
101

  As características e funções Conselho Científico para Avaliação de Professores (CCAP) serão 

detalhadas mais adiante. 
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 o professor do 1.º ciclo do ensino básico promovia a aprendizagem de 

competências socialmente relevantes, no âmbito de uma cidadania ativa e 

responsável. Note-se que foram definidos objetivos específicos para a Língua 

Portuguesa, a Matemática, as Ciências Sociais e da Natureza, a Educação Física 

e a Educação Artística. 

Ficaram assim estabelecidas as especificidades associadas ao desempenho profissional 

em cada um destes níveis de ensino. Não foram publicados em diplomas próprios, os 

perfis específicos de desempenho profissional dos professores dos segundo e terceiro 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário
102

.  

2.4.5 O Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro 

 

Antes de iniciarmos a análise do Decreto-Lei que aportou uma das mais profundas 

reformulações no ECD no campo da avaliação do desempenho docentes resolvemos 

indagar, no programa do XVII Governo Constitucional (2005-2009), o que esteve a 

montante deste novo diploma. 

Encontrámos no capítulo “Mais e melhor educação” duas referências à ADD. A 

primeira apontou a ADD como uma das “[…] 5 ambições para a legislatura” do governo 

de então: 

“ Enraizar em todas as dimensões do sistema de educação e formação 

a cultura e a prática da avaliação e da prestação de contas. Avaliação 

do desempenho dos alunos e do currículo nacional, avaliação dos 

educadores e professores, avaliação, segundo critérios de resultados, 

eficiência e equidade, das escolas e dos serviços técnicos que as apoiam.” 

(XVII Governo Constitucional, 2005, p. 43) 

Eis a segunda: 

“ A avaliação do desempenho dos professores, […], deve ser acompanhada 

por iniciativas que aumentem a motivação e a auto-estima dos 

professores em função dos resultados obtidos e das boas práticas 

reconhecidas pelos seus pares.” (XVII Governo Constitucional, 2005, p. 

44) 

                                         
102

  De notar que só em 2007 foi promulgado pelo Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, o regime 

jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário e ainda pelo Decreto-Lei n.º 220/2009, de 8 de setembro para outros domínios de 

habilitação, identificados pela Portaria n.º 1189/2010, de 17 de novembro. 
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Ambas evidenciaram a preocupação do executivo pela avaliação dos docentes, nas 

caraterísticas da sua implementação, nos seus efeitos, mas acima de tudo, pela 

necessidade desta se associar à prestação de contas.  

O documento “Educação 2006 | 50 Medidas de Política para melhorar a escola pública” 

veio asseverar a necessidade de rever o Estatuto da Carreira Docente segundo três 

princípios fundamentais:  

“ […] a estruturação da carreira docente nas categorias de professor e 

professor titular; a avaliação do desempenho como componente fundamental 

para a progressão na carreira e a maior exigência no acesso à profissão.”
103

  

(ME, 2006, p. 51) 

A promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro veio efetivamente dar 

“voz” às inquietações governamentais e estabeleceu a reorganização do sistema de 

ensino como uma das suas prioridades. Mas este diploma também despoletou nos 

docentes momentos de inquietudes que os conduziram a “vociferarem” o seu 

descontentamento. 

Passados nove anos sobre a promulgação do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, o 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro veio refundar o Estatuto da Carreira Docente 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.  

No preâmbulo do diploma encontrámos indícios do reconhecimento social e dos 

benefícios do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro no que à consolidação e à 

qualificação da profissão docente respeitou, mas também ficámos algo atónicos com a 

apreciação formulada acerca da sua apropriação e aplicação.     

“ […], a avaliação de desempenho, com raras excepções apenas, 

converteu-se num simples procedimento burocrático, sem qualquer 

conteúdo.” (Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro, preâmbulo) 

Estas últimas linhas vieram confirmar o estudo de Curado (2004). No preâmbulo deste 

novo diploma também encontrámos reflexos da necessidade de diferenciar os melhores 

                                         
103

  Estes princípios fundamentais integraram a última das cinco áreas de intervenção incluídas num 

conjunto de medidas e ações desenvolvidas pelo então Ministério da Educação. As áreas de 

intervenção foram as seguintes:  

i. Qualificar e integrar o 1.º ciclo do ensino básico (9 medidas);  

ii. Melhorar as condições de ensino e aprendizagem no ensino básico (15 medidas);  

iii. Avaliar a reforma do ensino secundário e diversificar ofertas formativas (5 medidas);  

iv. Concretizar a Iniciativa Novas Oportunidades de qualificação para os jovens e para os 

adultos (8 medidas);  

v. Melhorar as condições de funcionamento das escolas e de trabalho dos professores (13 

medidas). 
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profissionais daqueles que apenas cumpriam os seus afazeres com um mínimo de zelo e 

da importância de atribuir funções de relevo, de supervisão, de coordenação, de 

avaliação aos docentes mais experientes em detrimento dos professores mais jovens.  

Qualquer docente que à data da promulgação do diploma desempenhasse de forma 

continuada, com dedicação e profissionalismo as suas funções sentir-se-ia satisfeito ao 

tomar conhecimento que a partir daquele momento seriam desenvolvidas diligências 

para incentivar e motivar os docentes a aperfeiçoarem as suas práticas pedagógicas ou a 

empenharem-se na vida e na organização das escolas. No entanto tal não sucedeu! 

O “novo” ECD estabeleceu: 

“ [...] a acção docente como o elemento fulcral em cada escola para a 

prossecução do objectivo da melhoria das aprendizagens dos alunos, 

[…].” (Formosinho e Machado, 2009, p. 291) 

O Decreto-Lei em estudo dicotomizou a aceção relativa à ação docente 

comparativamente com a noção de tempo de serviço que encontrámos em diplomas 

anteriores e que constituiu um dos pilares de diferenciação do anterior processo de ADD 

enquanto “única” premissa associada à progressão na carreira.  

As alterações produzidas por este diploma no modelo de ADD vieram confirmar e 

advogar a necessidade de diferenciar significativamente os docentes. Separar aqueles 

que possuíam um tempo de serviço efetivo resultante da mera execução de tarefas 

associadas ao que vulgarmente se designa por “dar aulas”, dos professores que 

adquiriam experiência temporal letiva resultante da ação e da reflexão associada ao ato 

de ensinar!  

O modelo de avaliação que se instituiu em 2007, fruto da revisão do ECD não só 

manteve, como era expectável, os princípios consagrados no artigo 39.º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo
104

, mas também apontou o respeito pelos princípios e objetivos 

que enformaram o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP) criado pela Lei n.º 10/2004, de 22 de março enquanto sistema de 

avaliação do desempenho na administração pública transversal a todos os serviços, 

organismos e funcionários.  

                                         
104

  Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto. 
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Posteriormente a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro veio confirmar
105

 que o sistema 

de avaliação do desempenho do pessoal docente previsto no Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundária enquadrava-se 

num subsistema do SIADAP. Este mecanismo de desenvolvimento e consolidação das 

práticas de avaliação e de autorregulação da administração pública influenciou 

claramente a elaboração do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro que por 

sua vez estabeleceu os mecanismos necessários à aplicação do “novo” sistema de 

avaliação. Confirmámos a existência de tal influxo nos princípios orientadores
106

 deste 

mesmo decreto através de um pequeno exercício comparativo que apresentaremos um 

pouco mais abaixo.   

Como já tivemos oportunidade de referir foram várias as controvérsias geradas em redor 

da promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro e o consequente Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 janeiro que contribuíram para estimular a nossa 

curiosidade e nos impeliram a desenvolver esta investigação. É por isso evidente que 

vamos agora reforçar a nossa análise relativamente aos teores destes diplomas e de 

todos aqueles que, subsequentemente, lhes aportaram reformulações de modo a 

procurarmos entender as razões que levaram a significativa insatisfação na classe 

docente, que fomentaram os mais variados debates, investigações académicas, artigos 

na impressa escrita e um sem número de “espetáculos teórico/ pedagógicos” televisivos! 

Interrogámo-nos de imediato se este “novo” modelo de ADD avocou novos objetivos 

para a ADD ou se apenas efetuou ligeiras alterações nos propósitos que referenciámos 

anteriormente e que foram extraídos dos diplomas anteriores.  

Alguns objetivos mantiveram uma redação que pode ser classificável como incólume: 

“ b)  Contribuir para a valorização e aperfeiçoamento individual do 

docente; 

 c)  Permitir a inventariação das necessidades de formação do pessoal 

docente; 

 d) Detectar os factores que influenciam o rendimento profissional do 

pessoal docente;  

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

(Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro, art.º 40.º, n.º 3). 

Por outro lado encontrámos objetivos que foram ligeiramente alterados e outros ainda 

foram adicionados pelo legislador. Note-se que a referência à “eficácia profissional dos 
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  Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, art.º 86.º, n.º 4 c). 
106

  Decreto Regulamentar n.º2/2008, de 10 de janeiro, art.º 3.º. 
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docentes” foi simplesmente retirada do corpo dos objetivos. Por conveniência ou talvez 

por dificuldades em avaliá-la e quantificá-la?  

Em contrapartida foram incluídos novos objetivos: 

“ e)  Diferenciar e premiar os melhores profissionais; 

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

a melhoria dos resultados escolares; 

 h) Promover a excelência e a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade.” (Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 40.º, n.º 

3). 

A adenda destes intentos promoveu:  

“ […] por um lado, o desenvolvimento profissional e a melhoria da 

qualidade das aprendizagens e, por outro, a gestão do pessoal docente e 

da sua carreira, seguindo uma orientação por resultados e exigindo a 

prestação de contas, com consequências na progressão profissional – que 

torna, do mesmo passo, delicada e difícil a apreensão do modelo e a 

compatibilização mútua dos objectivos preconizados.” (CCAP, 2008b, p. 

5) 

Num pequeno exercício de análise comparativa decidimos revisitar os objetivos 

apontados no SIADAP e verificar se alguns destes podiam relacionar-se diretamente 

com a inclusão de novos objetivos associados ao campo da educação e particularmente 

da ADD: 

“ a) Avaliar a qualidade dos serviços e organismos da Administração 

Pública, tendo em vista promover a excelência e a melhoria contínua 

dos serviços prestados aos cidadãos e à comunidade; 

 c) Diferenciar níveis de desempenho, fomentando uma cultura de 

exigência, motivação e reconhecimento do mérito;  

d) Potenciar o trabalho em equipa, promovendo a comunicação e 

cooperação entre serviços, dirigentes e trabalhadores.” (Lei n.º 

10/2004, de 22 de março, artigo n.º 4) 

Verificámos que o legislador procurou transpor as orientações do SIADAP para o 

campo da educação articulando o sistema de avaliação do desempenho dos professores 

com os princípios fundamentais do sistema integrado de avaliação dos funcionários da 

administração pública. Um exemplo flagrante desta paridade ficou patente no n.º 1 do 

15.º artigo da Lei n.º 10/2004, de 22 de março: 

“ A aplicação do SIADAP implica a diferenciação de desempenhos numa 

perspectiva de maximização da qualidade dos serviços prestados, 

devendo em conformidade ser estabelecidas percentagens máximas para 

atribuição das classificações mais elevadas em cada organismo.”  
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Quando comparado com o n.º 3 do 46.º artigo do Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de 

janeiro: 

“ Por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas da educação e da Administração Pública são fixadas as 

percentagens máximas para a atribuição das classificações de Muito Bom 

e Excelente, por escola não agrupada ou agrupamento de escolas, […].” 

Muitos foram os docentes que questionaram se a inclusão de novos objetivos e a 

definição de novas regras e mecanismos tinham realmente propósitos claros como:  

“ […] premeiam o mérito e contemplam a competitividade, permitindo 

diferenciar os professores pelos seus níveis de desempenho, […].” 

(Costa, 2007, p. 50) 

O diploma em análise aportou variadíssimas alterações à avaliação dos docentes, entre 

as suas particularidades a divisão na carreira em duas categorias foi talvez a que mais se 

destacou e que provavelmente não escapou aos mais desatentos ou desinteressados pelas 

problemáticas da educação. Apesar de se tratar de um tópico incontornável e 

destacadamente presente na literatura em estudo, julgámos que não devíamos cingir a 

nossa análise do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro às características que 

suscitaram mais inquietação no seio do corpo docente português. Por isso, 

desenvolvemos uma abordagem das particularidades do diploma que, embora sucinta, 

foi executada com o objetivo de ser suficientemente esclarecedora.  

2.4.5.1 O “novo” modelo de avaliação do desempenho docente 

 

As alterações no ECD resultantes da promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 

janeiro não podem ser reduzidas a uma das particularidades mais sensíveis como a 

categorização da carreira docente
107

. Este diploma não procurou apenas introduzir uma 

nova forma mais rigorosa de avaliar e diferenciar os docentes.  

Para além de:  

“ […] uma nova codificação de direitos e deveres que consagra, em termos 

inovadores, os direitos à colaboração, à consideração e ao 

reconhecimento da autoridade dos professores pelos alunos, suas famílias 

e demais membros da comunidade educativa, e especifica os seus deveres 
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  Reconhecemos a relevância que foi atribuída à divisão da carreira docente em duas categorias pelo 

que a mesma será apenas pontualmente referenciada neste ponto e será alvo de uma análise mais 

detalhada no próximo. 
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relativamente aos diferentes agentes e parceiros dessa comunidade.” 

(Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro, preâmbulo) 

Este novo desígnio legislativo não só findou os procedimentos que faziam depender a 

progressão na carreira “quase exclusivamente”: do tempo de serviço docente, do 

conteúdo de um relatório ou do número de ações de formação frequentadas. Também 

alterou o regime jurídico da formação contínua de professores de modo a assegurar que 

a formação não só não prejudicava as atividades letivas, mas também contribuía para a 

aquisição e o desenvolvimento de competências científicas e pedagógicas relevantes 

para o trabalho dos docentes e particularmente para a sua atividade letiva. 

Entendemos que era fundamental reportar neste trabalho todas as “inovações” deste 

diploma, destacámos de imediato as condições de acesso à carreira docente que segundo 

o executivo então em exercício, se tornaram mais exigentes
108

.  

O primeiro ano escolar no exercício efetivo de funções da categoria de professor 

correspondia ao período probatório
109

 e compelia o pessoal docente, para nomeação em 

lugar de quadro de ingresso, a ser apoiado no plano didático, pedagógico e científico por 

professores mais experientes.  

Além do reforço de supervisão e acompanhamento por estes docentes, o legislador 

preocupou-se com a necessidade de garantir que os candidatos cumpriam as 

formalidades associadas ao perfil profissional exigido para o exercício de funções 

docentes. Para tal foi introduzida uma nova premissa para poder ingressar na carreira 

docente: obter aproveitamento numa prova de avaliação de conhecimentos e 

competências
110

. Segundo o legislador, a criação deste dispositivo assegurava que o 

exercício efetivo de funções docentes ficava reservado a quem cumprisse todos os 

requisitos necessários a um desempenho profissional especializado e de excelência
111

. 

Esta prova de âmbito nacional que ficou regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 

3/2008, de 21 de janeiro visava determinar em que medida os candidatos dominavam os 

conhecimentos e as competências exigidas para o exercício da função docente, na 
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  Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
109

  Correspondia ao primeiro ano escolar no exercício efetivo de funções da categoria de professor 

segundo o art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. Saliente-se que para os professores 

em período probatório só a obtenção da menção igual ou superior a Bom garantia a nomeação 

definitiva em lugar de quadro. A atribuição da menção de Regular obrigava à repetição do período 

probatório sem qualquer interrupção funcional e a obtenção da menção qualitativa de Insuficiente à 

exoneração automática do lugar de quadro onde o candidato se encontrasse provido (Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro, art.º 31.º, n.º 11 e n.º 12). 
110

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 22.º, ponto 1, alínea f). 
111

  Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
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especialidade da respetiva área de docência. A mesma seria organizada segundo as 

exigências da lecionação dos programas e orientações curriculares da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário
112

.  

Foram dispensados da realização da prova
113

 os docentes que tinham celebrado contrato 

administrativo de serviço docente em dois dos últimos quatro anos imediatamente 

anteriores ao ano letivo de 2007/2008, desde que contassem, pelo menos, cinco anos 

completos de serviço docente efetivo e avaliação do desempenho igual ou superior a 

Bom. 

Tendo em atenção que este mecanismo incidia sobre as competências transversais às 

diversas áreas de docência e sobre os conhecimentos de ordem científica e tecnológica 

próprios de cada disciplina/ domínio de habilitação, o legislador entendeu acautelar 

alguma contestação por parte dos sindicatos e/ou das instituições de ensino superior 

universitário/ politécnico responsáveis pela formação inicial dos docentes pelo que 

apontou que esta prova se destinava a separar “a fase de formação realizada nas 

instituições de ensino superior competentes, da fase de selecção e recrutamento 

realizada pelo empregador interessado.”
114

  

Apesar deste acautelamento, vários sindicatos rogaram que esta opção constituiu um 

afronto à qualidade da formação inicial de professores conferida pelas instituições de 

ensino superior universitário/ politécnico. Para muitos ao instituir uma prova de 

avaliação conhecimentos e competências o Estado desincumbiu as instituições de 

ensino superior do processo de avaliação dos postulantes a docentes e colocou em causa 

a qualidade dos seus estudantes finalistas. Os contestatários apontaram que a imposição 

de um novo requisito habilitacional colocava em causa o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 

49/2005, de 30 de agosto (LBSE) que determinou que a qualificação profissional dos 

educadores de infância e os professores dos ensinos básico e secundário se estabelecia 

através de cursos superiores organizados de acordo com as necessidades do desempenho 

profissional no respetivo nível de educação e ensino.  

Para todos aqueles que sempre colocaram em causa a média das licenciaturas obtidas 

pelos professores que se formaram no ensino superior privado, a implementação de uma 

prova de avaliação de âmbito nacional contribuía para reparar a injustiça provocada pelo 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 22.º, ponto 7. 
113

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, Capítulo II, art.º 7.º. 
114

  Preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro. 
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único elemento que até então diferenciava os professores profissionalizados que tinham 

frequentado instituições pública de ensino superior daqueles que eram oriundos de 

estabelecimentos privados: a média de final de curso. Pelo contrário, outros advogaram 

que a classificação final obtida fruto da frequência com aproveitamento de um curso 

superior já graduava os candidatos a professores e que por uma questão de igualdade de 

circunstâncias com outros postulantes a cargos na função pública, não era coerente “re-

graduar” os docentes através da realização de uma prova de avaliação de conhecimentos 

e competências. 

O desejo do legislador de condicionar a progressão na carreira em função da avaliação 

do desempenho dos professores e educadores
115

 propiciou uma rutura com o modelo de 

avaliação dos docentes em vigor até janeiro de 2007. Um dos reflexos desta fratura 

manifestou-se na obrigatoriedade de considerar a ADD não somente para efeitos de 

progressão na carreira como para a conversão da nomeação provisória em nomeação 

definitiva no termo do período probatório; para a renovação de contrato e para a 

atribuição do prémio de desempenho
116

. 

Realizada no final de cada período de dois anos escolares
117

, a ADD reportava-se ao 

tempo de serviço prestado nesse período segundo critérios previamente definidos que 

permitiam aferir os padrões de qualidade do desempenho profissional
118

, tendo em 

consideração o contexto socioeducativo
119

 em que o avaliado desenvolvia a sua 

atividade. 

O legislador reportou-se ao Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, que estabeleceu 

o perfil geral de desempenho profissional dos educadores e professores dos ensinos 

básico e secundário, para estabelecer as quatros dimensões segundo as quais se 
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  Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
116

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 41.º. 
117

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 42.º, n.º 3. 
118

  Os docentes em período probatório e os docentes contratados cumpriam as orientações do n.º 5 e n.º 6 

do art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. Nomeadamente a avaliação dos docentes 

em período probatório era feita no final do mesmo e reportava-se à atividade desenvolvida no seu 

decurso. Quanto à avaliação do pessoal docente contratado esta realizava-se no final do período de 

vigência do respetivo contrato e antes da sua eventual renovação, desde que estes tivessem prestado 

serviço docente efetivo durante, pelo menos, seis meses. 
119

 Confirma-se a importância do contexto socioeducativo no processo de ADD reforçando-se assim a sua 

inclusão na legislação desde a promulgação do Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro, art.º 39.º, n.º 2 e 

no Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 42.º, n.º 1. 
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concretizava a ADD
120

. Como salientámos anteriormente foi omissa a vertente social 

presente no supracitado diploma ficando assim definidas as dimensões
121

: 

 Vertente profissional e ética; 

 Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

 Participação na escola e relação com a comunidade escolar; 

 Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 

O processo de ADD passou a incluir três tipos de intervenientes
122

:  

 os avaliados; 

 os avaliadores; 

 a Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho (CCAD). 

Da leitura do diploma em análise inferiu-se que eram considerados como avaliados os 

indivíduos que cumpriam as características associadas ao pessoal docente, ou seja, ser 

portador de habilitação profissional para o desempenho de funções de educação ou de 

ensino, com carácter permanente, sequencial e sistemático, ou a título temporário, após 

aprovação na prova de avaliação de conhecimentos e de competências
123

. 

Foram estabelecidos como avaliadores
124

:  

 o coordenador do conselho de docentes ou do departamento curricular ou ainda 

os professores titulares que por ele forem designados quando o número de 

docentes a avaliar o justifique;  

 um inspetor com formação científica na área departamental do avaliado, 

designado pelo inspetor-geral da Educação;  

 o presidente do conselho executivo ou o diretor da escola ou agrupamento de 

escolas em que o docente prestava serviço, ou ainda um membro da direção 

executiva por ele designado. 

Em cada escola ou agrupamento de escolas funcionava a CCAD, coordenada pelo 

presidente do Conselho Pedagógico e constituída por mais quatro membros do mesmo 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 42.º, n.º 2. 
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 Note-se que a formação inicial destinada a dotar os candidatos à profissão das competências e 

conhecimentos científicos, técnicos e pedagógicos de base para o desempenho profissional da prática 

docente também passou a reger-se pelas mesmas dimensões, como foi apontado no n.º 2, do art.º 13.º 

do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 1. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 2.º. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 2. 
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conselho com a categoria de professor titular
125

. As suas competências incluíam a 

obrigação de
126

: 

 garantir o rigor do sistema de avaliação, designadamente através da emissão de 

diretivas para a sua aplicação; 

 validar as avaliações de Excelente, Muito Bom e Insuficiente; 

 proceder à avaliação do desempenho nos casos de ausência de avaliador e propor 

as medidas de acompanhamento e correção do desempenho considerado como 

Insuficiente; 

 emitir um parecer vinculativo sobre as reclamações do avaliado. 

A CCAD diferenciou-se do júri de avaliação e da comissão de avaliação referidos 

anteriormente
127

 não só pelas suas funções, mas acima de tudo pelo facto dos seus 

membros exercerem funções no mesmo estabelecimento de ensino que os avaliados.  

Note-se que além dos avaliadores que apontámos anteriormente, competia à Inspeção- 

Geral da Educação
128

 (IGE), em articulação com o Conselho Científico para a 

Avaliação de Professores
129

 (CCAP), o acompanhamento global do processo ADD. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 5. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 6. 
127

 Relembramos que no Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril a atribuição da menção Não satisfaz era 

da competência de um júri de avaliação de âmbito regional constituído por um representante da 

respetiva Direção Regional de Educação, um elemento do órgão pedagógico da escola onde o docente 

em avaliação exercia funções e um elemento da Inspeção Geral do Ensino (art.º 44.º). Posteriormente 

no Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro a atribuição da menção de Não satisfaz ficou a cargo de uma 

comissão de avaliação cuja composição se diferenciava daquela que constituía o júri de avaliação uma 

vez que o representante da delegação regional da Inspeção-geral de Ensino foi substituído por um 

docente ou uma individualidade de reconhecido mérito no domínio da educação, designado neste caso 

pelo docente em avaliação (art.º 42.º). 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 7. 
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  O CCAP foi criado pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, com a missão de implementar e 

assegurar o acompanhamento e a monitorização do regime de avaliação do desempenho do pessoal 

docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário (art.º 134.º).  

O Decreto Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de fevereiro, definiu a composição e o modo de 

funcionamento do CCAP. Integravam a CCAP (art.º 5.º): um presidente; cinco professores titulares 

em exercício efetivo de funções na educação pré-escolar ou nos ensinos básico e secundário; cinco 

individualidades em representação das associações pedagógicas e científicas de professores; sete 

individualidades de reconhecido mérito no domínio da educação e três representantes do Conselho das 

Escolas (conselho regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 32/2007, de 29 de março, criado a 27 

de abril de 2007 e composto por 60 presidentes dos conselhos executivos das escolas, eleitos por 

círculos eleitorais coincidentes com as áreas dos distritos administrativos do continente). 

 O CCAP cujos membros foram indicados pelo Despacho n.º 6753/2008, de 7 de março, foi concebido 

como um órgão consultivo dotado de autonomia técnica e científica. Visava formular imparcialmente 

e objetivamente recomendações, orientações, pareceres e propostas que, tendo por referência o 

conhecimento consolidado e a informação atualizada na área da sua intervenção, tinham por missão 

contribuir para (art.º 3.º): 

 fundamentar decisões e procedimentos em matéria de avaliação de desempenho do pessoal 

docente; 
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O processo de avaliação do desempenho ficou explicitado em seis fases através do 

artigo 44.º do diploma em análise. Desde o preenchimento de fichas de avaliação pelos 

vários intervenientes, passando pela conferência e validação dos dados constantes da 

proposta de classificação até à entrevista dos avaliadores com o avaliado para 

conhecimento da proposta de avaliação e apreciação do processo e à reunião conjunta 

dos avaliadores para atribuição da classificação final
130

. 

Os instrumentos de registo foram normalizados
131

 tendo os modelos de impressos das 

fichas de avaliação e de autoavaliação sido aprovados por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da educação
132

.  

Cada avaliador ficou obrigado a ponderar um conjunto específico de itens de 

classificação
133

.  

O coordenador do departamento curricular ou do conselho de docentes tinha o dever de 

ponderar o envolvimento e a qualidade científico-pedagógica do docente, com base na 

apreciação de parâmetros classificativos: 

 a preparação e organização das atividades letivas; 

 a realização das atividades letivas; 

 a relação pedagógica com os alunos; 

 o processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Já a avaliação efetuada pelo órgão de direção executiva tinha que ter em conta oito 

indicadores de classificação:  

 o nível de assiduidade; 

 o serviço distribuído; 

 o progresso dos resultados escolares esperados para os alunos e taxas de 

abandono escolar de acordo com o contexto socioeducativo; 

                                                                                                                        
 promover a adequada aplicação e utilização do sistema de avaliação de desempenho do pessoal 

docente; 

 fomentar uma cultura de avaliação docente e de desenvolvimento profissional. 

Entre as várias competências do CCAP (art.º 4.º) destacaremos a definição de padrões de desempenho 

profissional e de metodologias desenvolvidos para orientar a ADD (alínea d)) e que só serão 

apresentados em 2010. Este conselho produziu diversos relatórios cujas contribuições incluímos no 

nosso trabalho. 
130

 As diversas fases do processo de ADD encontram-se detalhadas na análise do Decreto Regulamentar 

n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 15.º que apresentamos mais adiante. 
131

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 44.º, n.º 2. 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 44.º, n.º 3. 
133

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 45.º. 
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 a participação dos docentes no agrupamento ou escola não agrupada e 

apreciação do seu trabalho colaborativo em projetos conjuntos de melhoria da 

atividade didática e dos resultados das aprendizagens; 

 as ações de formação contínua concluídas; 

 o exercício de outros cargos ou funções de natureza pedagógica; 

 a dinamização de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação 

educativa e sua correspondente avaliação; 

 a apreciação realizada pelos pais e encarregados de educação dos alunos, desde 

que obtida a concordância do docente e nos termos a definir no regulamento 

interno da escola. 

A ADD deixou de assentar exclusivamente na autoavaliação do docente que embora 

presente passou a constituir apenas uma das componentes a ter em conta. A mesma 

passou a integrar uma pluralidade de fontes de dados
134

, como os relatórios 

certificativos de aproveitamento em ações de formação; a observação de aulas; os 

materiais pedagógicos desenvolvidos e utilizados; os instrumentos de avaliação 

pedagógica e de critérios ou ainda planificação das aulas e instrumentos de avaliação 

utilizados com os alunos. Estes são apenas alguns dos elementos que passaram a 

auxiliar os avaliadores nas suas tarefas. 

Cada componente de classificação era avaliada segundo uma escala de avaliação de 1 a 

10 valores expressa em números inteiros. O resultado final da avaliação do docente era 

obtido através da média das pontuações alcançadas em cada uma das fichas de avaliação 

traduzindo-se qualitativamente
135

 através da escala seguinte:  

Tabela 1 – Sistema de classificação  

Insuficiente Regular Bom Muito Bom Excelente 

de 1 a 4,9 

valores 

de 5 a 6,4 

valores 

de 6,5 a 7,9 

valores 

de 8 a 8,9 

valores 

de 9 a 10 

valores 

A cada uma destas menções qualitativas correspondia o grau de cumprimento dos 

objetivos fixados pelo avaliado e o nível de competência demonstrada na sua 

                                         
134

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 45.º, n.º 2 e n.º 3. 
135

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 46.º, n.º 1 e n.º 2.  
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concretização, tendo em conta os princípios orientadores formulados pelo CCAP
136

 para 

a definição dos respetivos padrões
137

. 

Foram fixadas, por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas da educação e da Administração Pública, as percentagens máximas para a 

atribuição das classificações de Muito Bom e Excelente, por escola não agrupada ou 

agrupamento de escolas com referência aos resultados obtidos na avaliação externa da 

escola
138

. A atribuição destas menções ficou sujeita à confirmação formal do 

cumprimento das correspondentes percentagens máximas fixadas através de ata da 

CCAD
139

. As percentagens máximas para a atribuição de classificações de mérito foram 

estabelecidas pelo Despacho n.º 20131/2008, de 30 de julho.  

Apesar do legislador ter entendido que os resultados obtidos na avaliação externa das 

escolas tinham que se correlacionar com o valor das percentagens máximas, nem todos 

os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas tinham sido objeto de uma 

avaliação externa, no decorrer do primeiro ciclo de ADD. Pelo que foram fixadas as 

percentagens máximas para tais estabelecimentos
140

. As percentagens máximas para a 

atribuição das menções qualitativas de Excelente e de Muito Bom em cada agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada, na sequência do procedimento da avaliação do 

desempenho do pessoal docente, foram estabelecidas da seguinte forma
141

: 

 para a atribuição da menção qualitativa de Muito Bom — 20 %; 

 para a atribuição da menção qualitativa de Excelente — 5 %. 

Para os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que foram objeto de 

avaliação externa aplicavam-se percentagens diferentes, em função do número de 

classificações (Suficiente, Bom ou Muito Bom) obtidas nos cinco domínios chave 

                                         
136

  Nas recomendações n.º 3/CCAP/ 2008 de 7 de julho, o CCAP estabeleceu 3 princípios orientadores 

(princípios de ordem geral; relativos à construção dos padrões e finalmente referentes à aplicação dos 

mesmos) que por sua vez foram subdivididos em 8 recomendações (desde a formulação e aplicação 

abrangente dos padrões; à objetividade e isenção na apreciação do desempenho, à articulação dos 

objetivos individuais com os objetivos organizacionais ou ainda à adequação da avaliação à situação 

profissional do docente e ao contexto (Ibidem). 
137

  Regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 21, n.º 3. 
138

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 46.º, n.º 3. 
139

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 44.º, n.º 4. 
140

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 16.º, n.º 5. 
141

 Despacho n.º 20131/2008, de 30 de julho, art.º 1.º. 
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operacionalizados em dezanove fatores que compunham a avaliação externa de escolas 

(AEE)
142

. Apresentamos de seguida o quadro resumo das percentagens máximas: 

Tabela 2 – Percentagens máximas de menções a atribuir em função do número de 

classificações obtidas na AEE 

Menções Número de classificações obtidas nos domínios da avaliação externa 

Muito Bom 5 4 3 2 1 2 

Bom  1 2 3 4 2 

Suficiente      1 

Menções Percentagens máximas de menções a atribuir no estabelecimento 

Muito Bom 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 21 % 

Excelente 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 

Como era expectável, os estabelecimentos com maior número de menções qualitativas 

de Bom e Muito Bom nos domínios e fatores que compunham a avaliação externa eram 

beneficiados em termos de percentagens máximas para a atribuição das menções de 

Muito Bom e de Excelente.  

“ A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de 

percentagens máximas para a atribuição das classificações de Muito Bom 

e Excelente, por agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 

mediante despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da educação e da Administração Pública, as quais terão 

obrigatoriamente por referência os resultados obtidos na respectiva 

avaliação externa.” (N.º 4 do 21.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 

2/2008, de 10 de janeiro) 

Uma tentativa clara de estabelecer um reforço positivo e motivador para que as escolas 

desenvolvessem diligência para melhorar no seu todo. 

Os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas cujo número de classificações 

obtidas nos domínios e fatores da avaliação externa das escolas não se enquadrava na 

                                         
142

 Os domínios chave referidos são os seguintes: Resultados; Prestação do Serviço Educativo; 

Organização e Gestão Escolar; Liderança; Capacidade de Autorregulação e Melhoria da 

Escola/Agrupamento utilizados no primeiro ciclo de avaliação externa das escolas (2006/2011). Para 

reforçar o entendimento em torno da Avaliação Externa das Escolas (AEE) incluímos uma breve 

análise do quadro legislativo da AEE em Portugal no Anexo I. 
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tabela anterior eram obrigados a cumprir as percentagens máximas definidas para os 

estabelecimentos não avaliados externamente durante o primeiro ciclo de ADD 

próprio
143

. 

Nos vários agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, as percentagens 

máximas aplicavam-se, de forma independente em cada universo de docentes. Aos 

professores titulares que exerciam funções de avaliação, com exceção dos 

coordenadores dos departamentos curriculares ou dos coordenadores dos conselhos de 

docentes
144

; aos restantes professores titulares; aos professores e finalmente ao pessoal 

docente contratado
145

.  

O Despacho n.º 31996/2008, de 16 de dezembro veio clarificar algumas disposições do 

Despacho que acabámos de analisar. Foram incorporados mais dois universos de 

docentes: os membros da comissão de coordenação da avaliação e os coordenadores de 

departamento curricular ou dos conselhos de docentes. Possibilitou-se, também, que em 

cada um dos universos previstos, sempre que menção qualitativa de Excelente não fosse 

atribuída, a mesma podia ser convertida na menção qualitativa de Muito Bom 

acrescendo ao número de menções qualitativas de Muito Bom existentes
146

. 

A associação entre a ADD e a progressão na carreira ficou mais uma vez demonstrada 

no 48.º artigo do diploma em análise. A atribuição da menção qualitativa de Muito Bom 

e/ou Excelente durante dois períodos consecutivos de avaliação do desempenho permitia 

uma redução no tempo de serviço docente exigido, que podia variar entre dois e quatro 

anos, para efeitos de acesso à categoria de professor titular
147

. Já a atribuição da menção 

qualitativa de Bom implicava apenas que fosse considerado o período de tempo a que 

respeita a avaliação para efeitos de progressão e acesso à carreira assim como a 

conversão da nomeação provisória em nomeação definitiva para os docentes no final do 

período probatório
148

. À semelhança de diplomas anteriores
149

, a atribuição das menções 

qualitativas de Regular ou Insuficiente eram mais penalizadoras e originavam a não 

contagem do período a que respeitava a avaliação para progressão e acesso à carreira. 

No caso dos docentes contratados ou em período probatório as consequências eram 
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 Despacho n.º 20131/2008, de 30 de julho, art.º 3.º. 
144

 Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 37.º. 
145

 Despacho n.º 20131/2008, de 30 de julho, art.º 6.º e art.º 8.º. 
146

 Despacho n.º 31996/2008, de 16 de dezembro, n.º 7. 
147

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 48.º, n.º 1 a n.º 3. 
148

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 48.º, n.º 4. 
149

 Mais especificamente o Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de janeiro. 
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ainda mais profundas uma vez que, respetivamente, ocorria a não renovação ou a 

celebração de um novo contrato e a cessação da nomeação provisória do docente em 

período probatório, no termo do referido período e à impossibilidade de nova 

candidatura, a qualquer título, à docência, no mesmo ano ou no ano escolar 

imediatamente subsequente àquele em que se realizou o período probatório
150

. 

Note-se que também foi instituído um prémio pecuniário de desempenho, com montante 

a fixar por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da educação, a atribuir aos docentes do quadro em efetividade de serviço que 

registassem duas avaliações consecutivas de menção igual ou superior a Muito Bom
151

.  

Protelámos a análise de uma das “inovações” mais polémicas do Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro. A divisão da carreira em duas categorias criando-se a figura 

do professor titular: o colega avaliador!  

“ 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 professores 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, 

[…].” (Fernandes, 2008, p. 23) 

Cabe-nos agora a tarefa de indagar a existência de tais problemas. 

2.4.5.2 A cisão na carreira docente 

 

“ Em todas as outras profissões mais qualificadas e designadamente nas 

que constituem corpos especiais da Administração Pública, a norma é a 

diferenciação, expressa em categorias funcionais, às quais estão 

geralmente associadas dotações específicas nos respectivos quadros de 

pessoal. Em conformidade com estes princípios, a carreira docente 

passará a estar estruturada em duas categorias, ficando reservado à 

categoria superior, de professor titular, o exercício de funções de 

coordenação e supervisão.” (Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro, 

preâmbulo) 

Muitos docentes certamente leram e releram o programa do XVII Governo 

Constitucional (2005/2009), especialmente o capítulo “Mais e melhor educação” mas 
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 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 48.º, n.º 6. 
151

 Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 63.º. 
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não conseguiram ou desejaram descortinar os benefícios da cisão na carreira docente em 

duas categorias hierarquizadas! Professor titular e professor. 

“ […], para o Ministério da Educação, devia ter ficado mais claro o que há 

muito se sabia: as reformas sem ou contra os professores não chegam a 

bom porto.” (Afonso, 2009, p. 26) 

Entre as várias alterações patentes no ECD, como a introdução de uma prova de 

avaliação de conhecimentos e competências
152

, enquanto requisito prévio à candidatura 

necessária ao recrutamento de pessoal docente. Foi claramente a divisão da carreira 

docente que gerou mais polémica e dinamizou o maior número de troca de compelações 

entre a equipa do ME de então e as organizações sindicais dos professores. A cisão da 

carreira docente em duas categorias hierarquizadas: a categoria de professor e a 

categoria superior, de professor titular, não foi efetivamente bem acolhida! 

“ […] foi recebida pela maioria dos professores como uma divisão 

maniqueísta da classe, como se  colocasse os professores titulares do lado 

dos bons e os (simplesmente) professores do lado dos maus.” 

(Formosinho e Machado, 2009, p. 319) 

Para além das funções expectáveis e exercidas até então por qualquer docente, esta 

diferenciação dual restringiu o acesso a funções de coordenação, de supervisão e de 

avaliação do desempenho aos docentes titulares que passaram a deter novas e/ou mais 

responsabilidades! 

Além das funções inerentes ao pessoal docente em geral
153

, os professores titulares 

foram incumbidos das seguintes funções específicas
154

: 

 A coordenação pedagógica do ano, ciclo ou curso; 

 A direção de centros de formação das associações de escolas; 

 A coordenação de departamentos curriculares e conselhos de docentes; 

 O exercício das funções de acompanhamento e apoio à realização do período 

probatório; 

 A elaboração e correção das provas nacionais de avaliação de conhecimentos e 

competências para admissão na carreira docente; 

 A participação no júri da prova pública para admissão ao concurso de acesso à 

categoria de professor titular. 
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  Introduzida pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, preâmbulo e art.º 2.º. Posteriormente 

regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro. 
153

 N.º 3 do artigo 35º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
154

 N.º 4 do artigo 35º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 



 173 

Para justificar a atribuição destas competências e a consequente estruturação da carreira 

em duas categorias o legislador apontou algumas justificações entre as quais destacamos 

a necessidade de dotar: 

“ […] cada estabelecimento de ensino de um corpo de docentes 

reconhecido, com mais experiência, mais autoridade e mais formação, 

que assegure em permanência funções de maior responsabilidade e que 

constitua uma categoria diferenciada.” (Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de 

janeiro, preâmbulo) 

Esta diferenciação procurou afastar-se da dissemelhança vertical introduzida no ECD 

em 1989/1990 que apareceu despejada de um conteúdo funcional específico o que, 

segundo a tutela, não constituiu o apanágio da categoria de professor titular à qual se 

atribuíam funções de destaque. 

Foi efetivamente a divisão na carreira docente que mediatizou um dos maiores 

descontentamentos na história da educação em Portugal após o 25 de abril de 1974 e 

que movimentou mais de 100 mil docentes no dia 8 de março de 2008 e que atingiu o 

seu apogeu no dia 8 de novembro de 2008 quando mais de 120 mil professores
155

 

manifestaram nas avenidas da capital portuguesa a sua insatisfação com o novo regime 

de gestão das escolas, o concurso de colocação de professores e o ECD e evidentemente 

perante um “novo” modelo de ADD. 

“ Muita da conflitualidade existente nos dias de hoje
156

 não tem a ver com 

a rejeição da avaliação por parte dos professores, e isso seria um erro 

crasso se correspondesse à realidade, pois colocaria em causa a sua 

credibilidade profissional, mas com a divisão dos professores em duas 

categorias (titulares e não titulares), e sobretudo com o modo como este 

mesmo processo foi implementado.” (Pacheco, 2009, p. 44) 

O “novo estatuto da careira docente”, designação muitas vezes associada à sétima 

alteração do ECD, procurou erradicar um defeito associado até então à escola 

portuguesa que não diferenciava os melhores professores dos piores! Mas que tinha a 

virtude de os fazer cooperar (Jorge, 2009).  

Os professores entenderam que o governo procurava uma divisão na classe docente para 

melhor governar/“reinar”. Muitos entenderam este diploma como um semblant de 

regulamentação totalitária sem hipótese de apelo ou recurso! 
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  De salientar que a comunicação social televisiva dedicou mais de 30% da informação oferecida nesses 

dias às “Marchas da Indignação”. Fonte: Kantar Media/ Marktest Audimetria 
156

  Pacheco reporta-se ao período da promulgação dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 15/2007, de 

19 de janeiro e Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
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“ Cuidado com as ratoeiras! Quem foi preparado para avaliar alunos não 

está, apenas pelo exercício dessa função, automaticamente preparado 

para avaliar os seus colegas…” (Ruivo, 2009, p. 7). 

O cargo de professor titular só podia ser conferido a um terço dos docentes do quadro de 

agrupamento ou de escola não agrupada
157

 e só estava acessível àqueles que 

cumprissem os seguintes requisitos
158

: 

 deter pelo menos 18 anos de serviço docente efetivo, com avaliação do 

desempenho igual ou superior a Bom durante o referido período;  

 ter sido aprovado em prova pública
159

 que incidisse sobre a atividade 

profissional desenvolvida pelo docente com vista a demonstrar a sua aptidão 

para o exercício das funções específicas da categoria de professor titular
160

. 

Além destas exigências os docentes opositores ao cargo de professor titular deviam 

preferencialmente deter
161

 uma formação especializada na área de organização 

educacional e desenvolvimento curricular, supervisão pedagógica e formação de 

formadores.  

O motivo pelo qual sublinhámos o advérbio preferencialmente, justificar-se-á per se, 

mas para já e se nos é permitida a expressão, deixamos aqui um amuse-bouche: 

“ Basta visitar algumas escolas para se perceber como a titularidade está 

distribuída a professores bons, excelentes, mas também a maus e muito 

maus, e foi negada a professores competentes. Isto é, criou-se uma figura 

que não premiou nada, porque baralhou tudo.” (Jorge, 2009, p. 2) 

As palavras de Jorge (2009) aludem à existência de problemas na seleção dos 

professores titulares que além de exercerem funções diferenciadas também usufruíam de 

condições financeiras diferentes uma vez que aos seus vencimentos se associavam 

índices remuneratórios diferentes
162

 definidos num anexo que agora reproduzimos e 

onde se verifica que a organização da estrutura remuneratória foi reduzida de dez para 

seis escalões e subdividida de acordo com as duas categorias legisladas. 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 26.º, n.º 3. 
158

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 38.º, n.º 2. 
159

  O regime da prova pública e do concurso de acesso para lugares da categoria de professor titular foi 

posteriormente estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho. 
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  De acordo com Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 38.º, n.º 3: o docente podia realizar a 

prova a seu pedido a partir do momento em que preenchesse os demais requisitos para acesso à 

categoria de professor titular ou completasse 15 anos de serviço docente com avaliação de 

desempenho igual ou superior a Bom. 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 31.º, n.º 3. 
162

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 34.º, n.º 4. 
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Tabela 3 – Escalões remuneratórios por categoria
163

 

Categorias Escalões 

 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 

Professor titular 245 299 340    

Professor 167 188 205 218 235 245 

As condições e acesso à categoria de professor titular referidas anteriormente não 

permitiam que o recrutamento dos mesmos se desenrolasse com a celeridade desejada e 

antecipada
164

 pela tutela. Os professores titulares eram imprescindíveis à plena 

implementação do novo modelo de avaliação aquando a abertura do ano letivo 

subsequente onde estes já tinham que ocupar cargos específicos e proceder à plena 

implementação da avaliação do desempenho dos professores. 

O Ministério da Educação incluiu no Decreto-Lei em análise uma solução para este 

problema uma vez que estabeleceu um regime transitório de recrutamento para 

professore titulares
165

. 

De notar que esta opção não foi bem acolhida: 

“ […], sem um período de transição suficiente para concretizar 

adequadamente estas mudanças, algumas atribuições (que até vinham a 

ser, em muitos casos, muito bem desempenhadas por professores com 

menos tempo de serviço e até com mais formação do que os futuros 

titulares) sejam agora exclusivas desses professores titulares.” (Afonso, 

2007, p. s/n). 

O recrutamento desenvolveu-se em dois procedimentos concursais autónomos:  

 O primeiro foi reservado aos docentes posicionados no 10.º escalão da estrutura 

da carreira
166

 à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 

janeiro. Este concurso não ficou dependente da existência de vagas
167

;  

 O segundo foi destinado aos professores posicionados nos 8.º e 9.º escalões da 

estrutura da carreira
168

, mas neste caso a fixação de lugares ficou condicionada 
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  Anexo I do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
164

  O Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, já previa o regime transitório de recrutamento do 

docentes para o cargo de professor titular. 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, capítulo II, art.º 15.º. 
166

  A estrutura foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 312/99, de 10 de Agosto, o que em termos de índice 

remuneratório abrangeu os docentes com o índice 340. 
167

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, capítulo II, art.º 15.º, n.º 2. 
168

  Neste caso o concurso abrangeu os docentes com os índices remuneratórios 245 e 299. 
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por despacho governamental respeitando o limite de um terço do número total de 

lugares do quadro
169

. 

Em qualquer um dos concursos foi utilizada a análise curricular como elemento na 

seleção dos candidatos
170

. 

“ A selecção de professores titulares, numa carreira sem processos de 

diferenciação, teria que ser sempre efectuada num modelo uniformizado 

no todo nacional e com uma carga algo administrativa, já que, num 

universo de cerca de cinquenta mil candidatos é inexequível 

implementar, em tempo útil, qualquer metodologia mais diferenciada.” 

(Morais, 2009, p. 15) 

O Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio estabeleceu as regras e os procedimentos 

associados ao primeiro concurso para aceder ao cargo de professor titular.  

“ […], prevendo-se que a este concurso possam ser opositores mais de 

60000 docentes, o respectivo procedimento teria sempre de assumir 

natureza especial, determinada pela necessidade de, no mais curto 

período de tempo, proceder a uma análise curricular objectiva das 

candidaturas, com especial relevância para o desempenho das funções 

específicas inerentes ao conteúdo funcional da categoria de professor 

titular.” (Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, preâmbulo) 

O carater documental de que se revestiu o concurso levou a que a tutela recorresse à 

utilização de uma grelha de critérios objetivos, observáveis e quantificáveis com 

ponderações de modo a procurar distinguir as experiências profissionais mais relevantes 

contribuindo assim para:  

“ […] valorizar e dar prioridade na classificação aos professores que têm 

dado provas de maior disponibilidade para assumir funções de 

responsabilidade.” (Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, preâmbulo) 

O legislador alegou que a extensão da carreira dos possíveis candidatos e a necessidade 

de reduzir ao mínimo as margens de subjetividade e de discricionariedade na apreciação 

do currículo dos candidatos obrigava a que fosse apenas considerada a experiência 

profissional decorrida no período compreendido entre o ano escolar de 1999/2000 e o 

ano de 2005/2006
171

. Esta delimitação temporal também foi justificada pelo facto de 

coincidir com o início da vigência do modelo de organização e autonomia das escolas 

estabelecido pelo regime jurídico da autonomia
172

, administração e gestão das escolas, 

                                         
169

  N.º 3, art.º 26.º, capítulo V do ECD, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
170

  N.º 6, art.º 15.º, capítulo II do Decreto-Lei n.º15/2007, de 19 de janeiro. 
171

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 10.º, n.º 6. 
172

  “ Poder reconhecido à escola pela administração educativa de tomar decisões nos domínios

 estratégico,  pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projeto 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, no quadro do qual eram 

exercidas as funções específicas de professor titular. A tutela também sugeriu que o 

período considerado garantia registos fidedignos que possibilitavam a certificação do 

desempenho de cargos de coordenação intermédia por todos os candidatos 

salvaguardando, assim, o princípio da igualdade. 

Para proceder à seleção dos primeiros candidatos foram considerados os seguintes 

parâmetros
173

:  

 o desempenho efetivo de funções na escola, com enfoque particular no exercício 

de funções letivas; 

 o desempenho de cargos de direção, coordenação e supervisão de outros 

docentes; 

 a formação académica acrescida; 

 os níveis de cumprimento em termos de assiduidade (salvaguardando-se 

eventuais ocorrências de situações extraordinárias e imponderáveis); 

 o trabalho desenvolvido pelos docentes no exercício de funções dirigentes e 

técnico-pedagógicas, mas segundo um grau de ponderação inferior. 

Os requisitos de admissão a concurso foram definidos segundo no 13.º artigo do 

Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio. Estabeleciam que os candidatos deviam 

cumulativamente preencher, até ao final do prazo para apresentarem a candidatura, os 

seguintes requisitos: 

 ser titular de uma das seguintes habilitações: 

o o grau académico de licenciado e a qualificação profissional necessária 

para a docência; 

o o curso de formação complementar que conferisse o grau académico de 

licenciado; 

o o diploma de estudos superiores especializados. 

                                                                                                                        
educativo e em função das competências e dos meios que lhe estão consignados.” Decreto-Lei n.º 

115-A/98, de 4 de maio, art.º 3.º, n.º 1. 
173

  Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio. 
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 não estivesse na situação de incapacidade para o exercício de funções docentes 

ou ainda com dispensa total ou parcial da componente letiva, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 224/2006, de 13 de Novembro. 

De realçar que algumas das limitações à candidatura
174

 foram astuciosamente utilizadas 

por alguns postulantes ao cargo. Por exemplo, os docentes dos quadros de escola só 

podiam concorrer aos concursos abertos na escola ou no agrupamento que integrava a 

escola onde exerciam funções na data do concurso
175

. O que viabilizava situações em 

que docentes menos graduados profissionalmente com vagas para o cargo do professor 

titular nas escolas onde exerciam funções acedessem à categoria enquanto outros 

docentes mais graduados profissionalmente não tinham a possibilidade de alcançar o 

cargo por inexistência de vaga na escola onde se encontravam providos. Também se 

verificaram casos de docentes dos quadros de zona pedagógica que também se 

encontravam condicionados a candidatar-se aos concursos abertos na escola ou no 

agrupamento que integrava a escola onde se encontravam destacados
176

, que ao aceder à 

categoria de professor titular garantiam um lugar no quadro de escola onde se 

encontravam a exercer funções no ato do concurso. 

“ No afã de encontrar a excelência, em vez de se aplicar critérios de 

escolha pedagógica e científica, aplicaram‐se critérios administrativos, de 

tal modo aleatórios que deixaram de fora grande percentagem de 

professores excelentes, muitas vezes os responsáveis directos pelo êxito 

pedagógico das escolas.” (Jorge, 2009, p. 2) 

A certificação dos dados constantes das candidaturas  era da competência de 

uma comissão de certificação das candidaturas
177

 a constituir em cada agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada. A mesma era presidida pelo presidente da assembleia 

de escola e integrava o vice-presidente do conselho executivo ou o adjunto da direção 

executiva, com mais tempo de serviço docente e o chefe dos serviços de administração 

escolar. As condições especiais de constituição desta comissão também estavam 

contempladas no Decreto-Lei em análise
178

. 

Para proceder à seleção dos indivíduos que satisfaziam os requisitos
179

 referidos 

anteriormente e que se encontravam nas melhores condições para exercer as funções 

                                         
174

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 6.º. 
175

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 6.º, n.º 1. 
176

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 6.º, n.º 3. 
177

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 7.º. 
178

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 7.º, n.º 2 e n.º 3. 
179

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 38.º, n.º 2. 
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associadas ao cargo em análise, foram examinados os seus currículos profissionais. A 

análise curricular
180

 visava avaliar as aptidões profissionais dos candidatos 

considerando e ponderando obrigatoriamente fatores como: 

 a habilitação académica e formação especializada;  

 a experiência profissional em termos de: 

o desempenho de funções nas componentes letivas e não-letivas; 

o assiduidade ao serviço; 

o desempenho de cargos de coordenação e supervisão pedagógica;  

o exercício de funções nos órgãos de gestão e administração do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada assim como o de diretor 

do centro de formação de professores das associações de escolas;  

o autoria de programas escolares e/ ou de manuais escolares.  

 a avaliação do desempenho. 

Uma vez terminado o prazo de candidatura, a supradita comissão procedia à certificação 

dos dados da candidatura e cabia a um júri desenvolver os demais procedimentos
181

 

como a divulgação das listas provisórias dos candidatos admitidos e excluídos
182

 e a 

análise dos currículos dos candidatos.  

Este júri
183

 era constituído pelo diretor Regional de Educação competente que presidia, 

pelo presidente do conselho executivo ou pelo diretor do estabelecimento de ensino 

onde o candidato exercia funções e finalmente pelo diretor do centro de formação da 

associação de escolas a que o agrupamento ou escola se encontrasse associado.  

A classificação final resultante da análise curricular correspondia à soma total dos 

pontos atribuídos de acordo com os critérios e pontuação
184

 constantes no anexo II do 

Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio. A título de exemplo e face à extensão dos 

critérios enumeraremos apenas alguns dos critérios: 

 “ Grau de mestre em Ciências da Educação ou em domínio diretamente 

relacionado com o respetivo grupo de docência ou ainda obtido nos termos 

do n.º 2 do artigo 56 do ECD, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 1/98, de 

2 de Janeiro” - 15 pontos.  

                                         
180

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 10.º. 
181

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 8.º, n.º 5. 
182

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 16.º. 
183

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 8.º. 
184

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 10.º, n.º 15. 
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 “ Avaliação do desempenho com menção qualitativa de Bom atribuída ao 

abrigo do Decreto Regulamentar n.º 11/98, de 15 de maio” - 5 pontos. 

 “ Desempenho de cargos e funções de supervisão pedagógica como 

Presidente da assembleia de agrupamento/ escola ou da assembleia 

constituinte” - 7 pontos. 

 “ Presidente do Conselho Pedagógico” - 7 pontos. 

Alguns docentes sentiram-se lesados pelo facto de ser apenas considerado o 

desempenho de funções num determinado período de tempo uma vez que parte destes 

tinham exercido determinadas funções pontuáveis durante largos anos, mas não no 

intervalo de tempo compreendido entre o ano escolar de 1999/2000 e o ano de 

2005/2006.  

Os candidatos posicionados no 10.º escalão da estrutura da carreira que obtivessem uma 

classificação igual ou superior a 95 pontos eram providos à categoria de professor 

titular
185

. Os candidatos posicionados nos 8.º e 9.º escalões da estrutura da carreira eram 

ordenados por ordem decrescente por departamento e em função da classificação final 

obtida
186

 aguardando a fixação dos lugares a prover no concurso definida por despacho 

do membro do Governo. 

A supervisão e o acompanhamento dos concursos
187

 eram assegurados pelo presidente 

do CCAP.  

Após a realização do primeiro concurso de provimento para a categoria de professor 

titular aberto dia 4 de junho de 2007 à luz de um regime transitório de recrutamento, o 

XVII Governo Constitucional definiu o regime do concurso e prova pública de acesso 

para lugares da categoria de professor titular, previsto no artigo 38.º do Estatuto da 

Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

através do Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho. 

Com a promulgação deste diploma os docentes dos quadros da rede de estabelecimentos 

do Ministério da Educação que preenchessem os demais requisitos para acesso à 

categoria de professor titular ou tivessem completado 15 anos de serviço docente com 

avaliação do desempenho igual ou superior a Bom podiam requerer a realização da 

                                         
185

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 18.º, n.º 2. 
186

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 18.º, n.º 3. 
187

  Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, art.º 9.º. 
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prova pública
188

 destinada a demonstrar a sua aptidão para o exercício específico das 

funções de professor titular. 

A realização da prova era solicitada junto do diretor regional de educação competente 

através de um requerimento que era acompanhado de um exemplar de um trabalho
189

 a 

ser apresentado pelo candidato e a ser discutido junto de um júri.  

O júri
190

 a designar por despacho do diretor regional de educação respetivo era 

constituído por três ou cinco elementos em função do número de candidatos. O 

presidente do júri era o diretor do centro de formação da associação de escolas a que o 

agrupamento ou escola não agrupada se encontrava associado. Integravam também o 

júri em função do número de candidatos: um ou dois professores titulares do grupo/área 

de especialização do candidato e uma ou duas personalidades de reconhecido mérito no 

domínio da educação, preferencialmente com grau de doutor.  

O trabalho
191

 realizado a apresentar pelo candidato ao júri, no máximo em 30 minutos, 

tinha que versar sobre a sua experiência do quotidiano escolar no exercício efetivo de 

funções docentes, designadamente na área de especialidade curricular de 

docência/grupo de recrutamento/ disciplina, em dois dos domínios
192

: 

 Preparação e organização das atividades letivas, relação pedagógica com os 

alunos e avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 Projetos inovadores desenvolvidos ou a desenvolver, suscetíveis de contribuir 

para o desenvolvimento e melhoria dos resultados escolares dos alunos;  

 Área de gestão e organização escolar. 

Uma vez apreciada a prova era classificada
193

 como Aprovado, com os graus de 

Excelente, Muito Bom ou Bom ou então simplesmente como Não aprovado. A obtenção 

da menção de Aprovado comprovava a aptidão do docente para o exercício específico 

das funções de professor titular, habilitando-o para o acesso à categoria de professor 

titular. Os candidatos que obtivessem a menção de Não aprovado podiam ser admitidos 

a repetir a prova mais duas vezes. 

                                         
188

  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 38.º, n.º 2, b). 
189

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 3.º. 
190

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 7.º. 
191

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 8.º. 
192

  Os requisitos formais exigíveis para o trabalho foram definidos pelo Despacho n.º 19255/2009, de 6 

de agosto. 
193

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 9.º. 
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Os professores do quadro de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada, assim 

como os professores dos quadros de zona pedagógica, da rede do ME que tivessem 

obtido aprovação na prova pública podiam assim ser opositores ao concurso de acesso à 

categoria de professor titular
194

. 

O método de seleção a utilizar no concurso contemplava a análise curricular que incidia 

sobre toda a atividade desenvolvida, individualmente ou em grupo, no plano da 

educação e do ensino considerando e ponderando os seguintes fatores: 

“ a) O resultado da prova pública;  

 b) Os graus académicos e a formação especializada obtida; 

 c) A experiência profissional;  

 d) A avaliação do desempenho.” (Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, 

art.º 16.º, n.º 2) 

De notar que para aferir a experiência profissional dos candidatos seriam ponderados 9 

itens entre os quais: 

“ a) O trabalho com alunos, dentro e fora da sala de aula, considerando os 

resultados obtidos; 

f) O cumprimento do serviço letivo distribuído, medido designadamente 

através do número de aulas efetivamente lecionadas.” (Decreto-Lei n.º 

104/2008, de 24 de junho, art.º 16.º, n.º 4) 

Destacámos estes dois itens por espelharem perfeitamente a preocupação da tutela em 

estabelecer uma ligação entre a avaliação dos docentes e os resultados obtidos pelos 

alunos. 

A apreciação das candidaturas ficava a cargo de um júri definido por cada área de 

especialidade curricular de docência/grupo de recrutamento/disciplina dos candidatos. O 

júri era constituído em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, sendo 

designado pelo diretor regional de educação respetivo
195

. 

Constituído pelo diretor enquanto presidente do júri, pelo diretor do centro de formação 

da associação de escolas a que o agrupamento ou escola não agrupada se encontrava 

associado e por três professores titulares, sendo que um deles devia ter obrigatoriamente 

formação científica na área da especialidade curricular de docência/grupo de 

recrutamento/ disciplina dos candidatos. 

                                         
194

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 11.º. 
195

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 15.º. 
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No Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho também foram estabelecidos
196

 os regimes 

dos concursos sucessivos
197

, especial
198

 e extraordinário
199

, internos de acesso limitado, 

cujos despachos
200

 foram emitidos em 16 de setembro de 2008. Com início no dia 22 de 

setembro de 2008, estes concursos destinavam-se aos docentes de nomeação definitiva 

com a categoria de professor, posicionados nos índices remuneratórios 340, 299 e 245, 

que não puderam ser opositores ao 1.º concurso para lugares da categoria de professor 

titular, por se encontrarem na situação de dispensa total ou parcial da componente 

letiva
201

 e para os docentes de nomeação definitiva, com categoria de professor, 

posicionados no índice remuneratório 340. 

A decisão do legislador de impossibilitar os docentes em situação de dispensa total ou 

parcial da componente letiva de serem opositores ao 1.º concurso para lugares da 

categoria de professor titular foi contestada uma vez que alguns docentes alegaram que 

as regras de acesso ao concurso não eram conhecidas quando estes optaram pela 

condição de dispensa total ou parcial da componente letiva
202

. 

Os requisitos formais exigíveis para o trabalho a apresentar quando os candidatos 

requeriam a realização da prova pública foram apenas regulamentados em 2009
203

. No 

entanto, a prova pública nunca foi implementada uma vez que como analisaremos 

posteriormente, a divisão da carreira foi extinta pela publicação do Decreto-Lei n.º 

75/2010, de 23 de junho
204

, restruturando-se a carreira docente numa só categoria (art.º 

34.º). 

2.4.6 O Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro 

 

O preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro apontou a necessidade dos 

avaliadores basearem a atribuição das menções qualitativas: 

                                         
196

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 29.º e art.º 30.º. 
197

  Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 29.º, n.º 7. 
198

  Seguia integralmente o regime definido pelo Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio. 
199

  Seguia as regras relativas às condições gerais, à certificação dos dados das candidaturas, ao júri, ao 

método de seleção e ao procedimento constantes do Decreto-Lei n.º 200/2007, de 22 de maio, com 

algumas alterações apontadas no Decreto-Lei n.º 104/2008, de 24 de junho, art.º 30.º, n.º 2. 
200

  Despacho n.º 2 / DGRHE / 2008 e Despacho n.º 3 / DGRHE / 2008. 
201

  Alínea c) do n.º 5 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 15/2007. 
202

  Como é evidente este descontentamento adveio dos docentes que efetivamente puderam optar pela 

dispensa e não se aplicou aos que se encontravam dispensados da componente letiva por motivos de 

doença. 
203

  Despacho n.º 19255/2009, de 6 de agosto. 
204

  A análise deste diploma encontra-se desenvolvida mais adiante. 
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“ […] numa pluralidade de instrumentos, como a observação de aulas, e de 

critérios, entre os quais o progresso dos resultados escolares dos alunos, 

ponderado o contexto sócio-educativo.” (Ibidem, preâmbulo) 

Posteriormente, esta exigência veio a confirmar-se no corpo do texto do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro: 

“ Com a presente regulamentação criam-se os mecanismos indispensáveis 

à aplicação do novo sistema de avaliação de desempenho do pessoal 

docente, designadamente a avaliação dos docentes integrados na carreira, 

concretizando a matéria relativa ao planeamento das actividades de 

avaliação, à fixação dos objectivos individuais, bem como as matérias 

relativas ao processo, nomeadamente a respectiva calendarização, a 

explicitação dos parâmetros classificativos de avaliação dos docentes e 

sobre o sistema de classificação.” (Ibidem, preâmbulo) 

A complexidade inerente à regulamentação de qualquer ato avaliativo está patente no 

decreto regulamentar em análise pelo que a análise que agora apresentamos e que 

ocorreu na sequência do estudo do supracitado Decreto-Lei obrigou-nos a um esforço de 

sintetização. O 15.º artigo cimentou a nossa análise uma vez que o mesmo estabeleceu 

todas as fases do processo de avaliação, nomeadamente: 

 o avaliado preenche a ficha de autoavaliação; 

 os avaliadores preenchem as fichas de avaliação; 

 a CCAD confere e valida as propostas de avaliação com a menção qualitativa de 

Insuficiente, Muito Bom ou de Excelente; 

 realiza-se a entrevista individual dos avaliadores com o respetivo avaliado; 

 realiza-se a reunião conjunta dos avaliadores para atribuição da avaliação final. 

Iniciámos agora a nossa análise incorporando as referências que considerámos 

fundamentais para o entendimento e a perceção da sofisticação de cada uma destas fases 

e, consequentemente, do modelo de ADD em si. 

Os instrumentos de registo normalizados necessários à recolha de informações 

relevantes para efeitos de ADD eram produzidos e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas com base nas 

recomendações do CCAP
205

.  

                                         
205

  Apesar da referência às recomendações necessárias à elaboração dos instrumentos de registo 

emanadas do Conselho Científico para a Avaliação dos Professores no n.º 2, do art.º 6.º, do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, à data da promulgação deste diploma o CCAP ainda não 

tinha sido constituído (o que acabou por suceder em 5 de fevereiro). Para solucionar este dilema sem 

protelar ainda mais o processo de ADD, num ano escolar que já se encontrava no 2º período letivo, 

foram publicados, respetivamente, em 24 e 25 de janeiro de 2008, dois despachos s/n, o primeiro 
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“ A complexidade e delicadeza da avaliação de desempenho dos 

professores e a novidade de muitas soluções definidas no modelo 

instituído recomendam que a concepção e a elaboração dos instrumentos 

se faça de forma participada e com conhecimento fundamentado do 

sistema e do seu processo de implementação.” (CCAP, 2008a, p. 6) 

Cada escola ou escola não agrupada estabelecia
206

 como elementos de referência da 

avaliação:  

 os objetivos e metas fixados no respetivo Projeto Educativo (PE) e Plano Anual 

de Atividades (PAA);  

 os indicadores de medida
207

 relativos ao progresso dos resultados escolares 

esperados para os alunos e a redução das taxas de abandono escolar tendo em 

conta o contexto socioeducativo. 

Note-se que cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por decisão fixada no 

respetivo regulamento interno podia incluir os objetivos fixados no Projeto Curricular 

de Turma (PCT) como referência na avaliação do desempenho.  

“ […] cada escola pode usar a sua autonomia para assumir a sua 

identidade, conceber a sua estratégia organizativa, escolher e construir os 

seus procedimentos e instrumentos de avaliação de forma simples, 

coerente e proporcionada – em consequência, recomenda que cada escola 

organize um dispositivo de avaliação congruente com o projecto 

educativo e o plano de actividades da escola.” (CCAP, 2008b, p. 1) 

Estes mesmos objetivos, assim como os resultados a atingir pelo agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada no âmbito do respetivo PE ou PAA, eram considerados 

pela CCAD no sentido de serem definidas as diretivas necessárias à aplicação concreta e 

harmónica do sistema de ADD e ainda para validação das classificações que apresentem 

as menções de Insuficiente, Muito Bom ou Excelente
208

. 

Os objetivos individuais
209

 do avaliado eram acordados entre este e os avaliadores
210

:  

                                                                                                                        
atribuiu as competências do conselho ao seu presidente e o segundo aprovou os impressos das fichas 

de avaliação e autoavaliação. As primeiras recomendações emitidas sobre a elaboração e aprovação 

pelos Conselhos Pedagógicos de instrumentos de registo normalizados foram aprovadas em 14 de 

março de 2008. (Recomendações n.º1 /CCAP/2008, de 14 de março, CCAP, 2008a)  
206

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 8.º. 
207

  De acordo com o n.º 1, do 34.º artigo, do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, os 

instrumentos de registo e os indicadores de medida a que se referem os artigos 6.º e 8.º referidos 

anteriormente tinham que ser aprovados no decorrer dos primeiros 20 dias úteis após a entrada em 

vigor do Decreto-Regulamentar em análise. 
208

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 13.º, n.º 2. 
209

  De acordo com o n.º 2, do 34.º artigo, do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, os 

objetivos individuais correspondentes aos anos escolares de 2007 a 2009, tinham que ser aprovados 
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“ a) O coordenador do departamento curricular; 

 b) O presidente do conselho executivo ou o director.” (Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 12.º) 

Na eventualidade de desacordo entre as partes prevalecia a posição dos avaliadores
211

. 

O processo de avaliação implicava a apresentação de uma proposta do avaliado no 

início do período em avaliação, redigida de forma clara e rigorosa, de modo a aferir o 

contributo do docente para a concretização dos objetivos que referimos 

oportunamente
212

 e para os quais o avaliado tinha à sua disposição o seguinte conjunto 

de itens
213

:  

 a melhoria dos resultados escolares dos alunos (acordado anualmente); 

 a redução do abandono escolar (acordado anualmente); 

 a prestação de apoio à aprendizagem dos alunos onde se incluem os discentes 

com dificuldades de aprendizagem; 

 a participação nas estruturas de orientação educativa assim como nos órgãos de 

gestão do agrupamento ou escola não agrupada; 

 a relação com a comunidade; 

 a formação contínua ajustada ao cumprimento de um plano individual de 

desenvolvimento profissional; 

 a participação e a dinamização de projetos como as atividades constantes do 

PAA e dos PCT’s ou ainda de outros projetos e atividades extracurriculares. 

Os objetivos individuais podiam ser redefinidos em função da alteração do PE, do PAA 

e eventualmente do PCT, ou ainda quando se verificasse uma mudança de 

estabelecimento de educação ou de ensino
214

. 

A autoavaliação
215

 constituía um dos instrumentos de relevo no novo processo de ADD. 

De carater obrigatório
216

, concretizava-se através do preenchimento, pelo avaliado, de 

                                                                                                                        
no decorrer dos primeiros 10 dias úteis após a entrada em vigor do Decreto-Regulamentar em 

análise. 
210

  Note-se que a alínea b), do n.º 2, do artigo 43º de Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro 

estabeleceu como avaliador um inspetor com formação científica na área departamental do avaliado, 

designado pelo inspetor-geral da Educação. No âmbito do Decreto Regulamentar em análise, a 

avaliação do coordenador do departamento curricular (n.º 1, art.º 29) compete ao presidente do 

conselho executivo ou ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde o avaliado 

presta funções ou ainda a um membro da direção executiva designado pelo avaliado. 
211

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 9.º, n.º 4. 
212

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 8.º. 
213

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 9.º. 
214

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 9.º, n.º 6. 
215

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 11.º. 



 187 

uma ficha própria
217

 a analisar pelos avaliadores conjuntamente com este último no 

decorrer de uma entrevista individual
218

. Objetivava responsabilizar o professor 

avaliado envolvendo-o ativamente, durante o processo avaliativo, na identificação das 

oportunidades de desenvolvimento profissional e de melhoria do grau de cumprimento 

dos objetivos fixados. 

O preenchimento das fichas de avaliação
219

 constituía apenas uma parte dos afazeres 

dos avaliadores
220

. Encontrámos no 17.º artigo do diploma em análise, as incumbências 

avaliativas do coordenador do departamento curricular
221

 ao qual competia a 

ponderação do envolvimento e a qualidade científico-pedagógica do avaliado, com base 

na apreciação de parâmetros classificativos: 

“ a) Preparação e organização das atividades letivas;  

 b) Realização das atividades letivas;  

 c) Relação pedagógica com os alunos;  

 d) Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos.” (Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 17.º.) 

                                                                                                                        
216

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 16.º. 
217

  O contributo do docente para o cumprimento dos objetivos individuais fixados com especial 

incidência na melhoria dos resultados escolares obtidos pelos seus alunos, tinha que estar 

devidamente explicitado na ficha de autoavaliação que, para garantir a concretização dos objetivos 

por parte do avaliado tinha que incluir os seguintes elementos: 

 Os resultados do progresso de cada um dos seus alunos nos anos letivos em avaliação (por ano, 

quando se tratava da educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e por disciplina, 

quando se tratavam dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário); 

 A evolução dos resultados dos seus alunos face à evolução média dos resultados (dos alunos 

daquele ano de escolaridade ou daquela disciplina naquele agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada e dos mesmos alunos no conjunto das outras disciplinas da turma no caso de alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário); 

 Os resultados dos seus alunos nas provas de avaliação externa, tendo presente uma possível 

disparidade entre as classificações internas e externas. 
218

  No decorrer da entrevista, o avaliado dava conhecimento da sua proposta de avaliação que 

juntamente com a sua ficha de autoavaliação eram apreciadas em conjunto com os avaliadores. 

(Artigo 23º do diploma em análise.) 
219

  Segundo o n.º 3 do 20.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, sempre que um 

docente não fosse avaliado nalgum dos itens constantes das fichas de avaliação, por exemplo, pelo 

facto de não ter exercido determinadas funções e não estar sujeito ao seu exercício, procedia-se à 

reconversão da escala da classificação permitindo assim que o avaliado não fosse prejudicado na sua 

avaliação. 
220

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 19.º. 
221

  O n.º 1 do 29.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro atribuiu ao presidente do 

conselho executivo ou o diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e a um inspetor 

com formação científica na área do departamento do avaliado, designado pelo inspetor-geral da 

Educação, a tarefa de avaliarem os coordenadores dos departamentos curriculares. Posteriormente o 

6.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio (que analisaremos mais adiante) veio 

transitoriamente (até ao final do 1º ciclo de avaliação) simplificar este processo atribuindo a 

exclusividade da avaliação dos coordenadores ao presidente do conselho executivo ou o diretor do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
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Os instrumentos normalizados, referidos anteriormente, estavam destinados a serem 

utilizados durante a observação de, pelo menos, três aulas
222

 lecionadas pelo docente, 

por ano escolar, as quais correspondiam unidades didáticas diferentes, uma para cada 

aula observada. 

A avaliação realizada pela direção executiva
223

 contemplava a ponderação de vários 

indicadores: o nível de assiduidade; o serviço distribuído; o progresso dos resultados 

escolares esperados para os alunos e redução das taxas de abandono escolar tendo em 

conta o contexto socioeducativo; a participação dos docentes no agrupamento ou escola 

não agrupada; as ações de formação contínua frequentadas e respetiva classificação; o 

exercício de outros cargos ou funções de natureza pedagógica e a dinamização de 

projetos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa. Ressalve-se que 

segundo a alínea h), do n.º 2, do art.º 45.º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 janeiro, a 

direção executiva podia também incluir como indicador de desempenho a apreciação 

realizada pelos pais e encarregados de educação dos alunos do avaliado, desde que este 

último assim o entendesse e o regulamento interno da escola o contemplasse. 

A conferência e validação das propostas de avaliação dos avaliadores que 

correspondiam às menções Insuficiente, Muito Bom ou Excelente era da competência 

da CCAD que zelava também pelo cumprimento das percentagens máximas fixadas nos 

termos do n.º 3 do artigo 46.º do ECD. O não cumprimento de tais percentagens 

obrigava a devolução das propostas aos avaliadores compelindo-lhes que as cumprissem 

para poderem ser validadas. Esta situação originou vários protestos, ao mais alto nível, 

por parte dos avaliados que apesar de alcançarem pontuações passíveis da atribuição de 

menções de excelência não as obtiveram por ausência de vagas. 

Como já exarámos, a entrevista individual
224

 dos avaliadores com o respetivo avaliado 

tinha por objetivo dar conhecimento da proposta de avaliação e proporcionar a 

oportunidade da sua apreciação conjunta assim como a análise da ficha de 

autoavaliação. Após a derradeira reunião conjunta
225

 entre os avaliadores para 

analisarem cada um dos fatores considerados para a avaliação e a autoavaliação, as 

menções qualitativa e quantitativa eram comunicadas ao avaliado. O avaliado tinha à 

                                         
222

  Transitoriamente, no ano escolar 2007/2008, o número de aulas obrigatoriamente observadas passou 

de pelo menos três para pelo menos duas de acordo com o n.º 1 do 33.º artigo do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
223

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 18.º. 
224

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 23.º. 
225

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 24.º. 
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sua disposição os mecanismos de reclamação e recurso
226

 caso discordasse do resultado 

final da sua ADD.  

 

2.4.6.1 O Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio 

 

A morosidade associada a um novo modelo de ADD e o timing da sua regulamentação e 

implementação obrigaram o legislador a estabelecer, no diploma em análise, várias 

normas e disposições transitórias. A obrigatoriedade de colocar em marcha o processo 

de avaliação dos docentes quer em termos de construção de instrumentos ou ainda no 

recrutamento dos avaliadores
227

 inviabilizou parte dos prazos a que as escolas estavam 

obrigadas para que a ADD funcionasse em pleno.  

“ Destes problemas práticos acabaram por decorrer problemas ético-

profissionais – por exemplo, a necessidade de contratar, em comissão de 

serviço (para exercer o papel de avaliador), docentes que não tinham 

conseguido lugar no quadro como professores titulares.” (CCAP, 2009b, 

p. 12) 

Não obstante todas as medidas patentes e destinadas a atenuarem o sentimento de 

“emergência” avaliativa, as clarificações e os ajustamentos legislativos sucederam-se, 

consequência e/ou acompanhados dos protestos dos docentes e seus representantes 

sindicais que rotularam o novo modelo de ADD de complexo e exigiram vigorosamente 

a sua suspensão. 

Em 2008 foi criada a Plataforma Sindical dos Professores (PSP) constituída por um 

conjunto de associações sindicais (Associação Sindical de Professores Licenciados 

(ASPL); a Associação Sindical dos Professores Pró-Ordem (PRÓ-ORDEM); a 

Federação Nacional do Ensino e Investigação (FENEI); a Federação Nacional dos 

Professores (FENPROF); a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE); a 

                                         
226

  Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, respetivamente, art.º 25.º e 26.º. 
227

  Repare-se na promulgação do Despacho n.º 7465/2008, de 13 de março que não tratou apenas de 

regulamentar a delegação de competências de avaliador do presidente do conselho executivo ou do 

diretor noutros membros da direção executiva, mas que sobretudo veio aportar uma solução à 

penúria de avaliadores em determinados departamentos possibilitando que professores não titulares 

pudessem ser nomeados em comissão de serviço para desenvolverem as funções de professores na 

categoria de professor titular. O Despacho n.º 27136/2008, de 24 de outubro aditou ao n.º 4.1 deste 

último que nas delegações de competências previstas no Despacho n.º 7465/2008, de 13 de março 

havia lugar a subdelegação de competências. Posteriormente este último voltou a sofrer alterações 

no campo das delegações de competências do coordenador de departamento curricular aquando a 

publicação do Despacho n.º 32048/2008, de 16 de dezembro de 2008. 
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Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação 

(FEPECI); o Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas 

Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU); o Sindicato Independente dos 

Professores e Educadores (SIPE); o Sindicato dos Professores do Pré-Escolar e do 

Ensino Básico (SIPPEB); o Sindicato Nacional dos Professores da Educação (SINAPE); 

o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL); o Sindicato Nacional dos 

Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) com o objetivo de 

“combater” as políticas educativas do XVII Governo Constitucional que culminaram na 

elaboração de um modelo de ADD que esta plataforma classificou de: 

“ […] injusto, burocrático, incoerente, desadequado e inaplicável.” (PSP, 

2008b, p. 1) 

O ano escolar 2007/2008 consumia-se a passos largos e as posições dos principais 

intervenientes acerca da implementação do modelo de ADD não auguravam um 

desfecho pacífico. Os representantes dos professores alegavam pressões junto dos 

órgãos de gestão das escolas para que a avaliação de professores avançasse sob pena de: 

“ […] decorrerem prejuízos para os docentes contratados, bem como para 

quanto se encontrassem em condições de progredir na carreira.” (PSP, 

2008b, p. 1)  

Por outro lado a tutela não abdicava de implementar a regulamentação promulgada no 

início do segundo período letivo. Em 31 de março 2008 a plataforma sindical e o 

Ministério da Educação iniciaram uma ronda de cinco negociações que terminaram em 

11 de abril de 2008 no sentido de procurar encontrar uma solução negociada que 

resolvesse o desacordo que os opunha. Os representantes sindicais apresentaram, em 10 

de abril, uma lista de propostas sustentada na resolução
228

, aprovada no decorrer da 

“Marcha da Indignação” de 8 de março de 2008, que segundo os mesmos permitiria 

atenuar: 

“ […] a confusão provocada nas escolas pelo modelo de avaliação e pelas 

suas condições de aplicação, […].” (PSP, 2008b, p. 2) 

                                         
228

  A resolução apresentada pela PSP apresentava os seguintes objetivos: suspender o processo de ADD 

até final do ano letivo 2007/2008; garantir a não aplicação às escolas, até final do ano letivo 

2007/2008, de qualquer procedimento que decorresse do regime de gestão escolar aprovado em 

Conselho de Ministros; negociar as normas sobre a organização do ano letivo 2008/2009 para que 

consagrassem horários de trabalho para os professores pedagogicamente adequados e compatíveis 

com o conjunto das funções docentes; respeitar os quadros legais então em vigor, em especial no 

que respeitava às situações que já tinham merecido sentenças em Tribunal condenando o ME.  
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Esta reunião objetivava fundamentalmente desbloquear a situação de conflito em que 

conviviam os representantes dos docentes e a tutela em exercício, para tal foram 

estabelecidos os seguintes objetivos:  

“  Respeitar a Resolução aprovada pelos Professores na Marcha da 

Indignação; 

  Dar conteúdo às exigências de suspensão e experimentação da 

avaliação, num quadro de respeito pelas decisões das escolas e pelos 

direitos dos professores; 

   Encontrar o conteúdo adequado a um conjunto de enunciados 

apresentado pelo ME em reunião recente.” (Fenprof, 2008a) 

Em 12 de abril de 2008 foi finalmente celebrado um memorando de entendimento entre 

o ME e a Plataforma Sindical dos Professores
229

. Este documento organizado em 10 

pontos, explanou as medidas que davam corpo a parte das revindicações dos 

representantes dos docentes. Algumas das disposições apresentadas estavam destinadas 

a surtir efeitos no ano escolar em curso enquanto outras apenas estavam destinadas a 

serem implementadas até ao final do ano escolar subsequente.  

Comecemos pelas medidas que ainda seriam adotadas no decorrer dos derradeiros 

meses do ano escolar de 2007/2008. A primeira medida (ponto 1, alínea a) relacionava-

se diretamente com as escolas que deviam prosseguir e desenvolver os trabalhos que 

entendessem necessários ao processo de ADD. 

Ficou estabelecido que seriam implementados procedimentos avaliativos simplificados 

nas situações em que era necessária a atribuição de uma classificação por estar em causa 

a renovação ou a celebração de um novo contrato, ou ainda a progressão na carreira 

durante o período escolar remanescente (ponto 1, alínea b). Para tal, foram estabelecidos 

elementos obrigatórios a constar destes procedimentos uniformizados, entre os quais, a 

ficha de autoavaliação e a avaliação de parâmetros pertencentes à avaliação efetuada 

pelo órgão de direção executiva como: o nível de assiduidade; o cumprimento do 

serviço distribuído e a participação em ações de formação contínua, quando obrigatória 

e desde que existisse oferta financiada nos termos legais. Na eventualidade dos Centros 

de Formação não oferecerem tais ações, existia a possibilidade dos avaliados não 

                                         
229

  No encontro com os jornalistas em 16 de abril de 2008, a Plataforma Sindical reiterou que o 

memorando de entendimento não correspondia a qualquer acordo com o Governo uma vez que se 

mantinham divergências profundas quanto à política educativa do mesmo. Não tinha sido assinado 

nenhum “pacto de silêncio” e que o compromisso com os professores se tinha destinado a “salvar o 

3º período” para os alunos. Segundo os representantes dos docentes, para chegar a algum tipo de 

acordo, o governo teria de ter revogado o Estatuto da Carreira Docente, eliminando as duas classes 

profissionais, extinguido a prova de ingressão na carreira e, consequentemente, suspendendo o 

próprio modelo de avaliação. (Fenprof, 2008a). 
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cumprirem o último requisito dos procedimentos simplificados. Para os docentes 

integrados na carreira que não dependiam da avaliação para efeitos de progressão no 

ano escolar de 2007/2008, eram apenas recolhidos elementos constantes dos registos 

administrativos das escolas (ponto 1, alínea c).  

Ficou também entendido que até ao final do mês de abril de 2008 seria criada uma 

comissão paritária com administração educativa que teria acesso a todos os documentos 

de reflexão e avaliação do modelo que fossem produzidos pelas escolas e pelo CCAP 

(ponto 4). Esta comissão estava compelida de reunir toda a documentação que 

entendesse adequada e necessária para, durante os meses de junho e julho de 2009, 

negociar com o ME as alterações a introduzir no modelo de ADD (pontos 4 e 5). Note-

se que ao agendar uma ronda negocial para o final do ano escolar de 2009 ficou 

subentendido que o modelo de ADD seria aplicado ao longo do ano escolar de 

2008/2009 ainda que o mesmo fosse acompanhado pela comissão paritária. 

Segundo o memorando algumas medidas prolongavam-se no ano escolar 2008/2009: a 

constituição dos Conselhos Gerais transitórios até ao dia 30 de setembro de 2008 (ponto 

10); a revogação dos efeitos da atribuição das menções qualitativas de Insuficiente e 

Regular na celebração de novos contratos para os docentes contratados a termo (ponto 

2, alínea a); a contabilização do tempo de serviço para efeitos de integração e 

progressão na carreira docente para os docentes contratados por menos de quatro 

meses
230

 (ponto 3) ou ainda a definição de um número de horas da componente não 

letiva que não seriam registadas no horário de trabalho dos professores, mas 

compreendiam o tempo para trabalho individual e o tempo para reuniões (ponto 7). Até 

ao dia 31 de Dezembro de 2008 seria também negociada a criação de um novo 

escalão de topo para garantir a paridade com a carreira dos técnicos superiores da 

Administração Pública (ponto 9.). 

A celebração do memorando de entendimento compeliu a plataforma sindical a incluir 

na agenda do dia 15 de abril de 2008, dia de Debate sobre o estado da escola 

Portuguesa (também denominado como Dia D), a ratificação do memorando de 

                                         
230

  As recomendações n.º 4/CCAP/ 2008, de 7 de julho apontam que, face à complexidade da recolha de 

informações necessárias ao processo de ADD num curto espaço de tempo e segundo o CCAP, os 

docentes contratados por períodos inferiores a 120 dias consecutivos na mesma escola não fossem 

avaliados nesse ano, embora lhes fosse garantida a possibilidade de requerer a aplicação ao tempo de 

serviço efetuado durante aquele contrato da menção qualitativa que viesse a ser atribuída na primeira 

avaliação de desempenho a que forem sujeitos por período igual ou superior a 120 dias (Ibidem, p. 

6). 
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entendimento através de uma moção (intitulada “Entendimento”). Nessa data, 

decorreram reuniões sindicais pelos mais variados estabelecimentos de ensino do país 

com o intuito de debater, refletir, delinear formas de ação passíveis de forçar a tutela a ir 

ao encontro das demais reivindicações docentes e determinar em que medida os 

docentes concordavam com o que havia sido incluído no memorando de entendimento. 

Na quarta-feira, dia 16 de abril, no decorrer de uma conferência de imprensa, em 

Lisboa, o Secretário-Geral da Fenprof, falando em nome da plataforma, referiu que, de 

acordo com dados provisórios, os resultados da votação na moção, nos cerca de mil 

locais em que se realizaram reuniões, tinha sido aprovada em 89% dos estabelecimentos 

de ensino, tendo-a votado favoravelmente 86% dos professores e educadores que 

participaram no referido Dia D
231

. 

Confirmada a vontade dos docentes a Plataforma anunciou a assinatura com o ME, na 

quinta-feira dia 17 de Abril, de uma declaração conjunta nas instalações do Conselho 

Nacional de Educação onde competia, a cada parte, aclarar a sua posição acerca do 

processo negocial que culminou no memorando de entendimento. 

Em 14 de maio, foi promulgado o Despacho n.º 13459/ 2008, que estabeleceu a 

constituição e as funções da comissão paritária. Além do que já referimos relativamente 

à comissão paritária, este diploma instituiu que a mesma seria coordenada pelo Diretor -

Geral dos Recursos Humanos da Educação, com faculdade de delegação e composta 

por: representantes da Administração Educativa e representantes das associações 

sindicais representativas do pessoal docente que constituíram entre si a Plataforma 

Sindical de Professores
232

. 

A formulação jurídica legal alicerçada no memorando de entendimento ficou 

posteriormente lavrada no Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio
233

, que 

estabeleceu assim as normas relativas ao regime transitório de avaliação dos docentes 

para o ano escolar 2007/2008. 

Este novo decreto reproduziu, sob a forma de artigos, as medidas constantes do 

memorando de entendimento tendo minudenciado algumas delas. Nomeadamente, ao 

                                         
231

  Posteriormente foram divulgados os resultados finais tendo-se apurado que foram realizadas 875 

reuniões onde a moção foi aprovada em 85.9% das mesmas e votada favoravelmente por 78.9% dos 

professores e educadores que participaram no Dia D. (Fenprof, 2008c) 
232

  Artigos n-º 4 e n.º 5 do despacho em análise. 
233

  Referido na literatura por “regime simplificado da avaliação do desempenho docente”, A expressão 

os “simplex” referia-se a decreto em análise assim como ao Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 

5 de janeiro. (CCAP, 2009b, p. 22) 
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apontar o alargamento da dispensa de observação de aulas dos docentes da educação 

pré-escolar pelos coordenadores de departamento curricular
234

 aos docentes dos 1.º, 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário
235

; ao estabelecer que a avaliação 

dos coordenadores de departamento curricular ou dos coordenadores do conselho de 

docentes passava a ser realizada exclusivamente pelo presidente do conselho executivo 

ou pelo diretor nos termos previstos no artigo 29.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, 

de 10 de janeiro
236

. Ou ainda, no 3.º artigo deste novo diploma, ao esmiuçar os efeitos 

da atribuição das menções qualitativas de Regular e Insuficiente na primeira avaliação 

realizada durante os anos escolares de 2007/2008 e 2008/2009 condicionando-a ao 

resultado de nova avaliação do desempenho a realizar no ano escolar imediatamente 

seguinte. Posteriormente ocorreu a aprovação dos modelos de impressos das fichas de 

avaliação e autoavaliação do desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário bem como das ponderações dos parâmetros 

classificativos constantes das fichas de avaliação através do Despacho n.º 16872/2008, 

de 23 de junho
237

. 

2.4.7 O Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro 

 

“ Uma avaliação dos professores justa, séria e credível, que seja realmente 

capaz de distinguir, de estimular e premiar o bom desempenho, constitui, 

na perspectiva do Governo, um instrumento essencial para a valorização 

da profissão docente e um contributo decisivo para a qualificação da 

escola pública.” (Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro, 

preâmbulo) 

É desta forma que se inicia o Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro que 

foi promulgado perto de dois anos após o Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro e no 

qual o Ministério da Educação veio assumir: 

“ […] a necessidade de introduzir algumas correcções, nalguns casos mesmo 

correcções importantes, […].” (Ibidem, preâmbulo) 

                                         
234

  N.º 2 do artigo 33.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
235

  N.º 6 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio. 
236

  Artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2008, de 23 de maio. 
237

  De notar que este despacho foi alterado pelo Despacho n.º 3006/2009, de 23 de janeiro, 

nomeadamente, nas regras para aplicação das ponderações e dos parâmetros classificativos. 

Posteriormente este último foi corrigido pelo Despacho n.º 15772/2009, de 10 de julho uma vez que 

foi detetado um erro na formulação do ponto 3 do anexo XVI tendo sido novamente adotada a 

formulação inicial do Despacho n.º 16872/2008, de 23 de junho neste ponto. 
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Com efeito, as dificuldades que se exteriorizaram nos protestos dos docentes e seus 

representantes, que causaram tantas perturbações, por todo o país, no seio dos 

estabelecimentos escolares
238

: 

“ […] a quantidade de referências às repercussões negativas da avaliação 

do desempenho docente no clima das escolas mostra que o processo 

gerou situações difíceis e desgastantes na maior parte delas.” (CCAP, 

2009b, p. 32) 

Conduziram a tutela a regulamentar, no diploma agora em análise, um regime 

transitório de avaliação do desempenho do pessoal docente de educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário que de certa forma respondeu a alguns dos anseios dos 

docentes.  

Ouvidos os interessados, o ME identificou três problemas centrais no processo de ADD:  

“ […] a existência de avaliadores de áreas disciplinares diferentes dos 

avaliados, a burocracia dos procedimentos previstos e a sobrecarga de 

trabalho inerente ao processo de avaliação.” (Ibidem, preâmbulo) 

Além de reconhecer estes dilemas, o legislador efetuou modificações substanciais no 

processo de ADD comparativamente com o que havia sido legislado no Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro e subsequentemente no Decreto Regulamentar n.º 2 /2008, de 

10 de janeiro. Nomeadamente: 

 Os indicadores de classificação relativos aos resultados escolares e ao abandono 

escolar
239

 deixaram de ser considerados
240

. 

 A avaliação da observação das aulas
241

, a cargo do coordenador do departamento 

curricular, deixou de ser obrigatória passando a depender do requerimento dos 

docentes interessados, no entanto, esta permaneceu imprescindível para a 

atribuição das menções de Muito Bom e de Excelente
242

. 

 O avaliado passou a poder solicitar que a sua avaliação fosse realizada por um 

avaliador do mesmo grupo de recrutamento sempre que o coordenador do 

departamento curricular não pertencesse a esse mesmo grupo disciplinar
243

. 

                                         
238

  Patentes na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
239

  Patentes na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
240

  N.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
241

  Patente no n.º 3 do artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
242

  N.º 2 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
243

  Estabelecido de acordo com o 4.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro 

onde foi feita a referência ao n.º 2 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de 

janeiro que já apontava a possibilidade de delegação das competências de avaliador. 
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 Os itens relativos à melhoria dos resultados escolares dos alunos e ao abandono 

escolar
244

 foram excluídos dos objetivos individuais
245

.   

 Passaram a ser contabilizadas todas as ações de formação contínua acreditadas, 

independentemente do ano da sua concretização e desde que não tivessem sido 

tidas em conta em anteriores processos de avaliação
246

.  

 A obrigatoriedade de serem observadas duas aulas
247

 manteve-se, até ao final do 

1.º ciclo de avaliação, para aqueles que almejavam a atribuição das menções de 

Muito Bom e de Excelente ficando ao critério dos mesmos o requerimento de 

uma terceira observação
248

. 

 A entrevista individual destinada a dar conhecimento da proposta de avaliação e 

proporcionar a oportunidade da sua apreciação deixou de ser obrigatória e 

passou a depender do requerimento do avaliado
249

. 

Para os mais atentos estas modificações estavam longe de ser “cosméticas”, aqueles que 

encetaram a sua revolta à data da promulgação do “novo” modelo de ADD puderam 

constatar que se a tutela havia exarado, em 2007, um conjunto de premissas 

imprescindíveis, dois anos depois, estas foram largamente “adulteradas”. 

A aposta governamental em aspetos como a utilização das classificações relativas aos 

resultados escolares dos alunos na ADD
250

 ou ainda a obrigatoriedade da observação de 

aulas
251

 como fonte privilegiada de avaliar a componente científica-pedagógica dos 

professores foram desconsiderados do processo até se concluir o primeiro ciclo de 

avaliação dos docentes. 

                                         
244

  Alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
245

  N.º 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
246

  Artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
247

  O n.º 1 do 33.º artigo Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro já havia reduzido 

transitoriamente o número de aulas observadas de duas para três, durante o ano escolar de 

2007/2008. 
248

  Artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
249

  Artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro. 
250

  Consentâneo com uma das recomendações do CCAP patente no documento n.º 2/CCAP/2008, de 7 

de julho que apontou que no decorrer do ano escolar de 2008-2009, cada escola devia “aprofundar 

os instrumentos de monitorização das aprendizagens, de forma a consolidar uma cultura de 

avaliação e estar em condições de interpretar os indicadores de resultados escolares, de acordo com 

critérios e instrumentos a construir.” (Ibidem, p. 12). 
251

  À semelhança da nota anterior o CCAP realçou no documento n.º 2/CCAP/2008, de 7 de julho, que 

a observação de aulas constituía “ […] um dos elementos mais relevantes dos sistemas eficazes de 

avaliação do desempenho docente, pelas potencialidades e pelos efeitos positivos que pode ter para 

romper o isolamento em que a actividade docente tradicionalmente ocorre e criar condições que 

conduzam a uma melhoria do desempenho profissional.” (Ibidem, p. 12). 
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Após a promulgação de todos estes decretos, despachos e circulares que culminou na 

publicação do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro era legítimo 

questionar se todas as alterações e simplificações que ocorreram não transformaram o 

“novo” modelo de ADD num “novíssimo” modelo de ADD desvirtuado da essência 

avaliativa copiosamente apregoada pela tutela de então!  

Embora o ME recordasse, no preâmbulo do decreto em análise, os três pilares essenciais 

nos quais assentava o novo modelo de ADD:  

“ i) uma avaliação interna, que é realizada pelos pares, conhecedores da 

realidade das escolas e do respectivo nível de ensino; ii) uma avaliação 

integral, que valoriza a plenitude do desempenho dos docentes e não 

apenas o grau de cumprimento dos seus deveres funcionais; e iii) uma 

avaliação com consequências, quer no aspecto formativo, quer no 

desenvolvimento da carreira e na atribuição de prémios de desempenho.” 

(Ibidem, preâmbulo) 

Parece-nos insofismável apontar que estas colunas foram substancialmente abaladas, o 

que em nossa opinião, alui parcialmente os nobres intentos do “novo” modelo quanto à 

promoção do sucesso dos alunos, à prevenção do abandono escolar e à melhoria da 

qualidade das aprendizagens.  

“ […], a simplificação incidiu no aspecto central da avaliação – o 

desempenho científico-didáctico e pedagógico do docente, que era uma 

das maiores resistências expressas ao processo, sobretudo na vertente de 

observação de aulas e interacção avaliador-avaliado. Ao reduzir esta 

dimensão esvaziou-se parte do sentido nuclear da avaliação do 

desempenho docente inicialmente proposta, sendo que os próprios 

sujeitos que a haviam rejeitado acabam por reconhecer a sua 

necessidade.” (CCAP, 2009b, p. 23) 

Anuímos e concluímos este ponto com Fernandes (2008): 

“ A concretização de qualquer sistema de avaliação dos professores é 

sempre um processo delicado e moroso que tem que ser gerido pela 

administração e pelas escolas com particular cuidado.” (Ibidem, p. 21) 

2.4.8 
O fim anunciado do 1.º ciclo de avaliação do desempenho docente – 

2007/2009 

 

Não é consentâneo limitarmos a análise do primeiro, e talvez o mais polémico dos 

ciclos de avaliação, apenas à legislação subsequente à promulgação do Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro. Consideramos que a robustez teórica do nosso trabalho 

incorreria alguns riscos se não indagássemos os juízos que foram formulados por 
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especialistas à época da promulgação dos vários diplomas que moldaram o “novo” 

modelo de avaliação. 

Uma vez concluída, esta perscrutação facultar-nos-ia os elementos necessários à 

fundamentação e à formulação de uma apreciação idónea acerca da coerência dos 

protestos dos docentes e seus representantes assim como das consequentes 

reformulações aportadas no “novo” modelo de ADD.  

Interessámo-nos pelos mais variados aspetos do “novo” modelo de ADD e não apenas 

naqueles que suscitaram mais contestações e que originaram algumas das reformulações 

patentes no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de janeiro.  

Para facilitar a análise dos normativos optámos por categorizá-los em vários tópicos que 

surgiram na sequência das consultas que efetuámos, nomeadamente: 

 Benefícios do “novo” modelo de ADD;  

 Polémicas de uma carreira dividida;  

 O avaliador; 

 Recomendações para o novo ciclo de ADD. 

2.4.8.1 Benefícios do “novo” modelo de avaliação do desempenho docente 

 

“ A avaliação do desempenho docente trouxe a necessidade de se fazer 

uma reflexão profunda sobre a coerência que existe entre as orientações 

do currículo nacional, o projecto educativo de cada escola e a acção 

profissional de cada professor enquanto elemento de um grupo com 

objectivos comuns. Dessa análise surgirá a necessidade de introduzir 

alterações que melhorem os processos de desenvolvimento curricular e 

organizacional da escola e de aprender a fazê‐lo, isto é, a mudar para 

melhorar. Por isso, a mudança está no centro das organizações 

inteligentes.” (Candeias, 2009, p. 114) 

Com efeito, apesar das inúmeras críticas, a implementação do “novo” modelo de ADD 

aportou alguns benefícios uma vez que contribuiu efetivamente para que os docentes se 

empenhassem em conhecer os documentos estruturantes das organizações educativas 

onde se inseriam. 

“ Um dos objectivos principais de qualquer modelo de avaliação de 

desempenho é alinhar os objectivos dos diferentes colaboradores com os 

objectivos da organização.” (Morais, 2009, p. 13) 
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Com este modelo os professores ficaram obrigados a formular os seus objetivos tendo 

como referência os objetivos do Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades ou ainda 

em consonância com os Projetos Curriculares de Turma em vigor nos estabelecimentos 

de ensino onde se encontravam providos. Os docentes foram, assim, conduzidos para 

momentos de reflexão e análise dos projetos e planos. 

“ Acresce, portanto, uma maior responsabilização sobre do professor, pelo 

que as principais tendências da avaliação do desempenho em educação 

passam necessariamente por considerações que envolvem aspectos 

funcionais e performativos deste profissional.” (Ramalho, 2009, p. 124) 

Aqueles que poucas ou nenhumas vezes se dignaram refletir e a analisar o seu 

desempenho enquanto profissional da educação passaram a conhecer e a preocupar-se 

com a importância da concretização de tais objetivos no seio da organização onde 

exerciam funções. Esta incumbência permitiu que os órgãos de gestão medrassem a 

aferição da coerência da ligação entre os documentos estruturantes e os objetivos 

propostos pelos docentes, detetando eventuais erros e promovendo melhorias nos 

referidos escritos. 

Morais (2009) ainda apontou que o novo sistema de ADD também contribuiu para 

estabelecer prioridades em termos de formação contínua dos docentes uma vez que 

permitiu identificar as necessidades destes últimos. A ficha de autoavaliação enfatizava 

a necessidade de frequentar ações de formação uma vez que solicitava a opinião dos 

docentes quanto ao contributo das ações frequentadas para a melhoria dos seus 

desempenhos. O processo de ADD forneceu respostas a algumas questões dos 

professores como “qual o objetivo de frequentar esta ou aquela ação de formação?” 

assim como aos diretores dos centros de formação, nomeadamente “qual o plano de 

formação mais adequado para este ou aquele conjunto de escolas?”.  

“ O sistema de avaliação cria uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional que pode contribuir significativamente para melhorar a vida 

pedagógica das escolas e a qualidade do serviço que prestam à sociedade 

em que se inserem.” (Fernandes, 2008, p.29) 

Para Fernandes (2008), o contributo da avaliação dos professores não pode ficar 

confinado às quatro paredes da sala de aula, os seus resultados têm que extravasar o 

universo dos docentes para que as organizações, as escolas onde estes exercem a sua 

atividade tomem conhecimento daquilo que os docentes conseguem ou não alcançar em 

termos de sucesso e progresso dos alunos. Os docentes querem sentir que o seu trabalho 

é reconhecido pela comunidade educativa e não apenas pelos seus avaliadores e pares. 
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É na partilha e na colaboração que pode estar a mais-valia da avaliação dos professores, 

a nova regulamentação promulgada a partir de 2007 não impede que se desenvolvam 

tais momentos de cooperação e repartição de saberes.  

“ […] tudo depende da forma como as escolas decidirem concretizar o 

modelo”. (Ibidem, p. 29) 

2.4.8.2 Polémicas de uma carreira dividida 

 

A diferenciação da carreira docente em duas categorias, professor e professor titular 

veio convelir uma classe cristalizada no paradigma da indiferenciação. Esta cisão foi 

largamente contestada aquando a sua divulgação e exponencialmente repugnada 

quando, no ano escolar de 2007/2008, ficaram estabelecidos os requisitos de cariz 

administrativos para a titularização. 

“ Mesmo por parte dos docentes que concordavam com a divisão na 

carreira e com a avaliação pelo mérito, o processo de titularização 

introduziu um factor de falta de transparência, difícil de gerir.” (CCAP, 

2009b, p. 11) 

Para Afonso (2007), instalou-se uma divisão na carreira que desprezou as competências 

de muitos professores, os seus compromissos, envolvimentos e dedicações, a qualidade 

dos desempenhos e dos cargos que foram assumidos anteriormente, as formações 

interiorizadas e adaptadas ao quotidiano dos docentes, os trajetos pessoais e os projetos 

em construção. Este autor apontou que um dos “paradoxos maiores” se verificou 

quando nas atribuições de coordenação e supervisão associadas à categoria de professor 

titular não estavam contempladas as funções de coordenação de turma, vulgo direção de 

turma que constitui um dos exercícios: 

“ […] mais centrais e mais estruturantes da escola como organização 

educativa complexa, não apenas para "promover a cooperação entre 

professores" como, também, para atender a várias dimensões 

pedagógicas, motivacionais e relacionais que envolvem os alunos, a 

comunidade e as famílias” (Ibidem, p. s/n) 

Face a esta declaração, e se alguma dúvida subsistisse, bastava efetuar uma releitura do 

preâmbulo do novo ECD para sem demoras anuir com Afonso (2007)!  

Como pode o legislador ter relacionado a necessidade de “[…] promover o sucesso dos 

alunos, prevenir o abandono escolar precoce e melhorar a qualidade das aprendizagens.” 

com a emergência de dotar “[…] cada estabelecimento de ensino de um corpo de 
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docentes reconhecido, com mais experiência, mais autoridade e mais formação, que 

assegure em permanência funções de maior responsabilidade […]” e isentar a função de 

diretor de turma das qualificações associadas ao cargo de professor titular? Afonso 

(2007) apontou que a legitimação da divisão na carreira olvidou convenientemente este 

pormenor que para os mais atentos podia evidenciar uma forma de desinvestir nas 

políticas públicas de educação. 

Outro "paradoxo maior" repercutiu-se na exclusão de uma função específica nas 

atribuições e competências reservadas à categoria de professor titular: o cargo de diretor 

executivo ou presidente do conselho executivo. Com efeito, quem presidia o órgão a 

quem competia a "administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira"
252

 encontrava-se desobrigado da qualificação de professor 

titular. 

“ Quais os argumentos que sustentam a necessidade de possuir a categoria 

de professor titular para dirigir centros de formação de associações de 

escolas, enquanto o órgão a quem está incumbida a administração e 

gestão pedagógica da escola está dispensado dessa qualificação?” (Sá, 

2007, p. s/n)  

Ao procurar identificar razões que justificassem esta opção governamental 

conjeturamos uma leitura que baseamos na seguinte questão: 

À data da promulgação do diploma em análise, qual era o número de docentes a exercer 

funções nas direções dos estabelecimentos de ensino que não cumpriam os requisitos 

mínimos para acederem à categoria de professor titular?  

Procurámos incessantemente dados concretos que sustentassem uma resposta a esta 

questão, mas a falta dos mesmos conduziu-nos à seguinte hipótese: se a tutela exigisse 

que os diretores e/ou presidentes tivessem que cumprir os requisitos que possibilitavam 

o acesso à categoria de professor titular, muitos estabelecimentos de ensino tinham que 

sofrer alterações nas suas direções! Assumimos, com a devida cautela, que esta opção 

permitiu à tutela evitar, pelo menos numa primeira abordagem, que um dos elementos 

essenciais na implementação do novo ECD não se lhe opusesse.  

“ Para as direcções das escolas a existência de um modelo proposto pelo 

Ministério de Educação tinha à partida uma grande vantagem: poder 

dispor de uma ferramenta de gestão, que todo o gestor pretende ter na sua 

organização, sem ter que sofrer as críticas e “dores de parto” do mesmo. 

Algumas direcções executivas perceberam esta vantagem e, reunindo 
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  Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, art.º 15.º, n.º 1. 
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algum apoio no interior das escolas com a força que um projecto nacional 

tem, estão a desenvolver um trabalho que lhes permite tirar dividendos 

das potencialidades de um projecto de avaliação de desempenho que, só 

por si, dificilmente poderiam implementar nas suas escolas.” (Morais, 

2009, p. 12) 

Esta opção também neutralizou a hipótese de ser colocado em causa um possível 

recrutamento de futuros dirigentes escolares que não estivessem associados à docência. 

Esta escolha técnico/ política levou a que se questionasse a legitimidade, a legalidade e 

sobretudo a competência de quem presidia o órgão de gestão enquanto avaliador 

“menos qualificado” com destacadas responsabilidades no processo de ADD
253

 (Sá, 

2007).  

2.4.8.3 O avaliador 

 

“ A escolha de um avaliador não pode ser casual e, sobretudo, não pode 

depender de critérios político administrativos.” (Ruivo, 2009, p. 8).  

Ruivo (2009) qualificou a avaliação de professores como “complexa”! Para este autor 

nem todos os professores reuniram as melhores condições para avaliarem, uma vez que 

só alguns cumpriram requisitos que devem obrigatoriamente estar associados a um 

“perfil específico do avaliador”. Para este autor, o avaliador enquanto indivíduo com 

experiência de ensino reconhecida, com capacidade para refletir criticamente sobre o 

trabalho desenvolvido pelos avaliados tem que ser detentor de conhecimentos 

especializados na ADD e deve ser capaz: de analisar; de escutar; de prestar atenção; de 

encorajar; de clarificar; de opinar; de negociar; de orientar; de comunicar com empatia 

com os avaliados e, sobretudo, de assumir todo o risco das consequências da sua ação.  

“ O processo de avaliação tem de ser desenvolvido por pessoas credíveis e 

respeitadas pelos avaliados. Parece fundamental que os avaliadores 

possam exercer as suas funções num clima de clara aceitação e 

reconhecimento das suas competências e que os avaliados tenham plena 

confiança nos avaliadores.” (Fernandes, 2008, p. 24) 

Se a observação de aulas é um instrumento hegemónico no processo de ADD, o 

avaliador tem que obrigatoriamente dominar as técnicas de registo e de observação de 

aulas. Tem que subjugar os vários domínios sobre os quais se reflete a 

pluridimensionalidade do ato de ensinar. Caso contrário não será capaz de avaliar os 

docentes, tendo em conta um sem número de variáveis e de acordo com os vários 
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  Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, art.º 43.º, n.º 2. 
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prismas que compõem a personalidade de cada indivíduo, no exercício das suas 

funções: 

“ […] o professor enquanto pessoa, como membro de uma comunidade 

profissional, como técnico qualificado na arte de ensinar e como 

especialista das matérias que ensina.” (Ruivo, 2009, p. 7). 

O avaliador não deve circunscrever a sua tarefa avaliativa à sala de aula, o professor 

avaliado deve ser, evidentemente, perscrutado quando se encontra com os seus alunos 

em sala de aula mas também quando se envolve com a comunidade escolar assim como 

com a sociedade onde se insere enquanto pessoa e profissional do ensino. 

“ Mais uma vez se apela à construção de uma relação de parceria e de 

confiança entre colegas em que um assume o papel de avaliador e, o 

outro, o de avaliado. Desta forma o avaliador não é apenas um apontador 

de evidências, mas também um desafiador da reflexão, um mediador de 

processos para que a identificação da qualidade resulte da reflexão 

conjunta do avaliado e do avaliador.” (Candeias, 2009, p. 113) 

Como avaliar eficazmente um indivíduo se este último duvida do mérito do seu 

avaliador? A seleção de um avaliador deve ser indiscutivelmente fundamentada no 

mérito e na prolongada formação específica e especializada que este frequentou. 

“ […], é fundamental que os directores das escolas, os directores dos 

centros de formação, bem como a administração tenham em conta a 

necessidade de formar os avaliadores, sendo este um dos aspectos 

fundamentais da sua credibilização.” (Morais, 2009, p. 15) 

Ao optar por considerar cada departamento curricular como um dispositivo 

organizacional participante no processo de ADD, o seu coordenador passou a acumular 

entre as suas tarefas, o papel de avaliador. Independentemente das competências 

requeridas para o exercício do cargo de coordenador exigiu-se que esta figura 

contemplasse inerentemente a capacidade de avaliar docentes sem a preocupação de 

terem sido criadas condições organizacionais e curriculares para o efeito. O coordenador 

de departamento foi durante anos considerado mais como um par e menos como um 

avaliador, esta realidade era percetível pelo acompanhamento da prática letiva que 

progressivamente desapareceu. Como atribuir funções de avaliadores aos coordenadores 

de departamentos cuja formação específica numa determinada área do saber tem que 

permitir a avaliação de colegas que embora coabitem num mesmo departamento, fruto 

de uma associação num aglomerado de áreas de docência, são oriundos de várias 

disciplinas? (Pacheco, 2008). 
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2.4.8.4 Recomendações para o novo ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

O Conselho Científico para a Avaliação de Professores emitiu um conjunto de 

recomendações destinadas a apoiar o processo de tomada de decisão relativamente à 

configuração do novo biénio de avaliação – 2009/2011
254

. 

Parte destas recomendações foram atempadamente publicadas para que a sua divulgação 

coincidisse com o processo negocial a decorrer no período de junho a julho de 2009 

entre as organizações sindicais e o ME. O que possibilitou que se procedessem a 

eventuais alterações no modelo de ADD em vigor, fruto do seu acompanhamento, 

avaliação e monitorização pela comissão paritária criada na sequência do memorando 

de entendimento
255

. 

Reportamos aqui algumas dessas recomendações que intercalámos entre breves 

contextualizações dos problemas levantados pelo “novo” modelo de ADD e pelas 

reivindicações dos docentes e seus representantes. 

Em resultado da promulgação dos novos decretos, começaram a ser exigidas aos 

professores tarefas associadas à componente não docente, que contribuíram para uma 

excessiva burocratização do processo de ADD.  

“ A política de avaliação do desempenho docente e os respetivos 

instrumentos normativos nacionais adoptem, sem ambiguidades, uma 

matriz descentralizadora, atribuindo às escolas a responsabilidade pela 

formatação flexível dos seus dispositivos e instrumentos, no quadro do 

respeito por opções e princípios organizativos definidos a nível 

nacional.” (CCAP, 2009a, p. 2) 

A sobrecarga de trabalho que adveio, aliada a um período de aclimatação e apropriação 

do modelo demasiadamente exíguo, fomentou a não adesão ao processo. 

“ As medidas que se venham a tomar no quadro da avaliação do 

desempenho docente, quer ao nível do sistema educativo quer ao nível de 

cada escola, sejam testadas e avaliadas antes da sua generalização, de 

modo a garantir a sua qualidade, compreensão e apropriação.” (CCAP, 

2009a, p. 3) 

                                         
254

  Recomendações n.º5/CCAP/2009, de 8 de junho. Regime de avaliação do desempenho docente. 

Contributos para a tomada de decisão. 
255

  Pontos 4 e 5 do memorando de entendimento firmado entre a Plataforma Sindical dos Professores e o 

ME em abril de 2008. 
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A nova legislação acerca da organização e gestão escolar
256

 incutiu também pressão no 

processo de ADD. Além do constrangimento associado à possibilidade da constituição 

dos órgãos de gestão que iniciava o processo de avaliação ser significativamente 

diferente daquela que o concluía no ano escolar 2008/2009, a criação de enormes 

Departamentos Curriculares e Conselhos de Docentes no pré-escolar e no 1º ciclo do 

ensino básico introduziu, inicialmente, mais uma premissa indesejável no processo de 

titularização: a dissemelhança entre a disciplina de origem do Coordenador de 

Departamento enquanto avaliador e seus respetivos avaliados. Embora tenham 

posteriormente surgido alterações para remediar este e outros problemas, o primeiro 

embate legislativo do modelo não foi claramente entendido nem bem-sucedido. 

“ Os professores que optaram por serem avaliados na dimensão científico‐
pedagógica e que pertenciam a departamentos curriculares em que não 

era possível fazer a delegação de competências de avaliador num 

professor titular do mesmo grupo de recrutamento devem ter‐se 

confrontado com este dilema: qual será o melhor avaliador, o que 

conhece a escola ou o que conhece os meandros epistemológicos da área 

curricular?” (Candeias, 2009, p. 107) 

A evidência da falta de meios/ indivíduos capacitados e cumpridores dos requisitos de 

avaliador promoveu uma forma de “lotaria de avaliadores” onde alguns professores 

eram avaliados por colegas da mesma área disciplinar enquanto outros foram 

submetidos a situações de “avaliações caricatas” onde a componente científica-

pedagógica (principalmente a científica) não podia ser avaliada com pleno anuência dos 

intervenientes em detrimento da sua crescente preponderância no processo avaliativo. 

“O enfoque da avaliação do desempenho docente valorize de modo 

significativo a componente científica-pedagógica, isto é, a dimensão do 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, tal como é identificada 

no perfil geral do desempenho profissional do educador de infância e dos 

professores dos ensinos básico e secundário
257

.” (CCAP, 2009a, p. 3) 

A aplicação do sistema de quotas constituiu mais um empecilho no percurso avaliativo, 

se até 2007 existiam poucos ou nenhuns entraves à progressão na carreira docente, a 

generalização do enquadramento legal dos funcionários públicos ao corpo especial dos 

docentes obrigou ao cumprimento de um sistema de quotas. 

“Os efeitos da aplicação de quotas para a atribuição de menções 

qualitativas sobre o desempenho docente sejam devidamente ponderados 

no quadro do sistema educativo.” (CCAP, 2009a, p. 3) 

                                         
256

  Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 
257

  Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, já abordado neste trabalho. 
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De referir também que a legislação relativa às aposentações
258

conduziu um sem número 

de professores para a reforma antecipada, parte dos quais encontrava-se em condições 

de titularização, reduzindo-se assim o leque de professores que cumpriam plenamente 

os requisitos para aceder a categoria de professor titular. 

“ Uma das questões de fundo que se evidencia no processo relaciona-se, de 

forma directa, com a representação enraizada da classe docente como 

indiferenciada e o consequente desconforto face à distinção entre 

professores e professores titulares, agravada pela discordância, várias 

vezes expressa, relativamente aos critérios do respectivo concurso, na sua 

primeira edição, em 2008. ” (CCAP, 2009b, p. 19) 

A oferta formativa proporcionada pela Direção-Geral dos Recurso Humanos da 

Educação (DGRHE), pelas Direções Regionais de Educação (DRE) ou ainda pelos 

Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) foi relativamente reduzida:  

“ […] a formação daqueles a quem cabe realizar a avaliação é descurada, 

nomeadamente porque se parte do princípio de que os avaliadores, por 

serem docentes, já têm a formação e a prática de avaliar. No entanto, 

avaliar as aprendizagens dos alunos não equivale a avaliar o desempenho 

profissional dos docentes, particularmente quando se trata de avaliação 

por pares.” (CCAP, 2009d, p. 1) 

Destinou-se e decorreu piramidalmente, privilegiando os membros dos órgãos de 

gestão, os coordenadores de departamentos curriculares e os avaliadores. Mais do que 

um mero procedimento burocrático a componente formativa importa a todos aqueles 

que avaliam e por isso é necessário que estes:  

“ […] beneficiem de uma formação especializada de carácter científico, 

técnico e profissional certificado, de média ou longa duração, em 

parceria com instituições de ensino superior.” (CCAP, 2009a, p. 3) 

Poucos foram os avaliados que puderam beneficiar de ações de (in)formação que não as 

que foram oferecidas nos estabelecimentos de ensino pelos presidentes de Conselho 

Executivo ou ainda por formadores convidados pelas escolas no intuito de esclarecer os 

normativos legais.  

“ […], o CCAP não pode deixar de reafirmar a necessidade, a par da 

formação para os docentes avaliadores, do Ministério da Educação não 

discurar a informação, o esclarecimento e a orientação para os 

avaliados.” (CCAP, 2009d, p. 7) 

                                         
258

  Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, com particular relevância para as alterações que surgiram 

na Lei n.º 1/2004, de 15 de janeiro; a Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro; a Lei n.º 52/2007, de 31 de 

agosto e a Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro. 
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“ Guaranteeing that teachers are provided with support to understand the 

evaluation procedures and to benefit from evaluation results is also 

vitally important. Training modules should be offered for teachers so 

they know what is expected from them to be recognized as ’good’ 

teachers (reference standards), and to be prepared to make the best use of 

the feedback received.” (OCDE, 2009b, p. 54) 

Um plano formativo cuidado e abrangente teria certamente contribuído para um melhor 

entendimento e apropriação do “novo” modelo de avaliação. 

As limitações associadas ao acesso às ações de formação não evitaram que as mesmas 

fossem consideradas: de fraca qualidade; pouco abrangentes em termos de público-alvo; 

excessivamente balizadas aos objetivos e conteúdos da ADD limitando-se a meras 

análises da legislação publicada; pouco preparatórias para o exercício das funções de 

avaliador; intensivas e tardias (CCAP, 2009b). 

“ O Ministério da Educação estabeleça protocolos com instituições de 

ensino superior e associações científico-pedagógicas de docentes que 

constituam um recurso de assessoria externa no domínio da avaliação do 

desempenho docente para as escolas que o solicitem.” (CCAP, 2009a, p. 

3) 

A ADD transformou-se num mero procedimento técnico implementado em condições 

“instáveis” que colocaram o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes em 

causa. A instabilidade vivida pelos professores ficou patente pelas sucessivas alterações 

do Decreto Regulamentar tendo-se verificado um afastamento progressivo das 

exigências iniciais em 2007 para o que foi implementado no final do primeiro ciclo 

avaliativo. Para Pacheco (2009) acentuou-se de tal forma a distância entre as intenções 

iniciais e a realidade que a mesma já era passível de: 

“ […] ser medida por eras geológicas.” (Ibidem, p. 45). 

A avaliação dos professores deve ser orientada para cumprir os seus desígnios no 

presente, mas sobretudo no futuro. Não pode servir apenas como mero diagnóstico de 

uma situação pontual nem como tratamento ambulatório. É verdadeiramente importante 

saber o que os professores se encontram a fazer diariamente, mas é muito mais relevante 

perceber como o fazem para que a ADD possa profilaticamente contribuir para melhorar 

a aprendizagem dos alunos. 
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2.4.9 O Decreto Regulamentar n.º 14/2009, de 21 de agosto 

 

As alterações que ocorreram no modelo de ADD, já no término do primeiro ciclo de 

avaliação, não demoveram os docentes e seus representantes de reivindicar a 

promulgação de um novo sistema de avaliação onde a divisão da carreira docente em 

duas categorias constituísse apenas a memória de um erro grosseiro da tutela. 

O processo negocial estabelecido no memorando de entendimento firmado entre o ME e 

a Plataforma Sindical de Professores e agendado para os meses de junho e julho de 2009 

instituiu mais uma oportunidade para que fossem introduzidas alterações de fundo no 

sistema de avaliação com base na avaliação e na monitorização do primeiro ciclo 

avaliativo. 

Com o novo ano escolar de 2009/2010 a despertar e tendo em conta as morosas 

experiências vividas em rondas negociais anteriores, o ME optou por promulgar o 

Decreto Regulamentar n.º 14/2009, de 21 de agosto que veio prorrogar a vigência do 

regime de ADD previsto no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro e 

assim possibilitar que:  

“ […] as escolas e os professores iniciem o ano escolar de 2009-2010 com 

a adequada segurança jurídica e a necessária tranquilidade.” (Ibidem, 

preâmbulo) 

O ME vincou neste novo diploma que a vigência do Decreto Regulamentar n.º 1-

A/2009, de 5 de Janeiro manter-se-ia até que fossem reunidas as condições para a 

revisão do regime de avaliação do desempenho previsto no Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Para fundamentar eventuais reformulações no sistema de avaliação dos professores o 

ME solicitou: 

“ […] a entidades independentes a elaboração de estudos e pareceres sobre 

o processo de avaliação em curso, que pudessem sustentar a necessária 

tomada de decisão política.” (Decreto Regulamentar n.º 14/2009, de 21 

de agosto, preâmbulo)  

Segundo a tutela, os estudos e pareceres obtidos junto do CCAP
259

, de uma consultora 

internacional
260

 e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
261

 

                                         
259

  No parecer n.º 2/CCAP/2009, de 6 de julho (CCAP, 2009c), o CCAP recomendou que fosse: 

salvaguardada a centralidade da dimensão científica-pedagógica, sua supervisão e avaliação no 
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(OCDE)
262

, identificaram no sistema de avaliação, um conjunto de pontos fortes, a 

saber: 

“  incidir sobre a generalidade das funções dos docentes;  

a avaliação ser interna à escola, tendo em conta o seu contexto 

específico, e ser conduzida sob a responsabilidade do director; 

recorrer a uma pluralidade de fontes de informação e a diferentes 

avaliadores; 

incluir uma componente de avaliação por pares mais qualificados; 

a observação de aulas constituir factor fundamental para a avaliação 

pedagógica e do desenvolvimento profissional.” (Decreto 

Regulamentar n.º 14/2009, de 21 de agosto, preâmbulo) 

Não obstante o aporte destes estudos e do reconhecimento dos pontos fortes, as 

negociações entre o ME e os representantes dos docentes continuaram virulentas e 

alcançaram as mais altas esferas políticas do país.  

A temática da ADD foi debatida várias vezes no hemiciclo do parlamento, mas foi 

necessário aguardar até ao mês de dezembro de 2009 para que a Assembleia da 

República (AR), enquanto órgão de soberania, estabelecesse, em conformidade com as 

                                                                                                                        
processo de ADD; garantido o enquadramento dos procedimentos de ADD num processo supervisivo, 

de coordenação do trabalho científico-pedagógico e de interação entre avaliadores e avaliados, 

desenvolvido de forma continuada e enquadrado no trabalho dos departamentos; enunciada a 

possibilidade de uma apropriação gradual do processo de ADD na vida da escola cujo progresso as 

escolas deviam prestar contas; garantido o aperfeiçoamento e a sustentabilidade do processo de ADD 

por via de formação a desenvolver no contexto das escolas; assegurado que os dispositivos de 

avaliação e respetivos instrumentos de registo, baseados em padrões profissionais de âmbito nacional 

concebidos de forma contextualizada por cada escola.  
260

  Não nos foi possível identificar outro contributo da consultora internacional para além daquele que 

ficou exarado no preâmbulo do diploma em análise, nomeadamente: “[…] o estudo da consultora 

internacional, que incidiu sobre o impacte do sistema de avaliação sobre o trabalho dos docentes, 

considera que, tal como foi aplicado neste período avaliativo, é exequível e perfeitamente compatível 

com um exercício de qualidade da profissão docente.” 
261

  O estudo da OCDE (2009b), apontou que o modelo de avaliação estabeleceu uma boa base de trabalho 

para o desenvolvimento do sistema ADD em Portugal. Incluiu a maioria dos domínios de desempenho 

dos professores; utilizou várias fontes de informação; recorreu a mais do que um avaliador e integrou 

a avaliação por pares. A análise realizada pelos técnicos da OCDE aconselhou a tutela a utilizar todo o 

trabalho desenvolvido nas e pelas escolas para fornecer os elementos necessários à formulação dos 

ajustamentos essenciais à erradicação das tensões existentes entre: a avaliação para a melhoria e 

avaliação para progressão na carreira assim como as que se manifestaram entre a avaliação realizada 

ao nível da escola e as consequências da mesma em termos nacionais. Foi dada uma ênfase particular 

à necessidade de redesenhar e desenvolver ainda mais a formação dos avaliadores (onde se incluem os 

diretores dos estabelecimentos de ensino) em competências de avaliação. Foi sugerido que o modelo 

se focalizasse mais em termos da melhoria do desempenho e fosse aligeirado em termos da sua 

utilização para efeitos de progressão na carreira. Também foi apontada a necessidade de se 

estabelecerem medidas para superar o período de aclimatação a um sistema de avaliação que depende 

fundamentalmente do profissionalismo dos professores. 
262

  Entre outras considerações o estudo da OCDE mostrou-se favorável à manutenção da fixação de 

percentagens máximas para a atribuição das menções qualitativas de mérito (Muito bom e Excelente). 
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suas competências plasmadas na Constituição da República Portuguesa, uma 

resolução
263

 onde recomendou que: 

“ […] no âmbito do processo negocial em curso e no prazo de 30 dias, seja 

revogada a divisão da carreira docente nas categorias hierarquizadas de 

«Professor» e «Professor titular» e seja concretizado um novo regime de 

avaliação do desempenho dos docentes.” (Ibidem, p. 8695) 

A divisão da carreira docente não foi revogada no prazo estabelecido pela AR, mas o 

dia 8 de janeiro de 2010 anunciou o seu fim. Nesta data foi celebrado um acordo de 

princípios entre o Ministério da Educação e as estruturas sindicais representativas dos 

professores, com o intento de proceder à revisão do Estatuto da Carreira Docente e do 

modelo de avaliação dos professores. No ponto n.º 2 deste acordo constava: 

“ A carreira será estruturada com uma única categoria e com 

desenvolvimento indiciário em 10 escalões, […].” (ME e Organizações 

Sindicais, 2010, p. 2) 

O diploma que revogou oficialmente a divisão na carreira docente não foi efetivamente 

promulgado no período limite estabelecido pela AR, era expectável que a tutela 

dilatasse a elaboração de novos diplomas que cumprissem o acordo de princípios 

evitando assim novas contestações. Tratando-se da legislação que cimentaria um 

segundo ciclo avaliativo, o ME não intentou certamente menosprezar as mais variadas 

recomendações do CCAP. 

“ A função de avaliar docentes reveste-se de grande responsabilidade e 

complexidade. Para que possa constituir-se numa oportunidade de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional tem de ser realizada 

com qualidade e de forma consequente.” (CCAP, 2009d, p. 3) 

2.4.10 O Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho 

 

Só em 23 de junho de 2010 foram publicados os Decreto-Lei n.º 75/2010 e o Decreto 

Regulamentar n.º 2/2010 que procederam, respetivamente, à alteração do ECD e à 

regulamentação do sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente.  

Com o primeiro ciclo concluído onde cerca de 93.8% dos docentes foram avaliados
264

 e 

com o segundo ciclo de avaliação (2009/2011) a decorrer, o que para algumas estruturas 

                                         
263

  Resolução da Assembleia da República n.º 108/2009, de 17 de dezembro. 
264

  Fonte: Relatório sobre a aplicação do 1º ciclo de Avaliação do Desempenho Docente (CCAP, 2010b, 

p. 14). 
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sindicais constituiu mais um empecilho no processo de ADD
265

, os diplomas 

supramencionados aportaram um conjunto de alterações na avaliação dos professores, 

como a reunificação da carreira docente numa única categoria; a introdução de uma 

“nova
266

” figura no processo de avaliação – o relator; as condições associadas à 

obrigatoriedade de observação de aulas; as funções de um júri de avaliação ou ainda o 

contributo da autoavaliação dos docentes. 

Com estas alterações legislativas estamos cada vez mais próximos da versão do modelo 

de avaliação em vigor aquando a implementação da componente empírica do nosso 

trabalho. A análise destas modificações no normativo contribui para consolidar a 

agnição necessária ao pleno entendimento do modelo de ADD promulgado e 

regulamentado em 2012. 

O primeiro destaque vai obviamente para o fim da categoria de professor titular 

decretado no 34.º artigo do decreto-lei em análise. Como é evidente a reestruturação da 

carreira docente numa única categoria – professor, obrigou à reformulação de todos os 

artigos que incorporavam referências à categoria de professor titular. Mas antes de 

identificar aqueles cujas modificações mais afetaram o processo de avaliação vejamos 

se os propósitos da ADD também se alteraram substancialmente. 

Os objetivos da avaliação do desempenho
267

 sofreram algumas alterações e adendas 

pelo que considerámos necessário desenvolver um pequeno estudo comparativo entre os 

objetivos constantes do 40.º artigo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro e 

aqueles que foram ostentados no diploma em análise: 

 

 

                                         
265

  A publicação tardia dos diplomas levou a novas contestações que culminaram em novembro de 2010 

quando determinadas estruturas sindicais exigiram a suspensão imediata do processo de 

implementação do modelo de ADD em vigor. Em respostas aos representantes dos professores, um 

representante da tutela garantiu em Aveiro à Agência Lusa que: “O Ministério da Educação não 

identifica qualquer motivo para levar a cabo uma suspensão da aplicação do modelo de avaliação do 

desempenho docente que está a desenvolver-se de uma forma perfeitamente normal nas nossas 

escolas”. Mais adiante pormenorizaremos as razões que levaram à contestação dos sindicatos.  
266

  A figura de relator não é propriamente uma novidade no processo de ADD uma vez que como já 

tivemos oportunidade de constatar aquando a análise do Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril (n.º 4 

do 9.º artigo.º), o relator era o responsável pela elaboração do projeto de parecer para atribuição da 

menção qualitativa pela comissão especializada. 
267

 40.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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Tabela 4 – Estudo comparativo do artigo 40.º segundo os Decreto-Lei n.º 15/2007, de 

19 de janeiro e Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 

janeiro, Artigo 40.º 

Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de 

junho, Artigo 40.º 

c) Permitir a inventariação das 

necessidades de formação do pessoal 

docente; 

c) Identificar as necessidades de 

formação do pessoal docente; 

e) Diferenciar e premiar os melhores 

profissionais; 

e) Diferenciar e premiar os melhores 

profissionais no âmbito do sistema de 

progressão da carreira docente; 

g) Promover o trabalho de cooperação 

entre os docentes, tendo em vista a 

melhoria dos resultados escolares; 

g) Promover o trabalho de cooperação 

entre os docentes, tendo em vista a 

melhoria do seu desempenho; 

h) Promover a excelência e a qualidade 

dos serviços prestados à comunidade. 

h) Promover um processo de 

acompanhamento e supervisão da 

prática docente; 

 i) Promover a responsabilização do 

docente quanto ao exercício da sua 

atividade profissional. 

Verificámos que o legislador efetuou modificações de várias ordens que vamos agora 

analisar e, sucintamente, comentar na tabela seguinte: 

Tabela 5 – Análise das alterações nos objetivos da avaliação do desempenho após a 

promulgação do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho 

Objetivo Observações relativas à nova redação dos objetivos 

b) 

O enfoque da ADD deixou de promover exclusivamente a melhoria do 

desempenho de cada indivíduo e passou a enaltecer a necessidade de 

desenvolver e valorizar o coletivo (na mesma lógica do objetivo g).  

c) 

O propósito alterou-se substancialmente uma vez que a primeira formulação 

sugeria uma mera constatação e enumeração das necessidades de formação 

do pessoal docente enquanto a nova redação indiciava uma verdadeira 

pesquisa de tais necessidades. 

e) 
Evidenciou-se a relação direta entre a ADD e a progressão na carreira, 

assim como a celeridade desta progressão para os melhores professores. 

g) 
O trabalho colaborativo contínua relevante, mas com propósitos mais 

abrangentes.  

h) 

O objetivo foi significativamente alterado substituindo-se a promoção da 

excelência e da qualidade dos serviços prestados à comunidade por uma 

vertente mista de supervisão e fiscalização da prática docente. 

i) 
Este novo objetivo veio fortalecer a associação entre a ADD e a prestação 

de contas por parte da atividade profissional dos docentes. 
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Para além das supramencionadas alterações nos objetivos da ADD, relembramos que 

aquando a análise do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro constatámos que o 

legislador excluiu a vertente social das dimensões que estabeleciam as competências e 

conhecimentos científicos, técnicos e pedagógicos de base para o desempenho 

profissional da prática docente (n.º 2 do art.º 13.º) assim como das dimensões onde se 

concretizava a ADD.  

Com a promulgação de uma nova legislação em junho de 2010, as dimensões nas quais 

se concretizava a ADD foram apresentadas
268

 com a formulação que originalmente 

ficou lavrada no Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto e que estabeleceu o perfil 

geral de desempenho profissional dos educadores e professores dos ensinos básico e 

secundário. Manifestamente o legislador foi de encontro ao que o CCAP já havia 

recomendado
269

, ou seja, que estas dimensões basais serviam para: 

“ […] orientar as práticas docentes ao longo da carreira, porque consagram 

conceitos essenciais sobre o que representa fazer parte da profissão e 

identificam conhecimentos, capacidades e atitudes que lhe são próprios.” 

(CCAP, 2008b, p. 4) 

Para complementarmos a abordagem que fizemos a cada uma das dimensões aquando a 

análise do Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, resolvemos não limitarmos a 

nossa ação neste ponto a um simples elencar de dimensões. Optámos por enriquecer 

cada uma delas com um comentário que se alicerçou também nos elementos indicatórios 

presentes no 45.º artigo do diploma em análise, profícuo em pormenores associados ao 

alcance avaliativo de cada uma das dimensões
270

.  

 profissional, social e ética (de carácter transversal às restantes dimensões, 

representa a vertente de responsabilidade individual e social da ação docente); 

 desenvolvimento do ensino e da aprendizagem (constitui o eixo central da 

profissão docente, aprecia o contributo e a qualidade científico-pedagógica do 

trabalho desenvolvido pelo docente, tendo em conta os domínios de: preparação, 

planificação, organização e realização estratégica das atividades letivas; relação 

pedagógica e processo de avaliação e regulação das aprendizagens dos alunos.); 

                                         
268

  Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho, art.º 13.º. 
269

  Aquando a análise do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, mais especificamente no que 

aos padrões de desempenho respeita constatar-se-á que o legislador foi ao encontro das diversas 

recomendações do CCAP. 
270

  Ao exarar alguns comentários tivemos em conta o Despacho n.º 16034/2010, de 22 de outubro que 

estabeleceu os Padrões de Desempenho ao nível nacional e que analisaremos mais adiante. 



 214 

 participação na escola e relação com a comunidade educativa (aprecia os 

contributos do docente para a concretização da missão da escola e para o 

funcionamento e qualidade do serviço prestado pelo agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada e também, tendo em conta os domínios: do cumprimento do 

serviço letivo e não letivo distribuído; de contributo para a realização dos 

objetivos e metas do PE e dos Planos Anual e Plurianual de Atividades; da 

participação nas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e 

nos órgãos de administração e gestão; da dinamização de projetos de 

investigação, desenvolvimento e inovação educativa e sua correspondente 

avaliação.); 

 Desenvolvimento profissional ao longo da vida (aprecia a incorporação da 

formação na prática profissional do docente, da sua autonomia na reconstrução 

permanente do conhecimento operacionalizando-se no domínio da formação 

contínua e desenvolvimento profissional.). 

De realçar que a ADD deixou de ser obrigatoriamente considerada para efeitos de 

acesso à carreira docente
271

, no entanto manteve-se inevitável a aprovação numa prova 

de avaliação de conhecimentos e de competências como um dos requisitos gerais de 

admissão a concurso de recrutamento e seleção para lugar do quadro
272

. A aprovação 

nesta prova também constituía um requisito exigível aos candidatos a concursos de 

seleção e recrutamento de pessoal docente que ainda não tinham integrado a carreira
273

. 

Face à longa experiência profissional de muitos dos docentes contratados e certamente 

para evitar novas contestações, o legislador incluiu no diploma
274

 várias ressalvas a esta 

última exigência permitindo a dispensa da prova de avaliação de competências e 

conhecimentos para os docentes que tenham já obtido na avaliação do desempenho 

menção qualitativa não inferior a Bom. 

Com esta décima alteração ao ECD, a escala indiciária voltou a organizar-se em 10 

escalões
275

 o que, concludentemente, obrigou a uma reposição dos docentes que 

ocupavam os índices 299 e 340
276

 através de normas transitórias
277

 que estabeleceram a 
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  41.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
272

  Alínea f) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
273

  N.º 7 do 22.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho 
274

  4.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho 
275

  N.º 4 do 34.º artigo e Anexo I do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
276

  Cf. Tabela 3 e Anexo I do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
277

  9.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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manutenção no índice ou progressão para o seguinte até ao final do ano de 2014, data 

limite a partir da qual serão aplicadas as regras gerais de progressão. O tempo de 

permanência dos docentes em cada um dos escalões fixou-se nos quatro anos à exceção 

do caso do 5.º escalão onde a tempo necessário à sua ultrapassagem foi instituído em 

dois anos
278

. 

Os cargos e funções dos professores titulares previstos no n.º 4 do artigo 35.º do ECD, 

na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro mantiveram-se 

ocupados pelos docentes que os exerciam até à sua substituição, caso fosse necessária e 

de acordo com as regras previstas na redação da 10ª alteração do ECD no início do ano 

escolar de 2010/2011. As designações em comissão de serviço como professor titular 

foram canceladas e os docentes que as exerciam transitaram para a nova estrutura de 

carreira sem prejuízo de reposicionamento no escalão de origem anterior à 

designação
279

. 

Os docentes posicionados no 4.º escalão ou superior, detentores, preferencialmente, de 

formação especializada
280

 passaram a desempenhar funções de coordenação, orientação, 

supervisão, tarefas que estavam previamente atribuídas aos professores titulares. 

Excecionalmente e quando devidamente fundamentado os docentes posicionados no 3.º 

escalão com formação especializada podiam também desempenhar estas funções
281

. 

Os docentes posicionados nos dois últimos escalões da carreira docente, quando 

portadores de formação especializada, podiam candidatar-se a uma especialização 

funcional para o exercício exclusivo ou predominante das funções de supervisão 

pedagógica, gestão da formação, desenvolvimento curricular, avaliação do desempenho 

e administração escolar
282

. 

Os requisitos necessários à progressão na carreira foram revistos, e o 37.º artigo do 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro sofreu as ilativas alterações em consonância 

com a agregação da carreira docente numa única categoria. A progressão manteve-se 

condicionada ao cumprimento de formalidades gerais como: 

 a permanência de um período mínimo de serviço docente efetivo no escalão 

imediatamente anterior;  

                                         
278

  N.º 5 do 37.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
279

  6.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
280

  N.º 4 do 35.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
281

  N.º 5 do 35.º artigo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
282

  N.º 6 do 35.º artigo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 
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 a atribuição, nas duas últimas avaliações do desempenho, de menções 

qualitativas não inferiores a Bom; 

 a frequência, com aproveitamento, de módulos de formação contínua que 

correspondiam, na média do número de anos de permanência no escalão, a 25 

horas anuais ou, em alternativa, de cursos de formação especializada.  

Além destas incumbências generalistas foram estabelecidas condições específicas à 

progressão aos 3.º e 5.º escalões que passaram a ter a observação de aulas como 

requisito obrigatório. A progressão aos 5.º e 7.º escalões ficou condicionada à obtenção 

de vagas à exceção dos docentes que obtivessem, na avaliação do desempenho 

imediatamente anterior à progressão, a menção de Muito Bom ou Excelente
283

. 

O fim da categoria de professor titular teve consequências óbvias nos intervenientes no 

processo de avaliação que passaram a ser: o avaliado, a comissão de coordenação da 

avaliação do desempenho e o júri de avaliação
284

. As competências, composição e 

caraterísticas destes intervenientes, assim como toda a regulamentação do sistema de 

avaliação em vigor durante o 2.º ciclo avaliativo foram estabelecidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/2010, de 23 junho. 

2.4.10.1 Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 junho 

 

Com a promulgação do decreto regulamentar que revogou os diplomas que 

regimentavam os modelos de avaliação anteriores, designadamente os Decretos 

Regulamentares n.ºs 2/2008, de 10 de janeiro; 11/2008, de 23 de maio; 1-A/2009, de 5 

de janeiro e 14/2009, de 21 de agosto, ficou regulamentada mais uma “versão” de 

sistema de ADD até ao final do 2.º ciclo avaliativo (2009/2011), data da sua avaliação e 

eventual aperfeiçoamento. 

A multitude de incidentes que ocorreram durante o primeiro ciclo de avaliação e a sua 

clara e contestada complexidade motivaram momentos de reflexão, cruciais para a 

tutela, tendo em vista a superação dos erros detetados e a consequente melhoria dos 

                                         
283

 Alínea a), do n.º 1 do 48.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
284

 43.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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processos pelo que foram aportadas modificações no sistema de ADD, 

fundamentadas
285

 na necessidade de: 

 clarificar a relação entre a ADD e a progressão na carreira e o desenvolvimento 

profissional; 

 valorizar a dimensão formativa da avaliação; 

 centrar num órgão colegial a decisão sobre o desempenho do avaliado; 

 envolver mais os docentes no processo e nos resultados da avaliação. 

Não obstante as razões específicas que suportaram a implementação de uma nova 

versão do modelo de avaliação, os princípios subjacentes à ADD
286

 mantiveram um 

cariz abrangente: 

 a melhoria da qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos alunos; 

 a orientação e a valorização do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

docentes; 

 o diagnóstico das necessidades de formação dos docentes. 

O legislador vincou no preâmbulo do diploma que o decreto regulamentar em análise 

foi desenvolvido no intuito de procurar: cumprir o acordo de princípios para a revisão 

do ECD e do modelo de ADD firmado em 8 de janeiro de 2010; contemplar os 

princípios e objetivos subjacentes à avaliação do desempenho dos trabalhadores da 

Administração Pública (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da 

Administração Pública – SIADAP) e cumprir as recomendações apresentadas pelo 

CCAP e pela OCDE.  

Por vezes, mais do que elencar princípios e recomendações, os envolvidos na avaliação 

dos professores só almejam a sua efetiva concretização. Prova disso foi a divulgação, 

em outubro de 2010, de mais um conjunto de orientações do CCAP (CCAP, 2010e, p. 

2) que embora divulgada tardiamente forneceu um legado que contribuiu para que fosse 

mais uma vez salientada a importância de sustentar um sistema de ADD num conjunto 

de condições fundamentais como: 

 a clareza na formulação, implementação, desenvolvimento e finalidades do 

sistema de avaliação; 
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 Preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
286

 40.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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 a coerência e articulação na formulação dos objetivos para garantir a 

compatibilidade necessária entre o que deve ser exigido a cada docente para 

melhorar individualmente e coletivamente; 

 a fiabilidade e utilidade das informações em que a avaliação assenta sem as 

quais não é possível garantir a verticalidade e a universalidade de um modelo de 

avaliação; 

 a diversificação dos métodos de avaliação e das fontes de dados para que impere 

o rigor avaliativo e se evitem enviesamentos que minem e escamotem as boas 

práticas; 

 a criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da avaliação, condição 

necessária ao pleno envolvimento e empenhamento dos professores, no processo 

de ADD e à sua indispensável credibilização. 

Concluído este proémio que enriqueceu mais uma vez a nossa mundividência 

legislativa, vamos procurar perceber quais foram as principais “inovações” introduzidas 

na regulamentação do sistema de avaliação. Mas antes de retomarmos a nossa análise no 

artigo relativo aos intervenientes no processo de avaliação e sua respetiva 

regulamentação, optámos por enfocar a nossa atenção nos elementos de referência da 

avaliação
287

 uma vez que estes sofreram alterações dignas de registo.  

Analogamente à legislação anterior
288

, os objetivos e as metas fixados no PE e nos 

Planos Anual e Plurianual de Atividades do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada mantiveram-se como elementos de referência na ADD. As alterações mais 

proeminentes situaram-se nos objetivos individuais e na introdução de uma nova 

referência. 

 os objetivos individuais, facultativos, destinados a estabelecer o contributo do 

avaliado para os objetivos e as metas do PE e nos Planos Anual e Plurianual de 

Atividades do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada ou ainda para 

áreas relevantes do seu desenvolvimento profissional; 

 os padrões de desempenho docente estabelecidos a nível nacional, sob proposta 

do conselho científico para a avaliação de professores. 
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 Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, art.º 7.º. 
288

 Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, art.º 8.º. 
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Comparativamente com a regulamentação anterior, os objetivos individuais passaram a 

ter um carácter facultativo, no entanto, sempre que eram apresentados, serviam de 

referência na autoavaliação e na avaliação final. 

Uma das competências do CCAP consistia na definição de padrões de desempenho 

profissional e de metodologias que permitiam orientar a avaliação do desempenho 

docente
289

. Em agosto de 2010 CCAP emitiu uma proposta
290

 onde os padrões de 

desempenho foram definidos como: 

“ […] a essência da profissão docente e as tarefas profissionais que dela 

decorrem, caracterizando a natureza, os saberes e os requisitos da 

profissão. […], a definição dos padrões de desempenho permite a criação 

de linhas orientadoras para a construção de dispositivos de avaliação que 

contribuam para o desenvolvimento profissional dos docentes, para a 

qualificação das práticas educativas e para a melhoria das escolas.” 

(Ibidem, 2010c, p. 1) 

Estes padrões foram estabelecidos na esteira deste documento ao nível nacional pelo 

Despacho n.º 16034/2010, de 22 de outubro. Segundo o legislador, destinaram-se a 

orientar a ação dos docentes, a estimular a autorreflexão assim como permitiram definir 

as características fundamentais da profissão docente e respetivas tarefas profissionais. 

Foi assim constituído um documento orientador para a afirmação de um dispositivo de 

avaliação desejavelmente justo e confiável promotor do desenvolvimento profissional 

de todos os docentes envolvidos. 

No anexo do supracitado despacho encontrámos as quatro dimensões
291

 da ação docente 

que já tivemos a oportunidade de comentar e que estruturaram o referencial do 

desempenho docente. Cada uma destas foi operacionalizada em subdimensões – os 

domínios que por sua vez foram transpostos em indicadores que traduziram a 

operacionalização do desempenho docente em evidências contribuindo para orientar a 

ação profissional. Foram também incluídos os cinco níveis de desempenho (Excelente, 

Muito Bom, Bom, Regular e Insuficiente) e descritores pormenorizados do desempenho 

docente por forma a clarificar o que devia ser avaliado. Note-se que a proposta do 

CCAP também incluía critérios transversais para a análise integrada de cada dimensão 

que não foram incluídos no anexo do normativo em análise.  
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  Referidos anteriormente no âmbito das competências do CCAP estabelecidas no Decreto 

Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de janeiro, art.º 4.º. 
290

  Proposta n.º 1/CCAP/2010, de 27 de agosto. Padrões de Desempenho Docente (CCAP, 2010c). 
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  Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho, art.º 13.º. 



 220 

Os padrões de desempenho e as orientações do CCAP também foram tidos em conta 

para a elaboração dos instrumentos de registo, aprovados pelo CP do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada que se destinavam a recolher toda a informação 

relevante para efeito de avaliação
292

 em cada um dos dois anos que compunham o ciclo 

avaliativo
293

. Na eventualidade de haver lugar a observação de aulas por solicitação do 

avaliado, para obtenção das menções qualitativas de Muito Bom ou Excelente ou ainda 

para efeitos de progressão aos 3.º e 5.º escalões, estas tinham que ocorrer em duas 

ocasiões em cada um dos anos letivos que compunham o biénio de avaliação
294

. 

Para cada um dos intervenientes no processo de ADD - o avaliado, a CCAD e o júri de 

avaliação, foram redigidos preceitos que constaram do decreto regulamentar em 

análise
295

.  

O avaliado enquanto elemento central do processo de avaliação, além de procurar 

orientar a sua prática com referência nos objetivos e metas fixados no PEE e nos Planos 

Anual e Plurianual de Escola, nos padrões de desempenho ou ainda, se o entendesse, na 

definição dos objetivos individuais, tinha o dever de proceder à respetiva autoavaliação, 

como garantia do seu envolvimento ativo e coresponsabilizado no processo avaliativo 

em análise
296

. 

A autoavaliação de cariz obrigatória concretizava-se com a elaboração de um 

relatório
297

 entregue a um relator
298

 em momento anterior ao preenchimento, por este 

                                         
292

 10.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 5.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 9.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 Secção II do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 11.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 17.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 Para facilitar a nossa análise antecipamo-nos quanto às especificidades e competências associadas à 

figura do relator que era um docente designado pelo coordenador do departamento curricular a que 

pertencia o avaliado, pertencente ao mesmo grupo de recrutamento que este e sempre que possível 

tinha posicionamento na carreira e grau académico iguais ou superiores ao deste. Caso o relator fosse 

requisitado a participar na avaliação de um docente com posicionamento mais elevado na carreira, o 

relator passava a ser o próprio coordenador do respetivo departamento, desde que pertencesse ao 

mesmo grupo de recrutamento ou, quando não fosse o caso, o docente do mesmo grupo de 

recrutamento com posicionamento na carreira mais próximo do avaliado. 

 Privilegiavam-se também para o cargo de relator os docentes com formação especializada na área da 

avaliação do desempenho. Competia a este docente, enquanto membro do júri de avaliação e com 

quem se devia manter uma interação permanente: prestar ao avaliado o apoio necessário ao longo do 

processo de ADD especialmente no âmbito das necessidades de formação do avaliado; sempre que 

fosse solicitado ou necessário, proceder à observação de aulas, efetuar o registo em documento 

próprio (n.º 2 do artigo 16.º) e partilhar com o avaliado, numa perspetiva formativa, a sua apreciação 

sobre essas mesmas aulas; apreciar o relatório de autoavaliação e assegurar a realização de uma 

entrevista individual ao avaliado (artigo 19.º), quando requerida por este último; apresentar ao júri de 

avaliação uma ficha de avaliação global, que incluísse uma proposta de classificação final; submeter 
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último, da ficha de avaliação global. O relatório de autoavaliação constituía um 

elemento primordial a considerar na avaliação do desempenho e a sua elaboração 

obedecia a regras simplificadas e a padrões de uniformização definidos por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da educação. O conteúdo deste novo escrito 

diferia substancialmente do documento da mesma natureza exigido no decorrer do 

primeiro ciclo de avaliação uma vez que passaram a ser contemplados os seguintes 

aspetos:  

 um autodiagnóstico realizado no início do procedimento de avaliação;  

 uma breve descrição da atividade profissional desenvolvida no período em 

avaliação;  

 o contributo do docente para a prossecução dos objetivos e metas da escola;  

 uma análise pessoal e balanço sobre as atividades letivas e não letivas 

desenvolvidas, tendo em conta os elementos de referência que já referimos;  

 a formação realizada e seus benefícios para a prática letiva e não letiva do 

docente e a identificação de necessidades de formação para o desenvolvimento 

profissional. 

Como era expectável, após as inúmeras contestações dos docentes e seus representantes 

a tutela erradicou do relatório de autoavaliação a obrigatoriedade de serem considerados 

os resultados do progresso de cada um dos alunos do avaliado nos anos letivos em 

avaliação; na evolução dos resultados destes alunos face à evolução média dos 

resultados ou ainda nos resultados nas provas de avaliação externa, tendo presente a 

diferença entre as classificações internas e externas que constavam do decreto 

regulamentar anterior
299

. 

Outro interveniente no processo de avaliação foi a CCAD que se manteve coordenada 

pelo presidente do Conselho Pedagógico, mas foi reduzida em tamanho uma vez que 

passou a incluir apenas mais três membros do mesmo conselho
300

. As suas 

competências também foram alvo de algumas reformulações
301

, a saber: 

                                                                                                                        
ao júri de avaliação, apreciando proposta do avaliado, a aprovação autónoma de um programa de 

formação a cumprir no ciclo avaliativo seguinte, sempre que fosse proposta a classificação de Regular 

ou Insuficiente. (n.º 3 e n.º 4 do 13.º artigo e 14.º e 18.º artigos do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, 

de 23 de junho). 
299

  Como estava patente no 16.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro. 
300

 12.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
301

 N.º 3 do 12.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 assegurar a aplicação objetiva e coerente do sistema de ADD tendo em conta o 

PE e os Planos Anual e Plurianual de Atividades; 

 elaborar a proposta dos instrumentos de registo; 

 assegurar o respeito pela aplicação das percentagens máximas fixadas para a 

atribuição das menções qualitativas de, respetivamente, Muito Bom e Excelente 

em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupadas podendo estas serem 

acrescidas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

Administração Pública e da educação em função dos os resultados obtidos na 

respetiva avaliação externa
302

. 

Já aludimos várias vezes à figura do júri de avaliação no decorrer da análise de 

normativos anteriores, como por exemplo o Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril. No 

caso do diploma em análise verificámos que o júri de avaliação ocupava um papel 

preponderante no processo de ADD, era composto pelos membros da CCAD e por um 

relator
303

, designado pelo coordenador do departamento curricular do docente avaliado 

que também coordenava e supervisionava o trabalho desenvolvido por todos os relatores 

desse mesmo departamento. 

Com decisões tomadas por maioria simples competia ao júri de avaliação: a atribuição 

fundamentada da classificação final a cada avaliado, sob proposta do relator; a emissão 

de recomendações destinadas à melhoria da prática pedagógica e à qualificação do 

desempenho profissional dos avaliados; a aprovação do programa de formação para os 

docentes aos quais era atribuída a menção de Regular ou Insuficiente e finalmente 

apreciar e decidir as reclamações. 

Entre os documentos necessários à consecução do processo de avaliação figuravam o 

relatório de autoavaliação da responsabilidade do docente, o registo das aulas 

observadas que na eventualidade destas terem ocorrido era utilizado pelo relator para 

estabelecer uma avaliação objetiva do desempenho do docente e ainda a ficha de 

avaliação global
304

 também utilizada pelo relator
305

 que uma vez aprovada por despacho 
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 21.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 13.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 20.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 O CCAP estabeleceu em outubro de 2010 um conjunto de recomendações (CCAP, 2010e) onde 

relembrou a importância de elaborar os instrumentos de registo tendo em consideração vários 

elementos de referência (Ibidem, p. 3) entre os quais os parâmetros classificativos da ficha de 

avaliação global e as regras e padrões de uniformização para a elaboração do relatório de 

autoavaliação definidos no Despacho n.º 14420/2010, de 15 de setembro. Este mesmo despacho 

também estabeleceu as regras para a calendarização do procedimento de ADD. 
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do membro do Governo
306

 responsável pela área da educação após obtenção do parecer 

do CCAP, se destinava a sintetizar e ponderar todos os domínios relevantes da 

avaliação, funcionais e pedagógicos e a registar a atribuição da classificação final e a 

respetiva menção qualitativa. Era pontuada numa escala de 1 a 10 e incluía um 

mecanismo de salvaguarda que garantia que se um docente não pudesse ser avaliado 

nalgum dos domínios, por não ter exercido determinadas funções ou por outra razão 

devidamente justificada, devia ser feita a reconversão da escala de classificação para 

que, em abstrato, fosse possível, na avaliação dos restantes domínios, atingir a 

classificação máxima prevista de Excelente resultante de uma classificação 

compreendida entre 9 e 10 valores. 

Uma vez comunicada a classificação final ao avaliado este podia requerer, por escrito, a 

realização de uma entrevista individual com o relator no intuito de apreciarem 

conjuntamente os diferentes elementos constantes no processo de avaliação
307

. 

A avaliação final resultava da análise dos elementos do processo de avaliação pelo júri 

de avaliação que apreciava a proposta apresentada pelo relator e atribuía a menção 

qualitativa e a classificação final, mediante o seu registo na ficha de avaliação global. 

Na contingência de ter sido realizada a entrevista entre o relator e o avaliado, o júri de 

avaliação devia ponderar as questões suscitadas pelo avaliado. Para além da atribuição 

da avaliação final, o júri podia emitir recomendações destinadas à melhoria da prática 

pedagógica e do desempenho profissional do avaliado. A avaliação final era 

comunicada por escrito ao avaliado permitindo-lhe tomar conhecimento da menção 

qualitativa e da correspondente classificação
308

. 

O avaliado tinha à sua disposição instrumentos de reclamação e recurso. Podia 

apresentar uma reclamação escrita e dirigida ao júri de avaliação no prazo de 10 dias 

úteis contados da data da comunicação da avaliação final, sendo-lhe comunicada, no 

prazo máximo de 15 dias úteis, a decisão da reclamação proferida
309

. A opção por um 

recurso tinha que ser tomada no prazo de 10 dias úteis contados a partir da tomada de 

conhecimento da decisão da reclamação. O recurso seria apreciado por um júri especial 

composto por um elemento designado pela respetiva direção regional de educação com 
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 A tutela solicitou ao CCAP, em 24 de junho de 2010, que emitisse um parecer até ao final desse mês 

relativo ao documento “Ficha de Avaliação Global”, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto 

Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 19.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 22.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 23.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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funções de presidente, pelo relator e por um docente, indicado pelo recorrente, de um 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada do mesmo concelho ou concelho 

limítrofe. A decisão seria proferida no prazo de 10 dias úteis contados da data da sua 

interposição.  

Os regimes especiais de avaliação do desempenho também foram regulamentados pelo 

diploma em análise:  

 A avaliação do desempenho do docente em período probatório realizava-se no 

final do mesmo e reportava-se à atividade nele desenvolvida, tendo por base o 

cumprimento de um plano individual de trabalho estabelecido entre o docente, 

em período probatório, e o docente que exerce as funções de acompanhamento e 

apoio, nas primeiras duas semanas do início da atividade do avaliado
310

; 

 A avaliação do pessoal docente contratado realizava-se no final do período de 

vigência do respetivo contrato e antes da sua eventual renovação, desde que 

tivesse sido prestado serviço docente efetivo, em qualquer das modalidades de 

contrato durante, pelo menos, seis meses consecutivos no mesmo agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada. Podiam, ainda, ser avaliados, desde que o 

requeressem, os docentes contratados que tivessem prestado serviço efetivo, em 

qualquer das modalidades de contrato entre, pelo menos, 30 dias e seis meses 

consecutivos no mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada
311

; 

 Os coordenadores de departamento curricular eram avaliados pelo diretor do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde exerciam funções tendo 

em conta o exercício da atividade de coordenação; o exercício da atividade de 

avaliação dos docentes e os domínios de avaliação, à exceção do domínio 

associado à qualidade cientifico-pedagógica do seu trabalho, nomeadamente
312

 

na preparação e organização das atividades letivas; realização das atividades 

letivas; relação pedagógica com os alunos e processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos
313

; 
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 25.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 26.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 28.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 Constante no n.º 2 do 45.º artigo do Decreto-Lei n.º75/ 2010, de 23 de junho. 
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 Os relatores eram avaliados pelo coordenador de departamento curricular a que 

pertenciam e, à semelhança destes coordenadores, também não eram avaliados 

no domínio associado à qualidade científico-pedagógica
314

; 

 Os diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas eram 

avaliados pelo diretor regional de educação ao abrigo do SIADAP, enquanto os 

subdiretores e adjuntos eram avaliados pelo respetivo diretor
315

. 

De salientar que todo o processo de avaliação do desempenho era acompanhado pelo 

CCAP e por um gabinete de apoio à avaliação, sob a tutela do ME, que assegurava o 

apoio e o aconselhamento necessários a um correto cumprimento de todo o processo de 

ADD
316

.  

Para além da regulamentação dos regimes especiais de avaliação do desempenho pelo 

Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, a Portaria n.º 26/2010, de 20 de 

setembro estabeleceu os procedimentos a adotar nos casos excecionais em que, pela 

natureza dos cargos ou funções exercidas pelo avaliado, o docente esteve impedido da 

interação com alunos, impossibilitando assim a observação de aulas e o cumprimento do 

requisito necessário para a obtenção das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente 

e para a progressão aos 3.º e 5.º escalões da carreira docente. Posteriormente, o 

Despacho normativo n.º 24/2010, de 23 de setembro estabeleceu os critérios de 

aplicabilidade e os procedimentos necessários para que os docentes que exerciam 

funções, cujo enquadramento normativo ou estatuto não permitia a plena realização da 

avaliação do desempenho no contingente geral, solicitassem uma ponderação curricular 

que lhes permitisse progredir na carreira dando assim cumprimento ao n.º 9 do 40º 

artigo do ECD. 

2.4.11 
As intermitências do 2.º ciclo de avaliação do desempenho docente – 

2009/2011 

 

O que dizer acerca do segundo ciclo de avaliação? Se o primeiro não foi bem acolhido e 

decorreu num ambiente de agitação e contestação quase permanente, a implementação 

do modelo de avaliação revisto e atualizado no período “pós-memorando de 

entendimento” também não decorreu num clima de serenidade absoluta. 
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 29.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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 31.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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Sem querer menosprezar tudo o que sucedeu em 2010 e 2011, convenhamos, 

jocosamente, que o número de contestações, reivindicações e alterações legislativas 

associadas a ADD foram sensivelmente em menor quantidade. 

Permitimo-nos mais um ligeiro desvio na torvidade académica deste trabalho para 

apontar que mais uma vez a classe docente errou ao almejar que as contestações 

relativas à ADD seriam suficientes para conduzir o país para uma revolução das “rosas”, 

mais uma vez ficou provado que o poder económico é que consegue derruir governos e 

não o poder da educação e dos seus profissionais!  

O tsunami contestatário que envolveu a implementação de um modelo de ADD desde 

2007 teve efeitos colaterais nas escolas onde os docentes apontaram que a colaboração 

entre colegas foi substituída por uma competitividade valetudinária: 

“ […] um sistema que transforma cada profissional num polícia de todos os 

seus gestos, e dos gestos de todos os outros, instaura dentro de cada 

pessoa um huis clos infernal de olhares paralisantes.” (Jorge, 2009, p. 2) 

Não nos atreveremos a afirmar categoricamente (apenas a constatar) que existiram 

consequências na produtividade ou ainda na relação entre docentes e discentes uma vez 

que essas indagações não cabem na nossa investigação. 

Os docentes e seus representantes não se acomodaram durante o segundo biénio 

avaliativo e não aceitaram tacitamente serem avaliados a todo o custo uma vez que os 

mesmos aludiram que a última versão do modelo de avaliação não estava isenta de erros 

e que pelo contrário contribuiu para ressuscitar “velhos” problemas!  

“À medida que as escolas tentam implementar o modelo de avaliação de 

desempenho dos docentes, maior é o número de aspectos para os quais 

não há resposta ou, havendo não é exequível.” (Fenprof, 2010, p.1) 

A efusividade com que os docentes se manifestaram contra o modelo de ADD em vigor 

e lhe apontaram problemas diluiu-se na comunicação social. Os professores recorreram 

à greve em 2010 e no ano seguinte continuaram a marchar pela educação nas ruas, mas 

desta vez não limitaram a sua sublevação às malogradas versões do modelo de ADD 

uma vez que se pronunciaram sobre outros aspetos contundentes para a carreira docente.  

Os docentes manifestaram-se contra: a redução salarial e o congelamento das carreiras, 

das promoções e progressões; a precariedade dos docentes contratados e pela abertura 

de concurso nacional; o alargamento discricionário das regras da mobilidade e ainda 

referindo o direito à aposentação com 40 anos de descontos, independentemente da 
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idade. Apesar do enfoque contestatário se ter parcialmente orientado para outros 

“males” associados à profissão docente, os professores e seus representantes não 

deixaram de evidenciar os vários constrangimentos alusivos ao modelo de avaliação 

implementado durante o segundo biénio avaliativo. Nomeadamente: 

 A burocracia associada às funções de professor/relator como o preenchimento 

das fichas de avaliação; a eventual observação de aulas; a realização de 

entrevistas com os avaliados ou ainda à realização de reuniões no âmbito da 

CCAD. Para os docentes, estes afazeres condicionavam o tempo destinado à sua 

componente de trabalho individual como a preparação das atividades letivas; a 

elaboração dos materiais didáticos a utilizar diariamente ou ainda ao 

envolvimento em projetos e atividades nas escolas; 

 A existência de quotas para a atribuição das menções de Muito Bom e Excelente 

para as quais concorriam os avaliadores que atribuíam essas mesmas menções 

aos docentes avaliados. Note-se que a conjuntura económica do país, o 

congelamento das progressões na carreira e os consequentes efeitos 

remuneratórios também não favoreceram a aceitação da introdução de quotas no 

seio da comunidade educativa que, apesar de ser parte integrante da função 

pública não acedeu a cumprir mecanismos seletivos que já imperavam na função 

pública, ao abrigo do SIADAP
317

; 

 A inexistência de quotas por grupos de docentes também foi apontada como um 

entrave à imparcialidade do relator que enquanto parte interessada na proposta 

de classificação final podia discriminar o grupo dos avaliados não relatores. 

 A legitimação da nomeação dos relatores podia também ser posta em causa uma 

vez que esta obedecia a condições que se relacionavam mais com a senioridade 

dos mesmos do que com a sua formação e competências. 

                                         
317

 A introdução de quotas foi amplamente contestada e alguns dos argumentos apresentados foram sem 

dúvida muito pertinentes. Tendo em conta que a progressão na carreira de cada professor dependia da 

classificação dos outros professores da mesma escola/agrupamento e não somente daquela que obteve 

em termos individuais, podia inferir-se que mesmo quando avaliados e avaliadores pertenciam a 

escalões diferentes, existia a possibilidade dos avaliadores terem interesses nas classificações 

atribuídas aos avaliados. Se não vejamos esta situação puramente académica: um avaliador/relator 

posicionado num escalão imediatamente superior ao do avaliado só teria a perder com a subida de 

escalão do avaliado uma vez que este último podia (ainda que com as devidas condicionantes em 

termos de tempo de permanência nos escalões) tornar-se concorrente direto numa futura transição de 

carreira. Daí advinha o questionamento da imparcialidade do avaliador que podia contribuir para uma 

possível estagnação na carreira dos seus avaliados. 



 228 

 Embora tal situação estivesse devidamente acautelada na legislação, algumas 

escolas sentiram-se prejudicadas pelo facto de não terem sido avaliadas 

externamente, tal facto condicionava as percentagens máximas para a atribuição 

das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente;  

De um modo geral as várias organizações sindicais prontificaram-se a identificar as 

“incoerências normativas”, existentes entre os decretos promulgados pelo ME como 

órgão tutelar da ADD, e os esclarecimentos fornecidos pela DGRHE que, segundo as 

estruturas representativas dos docentes, contribuíram para que o modelo de avaliação 

não fosse exequível.  

Um dos exemplos apontado estava relacionado com a redução de tempos letivos para os 

avaliadores. Com efeito, o n.º 3 do 14.º artigo do Decreto Regulamentar nº 2/2010, de 

23 de junho, apontou que: 

“ Os relatores que não exerçam em exclusividade as funções referidas no 

n.º 6 do artigo 35.º do ECD
318

 beneficiam da redução de um tempo 

lectivo por cada três docentes a avaliar.”  

Por sua vez o n.º 1 do 8.º artigo do Despacho n.º 11120-A/2010 de 6 de julho, que 

definiu os parâmetros gerais relativos à organização do ano escolar nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, referiu 

que:  

“ Para efeitos de avaliação do desempenho do pessoal docente deve 

considerar-se o critério, por relator, de um tempo lectivo semanal para 

avaliação de três docentes.” 

Em 26 de julho do mesmo ano, a informação da DGRHE – Orientações relativas ao 

disposto no Despacho n.º 11120‐B/2010, de 6 de julho – Organização do ano escolar 

referiu no ponto 1 que:  

“ As horas de redução que os relatores têm direito para o exercício das 

funções de avaliação de desempenho de outros docentes aplicam‐se em 

1º lugar sobre as horas de redução da componente lectiva que o docente 

beneficia ao abrigo do art.º 79 do ECD e sobre horas da componente não 

lectiva de estabelecimento e só depois, em caso de insuficiência, na 

componente lectiva.” 
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 Os docentes dos dois últimos escalões da carreira, desde que detentores de formação especializada, 

podiam candidatar-se, com possibilidade de renúncia a produzir efeitos no termo de cada ano escolar, 

a uma especialização funcional para o exercício exclusivo ou predominante de funções de avaliação 

do desempenho em termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 
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A Circular B10015847T, de 8 de novembro de 2010
319

 estabeleceu no 7.º ponto que: 

“ […] a função de avaliação dos relatores, pelo Coordenador de 

Departamento Curricular, integra-se nas funções de coordenação deste, 

não existindo qualquer previsão legal para uma redução específica de 

componente lectiva em razão dessa função”.  

Saliente-se que em poucos meses o dilúvio de orientações não contribuiu para que se 

pudesse inequivocamente estabelecer se os docentes avaliadores/ relatores podiam 

usufruir de qualquer tempo destinado ao desempenho das suas funções.  

A supradita circular destacou-se também pela controvérsia que causou junto dos 

docentes ao estabelecer também inúmeras situações de exceção às condições previstas 

na lei para o exercício das funções de coordenadores de departamento curricular e 

estabelecimento assim como de relatores. Foi possibilitado que tarefas como a 

observação de aulas, por relatores, fossem desenvolvidas por um docente de um grupo 

de recrutamento diferente, com aceitação prévia por escrito do docente em avaliação ou 

por um docente do mesmo grupo de recrutamento, com igual ou superior 

posicionamento na carreira e grau académico, ainda que este estivesse posicionado no 

3º escalão sem qualquer tipo de formação especializado ou ainda nos 2º ou 1º escalões. 

Para além desta exceção, que foi amplamente refutada, o cargo de coordenador de 

departamento curricular e de estabelecimento podia eventualmente ser desempenhado 

por docentes do 3º escalão sem formação especializada ou por docentes do 2º escalão, 

neste caso preferencialmente detentores de formação especializada. 

Ao permitir que praticamente qualquer professor desempenhasse cargos para os quais 

não possuía formação especializada ou não cumpria as exigências iniciais em termos de 

posicionamento na carreira, o ME veio reforçar o que os docentes e seus representantes 

afirmavam relativamente à ilegitimidade na nomeação dos avaliadores/ relatores, mas 

agora não somente em termos de formação, mas também em relação à senioridade dos 

docentes. 

Para procurar sustentar o repúdio do modelo da ADD uma organização sindical 

desenvolveu  um estudo com o objetivo de conhecer melhor as opiniões de 5000 dos 

seus sócios relativamente ao modelo de ADD em vigor. Foi implementado um 
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 Datada de 8 de novembro de 2010 chegou aos estabelecimentos de ensino em 11 de novembro com a 

designação “Circular B10015847T - Orientações relativas a decisões de carácter excepcional para 

designação de coordenadores de departamento curricular, relatores e coordenadores de 

estabelecimento.” 
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questionário entre os dias 20 de janeiro e 25 de fevereiro de 2011 que após análise 

estabeleceu, segundo o presidente desta organização, que o modelo de ADD em vigor 

era percecionado por cerca de 91% dos 2556 respondentes como injusto, burocrático, 

arbitrário, ineficaz e pior que o “modelo simplex”. Já 85% considerava que perdiam o 

tempo que deveria ser destinado ao trabalho pedagógico com os alunos. Oitenta por 

cento defenderam mesmo, que o modelo devia ser revogado “o quanto antes”
320

. 

Perante destaques depreciativos desta natureza concluímos que o ciclo avaliativo 

2009/2011 se desenvolveu num quadro complexo que foi amplificado por vários fatores 

intrínsecos aos diplomas. No entanto não podemos deixar de apontar razões exógenas 

como o facto da regulamentação do processo avaliativo ter sido promulgada em 23 de 

junho de 2010, mais de nove meses depois de se ter iniciado o ciclo avaliativo em 1 de 

setembro de 2009, ou seja, a poucos dias de terminar o ano escolar 2009/2010. 

A acrescentar a esta dilação regulamentar, vários diplomas legais relevantes para o seu 

desenvolvimento foram publicados já no segundo ano escolar do biénio avaliativo, por 

exemplo: o Despacho n.º 14420/2010 promulgado em 15 de setembro e que estabeleceu 

os parâmetros classificativos da ficha de avaliação global e as regras e padrões de 

uniformização para a elaboração do relatório de autoavaliação. 

Se o ano de 2010 foi propício em acontecimentos que afetaram os profissionais do 

ensino, as ocorrências do ano de 2011 não deixaram ninguém indiferente. As mais 

variadas profissões nacionais continuaram a ser duramente atingidas pelo efeito 

borboleta da crise financeira mundial que aparentemente escolheu Portugal como porto 

de ancoragem.  

Os docentes não ficaram, obviamente, incólumes nem foram de todo esquecidos! Senão 

vejamos, foi o ano em que: os vencimentos dos professores sofreram cortes; os 

contratos de associação das escolas particulares e cooperativas foram drasticamente 

revistos; a inauguração de centros escolares em dezembro de 2010 obrigou milhares de 

alunos a mudar de escola no final do primeiro trimestre; o horário no ensino noturno foi 

alterado a meio do ano letivo; modelo de cálculo do pagamento das horas 

extraordinárias dos professores foi alterado no 2º trimestre do ano letivo; foram 
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 Resultados do Inquérito à Avaliação do Desempenho Docente: “Inquérito aos professores sobre ADD 

(Avaliação de desempenho docente)” desenvolvido pela PRÓ-ORDEM dos Professores) e disponível 
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eliminados os suplementos remuneratórios dos diretores, subdiretores e adjuntos e 

finalmente foram criados os Mega agrupamentos com o objetivo de serem concretizados 

poucos meses depois. 

Para que não subsistissem dúvidas quanto ao quão inusitado foi o ano de 2011, no dia 

23 de março o Primeiro-Ministro (PM) português apresentou a sua demissão ao 

Presidente da República depois dos partidos da oposição de então se terem 

unanimemente manifestado, no dia anterior, contra o quarto pacote de austeridade 

apresentado pelo governo em menos de um ano. Com o Plano de Estabilidade e 

Crescimento posto em causa, a demissão do PM deu início ao processo de dissolução do 

governo e à marcação de eleições antecipadas. 

A crise política que se instalou nesse mês foi apenas mais uma variável que se 

adicionou a todas as outras que contribuíram para nutrir o clima de instabilidade vivido 

no seio da comunidade educativa que se debatia com a implementação de um sistema de 

avaliação que titubava e ameaça ser suspenso a qualquer momento.  

No dia 25 de março de 2011 foram apresentados os Projetos de Lei n.º 571/XI da 

responsabilidade do Partido Comunista Português (PCP) e o n.º 575/XI a cargo do 

Partido Social Democrata (PPD/PSD). O primeiro visava revogar o modelo de avaliação 

do desempenho docente em vigor e iniciar a negociação sindical para um novo modelo 

de avaliação orientado para a melhoria da qualidade do ensino e o segundo solicitava 

apenas a suspensão do modelo de ADD. Uma vez que estes dois projetos objetivavam a 

cessação do modelo de avaliação, foi proposta a votação de um texto de substituição 

comum para produzir os efeitos suspensivos pretendidos. Embora tenha sido subscrito 

inicialmente por dois partidos da oposição, o referido documento acabou por ser 

aprovado por todas as bancadas à exceção do partido político com maioria 

governamental e de um deputado social-democrata. 

Fundamentada a sua posição nesta votação e na alínea c) do artigo 161.º da Constituição 

da República Portuguesa, a Assembleia da República promulgou o Decreto n.º 84/XI  

que suspendeu o modelo de ADD e a revogação do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, 

de 23 de Junho.  

O artigo 1.º do diploma em causa determinava a revogação do decreto-regulamentar que 

definia as regras do modelo de avaliação do desempenho em vigor. O 2.º artigo 

estabelecia que até ao final do ano letivo 2010/2011, o Governo tinha que iniciar um 
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processo negocial sindical com o intuito de aprovar o enquadramento legal e a 

regulamentação que concretizasse um novo modelo de avaliação do desempenho 

docente a produzir efeitos a partir do início do ano letivo subsequente. Para 

salvaguardar a situação avaliativa dos docentes, o mesmo diploma estabelecia que até à 

entrada em vigor do novo sistema de avaliação e até ao final de agosto de 2011 fossem 

aplicados os procedimentos previstos no Despacho n.º 4913-B/2010, de 18 de março, 

relativo à apreciação intercalar de desempenho centrada num relatório de autoavaliação. 

O 3.º artigo suspendia o Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho e o artigo 4.º 

determina que a lei entrava em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da 

República. 

Alegando fins eleitoralistas por parte dos partidos da oposição, o partido do Governo 

anunciou de imediato que iria contestar a decisão da AR e suscitar a fiscalização da 

constitucionalidade do decreto.  

" Julgamos que é absolutamente imperioso solicitar ao senhor Presidente 

da República uma particular atenção para comportamentos deste tipo e 

em particular para este diploma" (Ministro da Economia, da Inovação e 

do Desenvolvimento, 2011, Público) 

No dia 7 de abril o Presidente da República requereu, ao Palácio Ratton, a fiscalização 

preventiva da constitucionalidade das normas dos quatro artigos do supracitado decreto. 

Passados cerca de três semanas, em 29 de abril de 2011, o Tribunal Constitucional 

declarou a inconstitucionalidade da revogação da avaliação do desempenho dos 

professores. 

Esta indefinição em redor da suspensão do modelo de ADD não foi deveras profícua, 

durante meses avaliadores/ relatores viram-se na encruzilhada de continuar em funções, 

observar aulas e preencher fichas de avaliação ou, por outro lado, optar por participar 

em iniciativas de tomadas de posição contra a ADD. O processo de avaliação aparentou 

adejar das mentes dos professores após uma interrupção ditada por decreto, mas acabou 

por regressar aos primórdios dos seus propósitos por força do Tribunal Constitucional 

que, apesar de opinar num período politicamente conturbado face à antecipação de um 

processo eleitoral que se avizinhava, desconsiderou a opinião da AR.  

Não obstante esta intermissão, foram publicados em 30 de março, os Despachos n.º 

5464/2011 e n.º 5465/2011 que estabeleceram, respetivamente, as percentagens 

máximas para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e de Excelente aos 

docentes integrados na carreira e em regime contrato e, no caso do segundo diploma, as 

http://pt.scribd.com/doc/51919911/Desp-5464-2011-30-mar-percentagens-exc-mb-q-contratados
http://pt.scribd.com/doc/51919911/Desp-5464-2011-30-mar-percentagens-exc-mb-q-contratados
http://pt.scribd.com/doc/51919963/Desp-5465-2011-30-mar-percentagens-relevante-exc-gestao


 233 

percentagens máximas para atribuição da avaliação final de desempenho relevante e o 

reconhecimento de desempenho excelente dos docentes que exercem cargos de gestão e 

administração em estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino básico 

e secundário, bem como em centros de formação de associação de escolas.  

Para alguns docentes, estes diplomas passaram desapercebidos contrariamente a outros 

que consideraram que a promulgação de despacho com efeitos relevantes na ADD 

naquele período foi incoerente e inoportuno. 

O que dizer acerca do segundo ciclo de avaliação? Sem procurar repetirmo-nos talvez 

seja oportuno adaptar o que exarámos acerca do primeiro ciclo avaliativo, isto é, “O 

segundo ciclo não foi bem acolhido e decorreu num ambiente de agitação e contestação 

relativamente frequente.” Resta-nos prosseguir cronologicamente e avaliar os efeitos 

das eleições legislativas de 5 de junho de 2011 que conduziram o país para uma 

mudança governamental chefiada por uma coligação partidária maioritária com poder 

de decisão que, tal como era expectável de um partido que integrava os partidos da 

oposição, anunciou durante a campanha eleitoral a intenção de reformular o sistema de 

avaliação em vigor.  

2.4.12 O “novo” Regime de avaliação do desempenho docente 

 

A tomada de posse do XIX Governo Constitucional ocorreu em 21 de junho de 2011, 

data que marcou também a constituição do novo Ministério da Educação e Ciência que 

ficou responsável pela definição, coordenação, execução e avaliação das políticas de 

educação desde o ensino básico até ao ensino superior acumulando também o pelouro 

da ciência.  

O recém-empossado Ministro da Educação e Ciência sucedeu a duas Ministras, que no 

decorrer de duas legislaturas, se viram a braços com a política educativa mais 

contestada dos últimos anos. A revisão do ECD e o modelo de avaliação do 

desempenho dos professores dos ensinos básico e secundário e dos educadores de 

infância nunca foram totalmente aceites pelos docentes nem pelas estruturas sindicais 

do setor da educação. O legado do governo anterior incluiu várias versões de um 

modelo de avaliação que foi amplamente contestado nos mais variados aspetos desde o 

exame de ingresso na profissão docente, passando pela observação de aulas e 
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culminando na imposição de quotas para a progressão numa carreira congelada pelas 

dificuldades financeiras que, maioritariamente quem nos lê conhece. 

O Ministro da Educação e Ciência ficou assim responsável por dar cumprimento às 

promessas eleitorais relativas à educação e à ciência, entre as quais:  

“ A substituição do actual modelo de avaliação do desempenho dos 

docentes é uma iniciativa de particular importância e urgência. Os 

últimos anos na educação foram prejudicados por um processo de 

avaliação demasiado burocrático e de difícil aplicação.” (PPD/PSD, 

2011, p. 197) 

Como é evidente, o novo ministro ficou na realidade incumbido de concretizar o 

programa do governo no qual ficou lavrado no capítulo da educação, mais 

concretamente no tópico Estabilidade e dignificação da profissão docente, a referência 

à necessidade de melhorar os processos de ensino e aprendizagem e de valorizar o papel 

dos professores e educadores através da reforma do:  

“ […] modelo de avaliação do desempenho dos docentes de forma a 

desburocratizar o processo, promovendo um regime exigente, rigoroso, 

autónomo e de responsabilidade, sem que estes princípios conduzam a 

cargas desmedidas de procedimentos burocráticos e administrativos, 

[…].” (Presidência do Conselho de Ministros, 2011, p. 116) 

Ao confirmar no programa do governo a declaração de intenções de implementar uma 

nova versão do modelo de ADD, os docentes expectaram que o novo executivo 

suspendesse de imediato o modelo de avaliação em vigor desde 2010. Mas tal não 

aconteceu e os partidos que se mantiveram na oposição continuaram a exigir a 

revogação do regime de ADD em vigor e a anulação da produção dos efeitos resultantes 

do 2.º ciclo avaliativo
321

.  

No dia 29 de julho de 2011, como havia sido estabelecido no programa eleitoral, o 

partido do governo, na pessoa do Ministro da Educação e Ciência, apresentou aos 

parceiros sociais os princípios gerais de um novo modelo de ADD assente nos 

propósitos elencados aquando a iniciativa de suspensão do modelo em 25 de março
322

. 

Em meados do mês de agosto, mais especificamente no dia 12, foi apresentada a 

primeira versão do modelo de ADD que entre outras propostas contemplava a isenção 

da avaliação para os professores no topo da carreira. O processo negocial com os 

                                         
321

 A título de exemplo foram apresentadas as propostas de suspensão como Projeto de Lei n.º 12/XII 

apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português em 11 de julho de 2011 ou 

ainda o Projeto de Lei s/n /XII/1ª da responsabilidade do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. 
322

 Projeto de Lei n.º 575/ XI/ 1ª de 23de março de 2011. 
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representantes dos docentes pôde então começar! Foram aprazadas duas rondas 

negociais, a primeira ocorreu no dia 22 de agosto e a segunda aconteceu no dia 29 do 

mesmo mês. Em resultado destas negociações o MEC apresentou no dia 6 de setembro 

uma nova versão do projeto de avaliação que foi aduzida e debatida por todo o país em 

vários plenários promovidos pelas organizações sindicais.  

Na sexta-feira dia 9 de setembro, após uma “maratona” negocial de mais de 12 horas foi 

subscrito um acordo entre o MEC e sete das treze organizações sindicais presentes, 

deixando de fora alguns representantes dos professores que apenas assinaram uma ata 

negocial conclusiva.  

Se as cedências foram de parte a parte, os sindicatos congratularam-se por ter 

conseguido que o novo modelo de ADD se tornasse “mais justo e mais simples”.  

Destacaremos apenas alguns pontos do acordo uma vez que o que interessa 

fundamentalmente ao nosso estudo são os normativos que foram promulgados na 

sequência deste entendimento e que regulamentaram o modelo de ADD em vigor 

aquando a implementação da componente empírica desta investigação. 

Em resultado deste acordo a nova versão do modelo de avaliação, também conhecida 

“simplex 3” ou “ADD III”
323

, pautou-se por incluir várias alterações significativas como 

por exemplo em termos de:  

 simplificação de alguns procedimentos burocráticos, como por exemplo o 

relatório de autoavaliação cujo conteúdo seria predominantemente orientado 

para uma reflexão relativa à atividade docente e cuja extensão seria limitada a 

três páginas sem a possibilidade de incluir qualquer anexo;  

 eliminação dos efeitos da ADD na graduação profissional para efeitos de 

concursos dos professores dos quadros e na valorização de um ponto na 

graduação profissional no caso dos docentes contratados cuja ADD resultasse na 

atribuição da menção qualitativa de Bom ou Muito Bom; 

 alargamento dos ciclos avaliativos de modo a coincidir com a duração dos 

escalões da carreira docente e os avaliadores seriam de escalão igual ou superior 

ao do avaliado, pertencentes ao mesmo grupo de recrutamento e titulares de 

formação em supervisão pedagógica;  

                                         
323

 A designação “simplex 2” ou “ADD II” ficaram associadas ao modelo de ADD cuja regulamentação 

ficou estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho. 
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No entanto o MEC não acedeu a todas as reivindicações e manteve a existência de 

quotas para atribuição de menções qualitativas de excelência à semelhança de que já se 

encontrava em vigor outros setores da administração pública. 

Para o Ministro da Educação e Ciência o culminar das negociações e a subscrição do 

acordo permitiram que se conseguisse alcançar um modelo de ADD caracterizado por 

ser: 

“ […] não burocrático, formativo, evita conflitos, tem uma ênfase na 

avaliação científico-pedagógica dos professores e é um modelo que nos 

permite a todos ensinar melhor e é isso que nós queremos neste ano 

letivo.” (Crato, 2011, SIC) 

Como é evidente, o acordo firmado no início do ano escolar 2011/2012 não revogou o 

modelo de ADD regulamentado em 2010 pelo que, progressivamente, os docentes 

começaram a questionar-se acerca dos potenciais efeitos de uma ADD desenvolvida no 

segundo biénio avaliativo. A fase de transição e o tempo para a concretização do 

processo de alteração e de republicação do ECD, assim como os trâmites relativos à 

promulgação da regulamentação do novo modelo de ADD obrigaram o MEC a emitir 

um comunicado em 6 de dezembro de 2011
324

. Neste documento a tutela reafirmou, 

junto das direções dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e respetivos 

docentes, quais seriam as linhas gerais do novo Regime de Avaliação do Desempenho 

Docente (RADD) ao mesmo tempo que procurou tranquilizar os professores referindo 

que na fase de transição entre modelos, ninguém seria prejudicado para efeitos de 

progressão da carreira em resultado da avaliação obtida nos dois ciclos de 

ADD precedentes. Após o primeiro ciclo de avaliação com o novo RADD, os avaliados 

poderiam optar pela melhor classificação obtida num dos três ciclos de avaliação 

entretanto realizados. 

Segundo este mesmo comunicado, e especulámos para reduzir o impacto do novo 

modelo de avaliação no quotidiano dos professores, no decorrer do ano escolar 

2011/212 não haveria lugar à observação de aulas para os docentes do quadro e os 

profissionais em regime de contrato a termo seriam avaliados através de um 

procedimento simplificado nos termos definidos pelo Conselho Pedagógico. Para além 

destas normas transitórias o primeiro ano da implementação do RADD destinar-se-ia à 

                                         
324

 O comunicado ao qual tivemos acesso, que emanou da Secretaria de Estado da Administração 

Escolar não continha qualquer tipo de identificação. O mesmo é por vezes referenciado na literatura 

por Comunicado SEAE 6/12/2011. 
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conceção e implementação do instrumento de registo e avaliação assim como à tão 

desejada formação dos avaliadores internos e externos. 

Com o advento de mais uma “versão” do modelo de ADD onusto de alterações a vários 

níveis e com consequências patentes por exemplo em termos de dimensões a avaliar 

(como veremos posteriormente as dimensões científico-pedagógica; participação na 

vida da escola e relação com a comunidade educativa e ainda formação contínua e o 

desenvolvimento profissional passaram a ocupar um papel de destaque enquanto que à 

vertente profissional, social e ética foi atribuído um papel mais transversal), os docentes 

viram-se obrigados a diligenciarem esforços para se adaptarem, mais uma vez, a uma 

realidade que tomou forma legislativa quando o Conselho de Ministros de 22 de 

dezembro de 2011 aprovou os dois diplomas que procederam à alteração do ECD e à 

regulamentação do novo RADD. Estamos a referi-nos ao Decreto-Lei n.º 41/2012 e o 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012 ambos publicados a 21 de fevereiro.  

Numa primeira abordagem interessar-nos-emos na 11.ª alteração do Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90 de 28 de abril e, só posteriormente, à regulamentação do 

RADD. 

2.4.13 O Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro 

 

O Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro constitui a quarta alteração do ECD desde 

o ano de 2007 e é sob a sua vigência, assim como dos normativos que dele derivaram, 

que implementámos a componente empírica desta investigação. 

Face à análise desenvolvida acerca do Decreto-lei n.º 75/2010, de 23 de junho, 

entendemos que deveríamos apenas enfocar a nossa atenção nas alterações que 

ocorreram neste diploma e que originaram o decreto em análise, assim como a 

regulamentação do novo RADD. Tal decisão prende-se com o facto de apenas onze 

artigos terem sofrido alterações de relevo comparativamente com o Decreto-Lei n.º 

75/2010, de 23 de junho, dez dos quais relacionados com o processo de avaliação dos 

professores.  

É certo que devemos manter uma análise descritiva, objetiva e clarificadora, mas 

consideramos que esta pode ser melhorada se lhe acrescentarmos um prisma de 
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sistematização gráfica que permita uma leitura sintética e descomplicada das 

especificidades do modelo de ADD, ao mesmo tempo que são evidenciadas as 

alterações e a republicação no ECD. 

Comecemos então pelo decreto que procurou dar corpo às pretensões do XIX Governo 

Constitucional designadamente na: 

“ […] efectivação de um ambiente de estabilidade e de confiança nas 

escolas, à desburocratização dos métodos de trabalho e à avaliação das 

práticas e dos processos administrativos aplicados à gestão da 

Educação.” (Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, 

preâmbulo)  

Entre as várias alterações efetuadas no ECD destacaremos evidentemente aquelas que 

estabeleceram os fundamentos da reforma do processo de ADD em vigor desde 2010 e 

que, segundo a tutela, fomentaram a implementação de um processo de avaliação de 

cariz mais simples muito embora cumprisse com níveis idênticos de exigência, rigor e 

autonomia.  

As críticas recorrentes nas diversas versões dos modelos de ADD apresentados 

realçavam a sua complexidade e burocratização que, em última instância, desviavam o 

enfoque dos docentes da sua missão primordial: ensinar! 

Como era expectável as alterações no ECD não colocaram em causa a vontade de 

melhorar os resultados escolares e as aprendizagens dos alunos concorrendo também 

para a diminuição do abandono escolar. Em suma, uma vez “revisitado” o ECD não 

introduziu alterações nos objetivos da ADD que se mantiveram incólumes
325

 

comparativamente com o diploma anterior. 

Contrariamente com o que seria expectável, e estabelecendo uma análise por ordem 

crescente de artigos, a nossa opção de abordagem indagatória recaiu sobre o 

quadragésimo segundo artigo. Esta opção prendeu-se com o facto de este artigo 

evidenciar uma alteração de destaque no ECD com implicações no processo avaliativo 

que se diferenciou das precedentes modificações que encontrámos nas sucessivas 

alterações do mesmo diploma. 

                                         
325

 N.º 3 do 40.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
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Como já tivemos oportunidade de salientar no ponto anterior, a avaliação do 

desempenho do pessoal docente passou a incidir sobre três dimensões
326

: a dimensão 

científica e pedagógica; a participação na escola e relação com a comunidade educativa 

e a formação contínua e desenvolvimento profissional
327

. A vertente profissional, social 

e ética do trabalho docente não foi esquecida uma vez que foi apontada como elemento 

aglutinador das demais dimensões
328

. 

Embora fosse apontada a importância de cada uma das dimensões no processo 

avaliativo, a dimensão científica e pedagógica foi impreterivelmente mais enaltecida, 

repercutindo-se tal destaque no papel da observação de aulas no processo avaliativo.  

Prova deste “revivalismo” em torno da observação de aulas está na referência ao 

cumprimento de um plano de formação que inclui obrigatoriamente a observação de 

aulas para os docentes em período probatório que obtiverem uma avaliação do 

desempenho de Regular
329

. Anteriormente
330

 os docentes eram apenas obrigados a 

repetir o período devendo desenvolver o projeto individual de formação e a ação 

pedagógica que lhes fossem indicados. 

A ADD manteve-se obviamente intimamente relacionada com a progressão na carreira, 

neste âmbito alguns princípios foram simplificados
331

 como a obrigatoriedade da 

obtenção de menções qualitativas não inferiores a Bom nas duas últimas avaliações que 

foi abreviada passando a exigir-se que o avaliado apenas tivesse sido avaliado com Bom 

no último ciclo avaliativo
332

. 

                                         
326

 O n.º 1 e o n.º 2 do 45.º artigo do decreto-lei em análise apontaram que a avaliação de cada uma destas 

dimensões tem de ter em consideração elementos de referência da avaliação como os objetivos e as 

metas fixadas no projeto educativo do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada assim como 

os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo conselho pedagógico. Note-

se que para além destes elementos de referência da avaliação de âmbito “interno” aos 

estabelecimentos de ensino também foram estabelecidos parâmetros a nível nacional pelo MEC 

(posteriormente definidos pelo Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro que analisaremos mais 

adiante.)  
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 42.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
328

 De notar que esta última alteração do ECD diferenciou-se das demais uma vez que estabeleceu uma 

“rutura” parcial entre as dimensões sobre as quais incidia a ADD e aquelas em que se apoiava a 

formação inicial dos candidatos à profissão docente. Esta última recaindo sobre quatros dimensões: 

Profissional, social e ética; Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; Participação na escola e 

relação com a comunidade educativa e o Desenvolvimento profissional ao longo da vida (n.º2 do 13.º 

artigo). 
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 31.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
330

 42.º artigo do Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho. 
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 Alínea b) do n.º 2 do 37.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
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 Beneficiando da referência aos ciclos avaliativos anteriores permitimo-nos apontar de imediato que o 

diploma em análise e o decreto regulamentar que analisaremos de seguida incluíram as informações 

patentes no Comunicado SEAE 6/12/2011.  
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A constância com que os docentes em exercício efetivo de funções em estabelecimentos 

de ensino não superior frequentaram com aproveitamento módulos de formação 

contínua ou de cursos de formação especializada foi alterada uma vez que passou a 

exigir-se que estes desenvolvessem diligência para frequentar tais ações durante pelo 

menos metade do ciclo avaliativo num total de horas não inferior a 25 para os 

professores integrados no 5.º escalão da carreira docente e 50 horas nos restantes 

escalões
333

. 

Entre as concessões do MEC, perante as demandas das organizações sindicais, podemos 

apontar: a problemática em torno do número de vagas para acesso a determinados 

escalões da carreira docente que foi tido em conta no novo RADD uma vez que a 

obtenção das menções de Excelente e Muito Bom no 4.º e 6.º escalões passou a permitir 

a progressão ao escalão seguinte sem o cumprimento de qualquer tipo de requisito em 

termos de existência de vagas
334

. De referir também que o tempo de serviço dos 

docentes em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo que, 

embora não verificasse o requisito do período mínimo exigido para a avaliação do 

desempenho
335

, passou a relevar para todos os efeitos legais
336

. Um outro aspeto 

considerado prendeu-se com os ciclos de avaliação dos docentes de carreira que foram 

alargados de modo a coincidirem com o período correspondente à duração dos escalões 

da carreira docente tendo o processo de avaliação do desempenho que ser concluído no 

final do ano escolar imediatamente anterior ao do fim do ciclo avaliativo. A natureza da 

ADD foi também revista subdividindo-se em duas vertentes: interna, a cargo do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada do docente e realizada em todos os 

escalões e ainda externa, centrada na dimensão científica e pedagógica e realizada 

através da observação de aulas por avaliadores externos
337

.  

Verificaram-se algumas alterações relativamente aos intervenientes no processo de 

ADD, onde os seguintes elementos passaram a integrar o processo: 
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 Alínea c) do n.º 2 do 37.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
334

 N.º 4 do 37.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
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 O legislador estabeleceu que a avaliação dos docentes em regime de contrato a termo tinha que se 

realizar no final do período de vigência do respetivo contrato e antes da eventual renovação da 

colocação dos docentes, desde que estes tivessem prestado serviço docente efetivo durante, pelo 

menos, 180 dias (n.º 6 do artigo 42.º). Os docentes integrados na carreira ficaram sujeitos a 

avaliação do desempenho desde que tivessem prestado serviço docente efetivo durante pelo menos 

metade do ciclo avaliativo (n.º 4 do artigo 42.º). 
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 N.º 2 do 41.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
337

 42.º artigo do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro. 
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 O Presidente do Conselho Geral; 

 O Diretor; 

 O Conselho Pedagógico; 

 A Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico 

(SADD); 

 Os avaliadores internos e externos; 

 Os avaliados. 

Protelamos para o ponto seguinte, a análise das competências de todos estes 

intervenientes assim como das outras especificidades associadas ao novo RADD. 

2.4.13.1 O Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro
338

 

 

A abordagem que realizamos do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, permitiu-

nos estabelecer o primeiro contacto com o novo RADD possibilitando-nos aferir 

algumas das suas especificidades que foram regulamentadas pelo Decreto Regulamentar 

n.º 26/2012, publicado na mesma data que entendemos agora analisar. 

Para enriquecer o nosso trabalho, sem contudo repetirmo-nos relativamente aos artigos e 

respetivos conteúdos que enunciámos no ponto anterior, vamos procurar ser sintéticos e 

tratar esses mesmos itens incorporando-lhes a componente regulamentar que esteve 

evidentemente em falta na análise precedente. 

No preâmbulo do diploma em análise está evidenciada a preocupação do MEC em 

utilizar a experiência adquirida com os modelos anteriores e, se nos é permitido com as 

contestações que deles advieram para estabelecer um RADD, que fosse ao encontro de 

significativa parte das reivindicações que surgiram desde o ano de 2007.  

Se os objetivos se mantiveram
339

 e as dimensões sobre as quais incide a ADD se 

alteraram
340

 ficou evidente que o processo avaliativo evoluiu não somente em termos 
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 De referir que este diploma foi alvo de uma declaração de retificação (n.º 20/2012 de 20 de abril) 

que procurou corrigir inexatidões na redação de alguns artigos, mas sem consequências de relevo 

para o processo avaliativo dos docentes. 
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 3.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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 4.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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temporais
341

, mas sobretudo de modo a erradicar os pontos sensíveis e menos 

conseguidos das versões anteriores dos modelos de avaliação. 

Apontar a relação entre avaliados e avaliadores como um dos pontos sensíveis do 

processo avaliativo não é uma inovação uma vez que era expectável que a tutela tivesse 

intentado minorar os problemas que se evidenciaram desde os primórdios da 

“revolução” na ADD que ocorreu a partir de janeiro de 2007 e que minaram esta 

relação.  

Ao estabelecer a ADD, segundo as componentes interna e externa, o legislador 

introduziu no processo avaliativo um elemento cuja idoneidade e imparcialidade deixou 

de poder ser posta em causa: um avaliador que não exerce funções no mesmo 

estabelecimento de ensino que o avaliado – o avaliador externo
342

! 

A componente interna ficou sob a responsabilidade do agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada do docente e abrange todos os escalões. Por sua vez a componente 

externa, centrada na dimensão científica e pedagógica e realizada através da observação 

de aulas
343

, ficou a cargo de avaliadores externos
344

 aos quais compete: avaliar os 

docentes em período probatório; avaliar os docentes integrados no 2.º e 4.º escalões da 

carreira; atribuir a menção de Excelente (menção requerida pelo avaliado ao diretor até 

ao final do primeiro período do ano escolar anterior ao da sua realização
345

) em 

qualquer escalão e, finalmente, avaliar os docentes integrados na carreira aos quais se 

atribua a menção qualitativa de Insuficiente
346

. 

A necessidade de incluir condicionantes externas no RADD não constituiu apenas o 

apanágio dos avaliadores uma vez que os elementos de referência da avaliação também 
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 Referências ao 5.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro que regulamentou 

a duração dos ciclos avaliativos que, como já apontámos, passaram a coincidir com os escalões da 

carreira docente. 
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 Cujas especificidades abordaremos mais adiante no decorrer da análise do 13.º artigo do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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ao fim de cada ciclo avaliativo (n.º 5 do 18.º artigo). De salientar que uma vez que os docentes em 

regime de contrato a termo não estão sujeitos à observação de aulas (n.º 7 do 18.º artigo) não 

poderão obter a menção qualitativa de Excelente. 
344

 7.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
345

 N.º 6 do 18.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
346

 N.º 2 do 18.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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se pautaram por conter quer parâmetros estabelecidos a nível nacional fixados pelo 

Ministério da Educação e Ciência, como componentes internas a cada agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada como os objetivos e as metas fixadas no PE, assim 

como parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo CP
347

.  

Identificámos, no ponto anterior, os intervenientes no processo de ADD pelo que a sua 

referência
348

 na nossa análise vai incidir apenas sobre as suas características e 

competências. 

A regulamentação do novo RADD estabeleceu que ao Presidente do Conselho Geral 

competia
349

 homologar a proposta de decisão dos recursos que, uma vez na sua posse, o 

obriga a notificar o diretor ou a SADD para no prazo de dez dias úteis contra-alegar e 

nomear o árbitro
350

. 

O processo de avaliação do desempenho do pessoal docente é da responsabilidade do 

diretor
351

 que tem o dever de assegurar as condições necessárias à sua realização. Entre 

as suas competências o Diretor aprecia e decide as reclamações
352

 nos processos em que 

foi avaliador e procede à implementação dos procedimentos especiais de avaliação
353

 

dos docentes posicionados no 8.º escalão da carreira docente desde que, nas avaliações 

efetuadas ao abrigo de legislação anterior à data de entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro, tenham obtido a classificação de pelo menos Satisfaz  ou nos 

termos do decreto regulamentar em análise tenham obtido pelo menos a classificação de 

Bom. Também procede à avaliação dos docentes posicionados no 9.º e 10.º escalões da 

carreira docente assim como dos professores que exerceram as funções de subdiretor, 

adjunto, assessor de direção, coordenador de estabelecimento
354

 ou departamento 

curricular. 

Ao Conselho Pedagógico compete proceder à eleição de quatro docentes escolhidos 

entre os seus membros para integrar a SADD. Este conselho também aprova o 

documento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 
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 6.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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 8.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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 N.º 4 do 25.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
351

 10.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
352
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avaliados de acordo com os parâmetros ratificados por este mesmo conselho e 

estabelecidos para cada uma das dimensões sobre as quais incide a ADD
355

. 

A SADD, enquanto órgão oriundo do CP, presidido pelo diretor e composto pelos 

quatro elementos eleitos entre os membros do CP destaque-se dos demais envolvidos 

(para além dos avaliados como é óbvio) no processo avaliativo uma vez que tem a seu 

cargo um extenso conjunto de competências, nomeadamente
356

:  

 Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração o PE do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e o serviço distribuído aos 

avaliados; 

 Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

 Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento 

das atividades realizadas pelos avaliados em cada uma das dimensões sobre as 

quais incide a ADD; 

 Acompanhar e avaliar todo o processo; 

 Aprovar a classificação final tendo em conta as propostas dos avaliadores e 

cumprindo as percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

 Apreciar e decidir as reclamações nos processos em que atribui a classificação 

final; 

 Aprovar o plano de formação, com a duração de um ano, obrigatório para os 

avaliados aos quais foi atribuída a menção qualitativa de Insuficiente
357

. 

A avalanche de contestações que envolveram os avaliadores, suas competências, 

características e métodos de seleção nos processos de ADD regulamentados desde o ano 

de 2007, obrigaram o legislador do novo RADD a alguns cuidados e a estabelecer um 

conjunto de requisitos cumulativos para o exercício das funções de avaliador externo. 

Com efeito, o avaliador externo
358

, ao qual compete proceder à avaliação externa da 

dimensão científica e pedagógica dos docentes por ela abrangidos, é um indivíduo 

titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou ainda 

detém experiência profissional em supervisão pedagógica, está integrado num escalão 

igual ou superior ao do avaliado e pertence necessariamente ao mesmo grupo de 
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 11.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
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recrutamento. O avaliador externo integra uma bolsa de avaliadores, constituída por 

docentes de todos os grupos de recrutamento cuja regulamentação obedece a um 

diploma próprio
359

. 

Uma outra figura incontornável do processo avaliativo é o avaliador interno que por 

excelência é o coordenador de departamento curricular ou quem este designar desde que 

satisfaça taxativamente os mesmos requisitos que foram estabelecidos para o avaliador 

externo. Ao avaliador interno compete a avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados nas dimensões sobre as quais recai a ADD através da análise 

do projeto docente
360

; do documento de registo e avaliação aprovado pelo CP para esse 

efeito e ainda dos relatórios de autoavaliação. 

Segundo o legislador a nova regulamentação do RADD procurou distinguir-se das 

anteriores promovendo a simplificação do processo e a valorização do ensino e da 

aprendizagem. Para conseguir tal gesta, a burocracia associada ao processo avaliativo 

tinha que necessariamente sofrer alterações no sentido de reduzir a sua voracidade em 

termos de tempo e recursos. Lembremos o que sucedeu no passado às várias versões dos 

modelos de ADD que após sucessivas vagas de descomplicação resultaram nos modelos 

“simplex” que mantiveram rótulos depreciativos associados aos procedimentos 

burocráticos. 

Para que os documentos envolvidos deixassem a categoria de meras enumerações de 

tarefas laborais e se transformassem em escritos reflexivos a tutela reduziu a três o 

número de documentos do procedimento de avaliação
361

. 

 O projeto docente;  

 O documento de registo de participação nas dimensões sobre as quais recai a 

ADD; 

 O relatório de autoavaliação e o respetivo parecer elaborado pelo avaliador. 

O projeto docente traduz-se num documento constituído por um máximo de duas 

páginas elaborado anualmente pelo avaliado em função do serviço que lhe foi 

distribuído e onde este enuncia o seu contributo para a concretização das metas e 

objetivos traçados no PE que estão na génese do projeto. Este documento não tem um 
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 O processo de constituição e funcionamento da bolsa de avaliadores externos foi publicado através 
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 246 

carácter obrigatório e pode ser substituído para efeitos de avaliação pelas metas e 

objetivos do PE do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. A sua apreciação 

por escrito é feita pelo avaliador interno
362

.  

O documento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 

avaliados é um documento aprovado pelo conselho pedagógico utilizado pelo avaliador 

interno no sentido de determinar o contributo do avaliado em cada uma das dimensões 

sobre as quais incide a ADD de acordo com os parâmetros ratificados pelo CP
363

. 

O relatório de autoavaliação é um documento com um máximo de três páginas, sem 

anexos, elaborado anualmente e reportando-se ao trabalho desenvolvido pelo avaliado 

nesse período de tempo. É de cariz obrigatório sob pena de penalização traduzida na não 

contagem do tempo de serviço do ano escolar em causa, para efeitos de progressão na 

carreira docente. Objetiva envolver o avaliado na identificação de oportunidades de 

desenvolvimento profissional e na melhoria dos processos de ensino e dos resultados 

escolares dos alunos. Constitui-se como um documento de reflexão sobre a atividade 

desenvolvida com enfoque: na prática letiva; nas atividades promovidas; na análise dos 

resultados obtidos; no contributo para os objetivos e metas fixados no PE do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e finalmente na formação realizada e no 

seu contributo para a melhoria da ação educativa
364

. 

O resultado final da ADD
365

 manteve-se expresso numa escala graduada de 1 a 10 

valores sendo posteriormente convertida em menções qualitativas de acordo com as 

seguintes regras: 

 Excelente se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior ao 

percentil
366

 95, não for inferior a 9 e o docente tiver tido aulas observadas; 

 Muito Bom se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior ao 

percentil 75, não for inferior a 8 e não tenha sido atribuída ao docente a menção 

Excelente; 
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 Bom se, cumulativamente, a classificação for igual ou superior a 6,5 e não tiver 

sido atribuída a menção de Muito Bom ou Excelente; 

 Regular se a classificação for igual ou superior a 5 e inferior a 6,5; 

 Insuficiente se a classificação for inferior a 5. 

Note-se que foi atribuída particular importância ao cumprimento da componente letiva 

distribuída no decurso do ciclo de avaliação, uma vez que a atribuição das menções 

qualitativas de Muito Bom e Excelente ficaram dependentes do cumprimento efetivo de 

95 % da componente letiva tendo em conta as ausências legalmente equiparadas a 

serviço efetivo nos termos do ECD. 

O peso que cada uma das dimensões revela sobre o processo avaliativo ficou patente no 

decreto regulamentar em análise sob a forma de ponderações
367

. A classificação final 

resulta da média ponderada das pontuações obtidas nas três dimensões de avaliação de 

acordo com a seguinte distribuição: 

 60% para a dimensão científica e pedagógica; 

 20% para a dimensão participação na escola e relação com a comunidade; 

 20% para a dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional. 

De notar a expressividade do peso da dimensão científica e pedagógica no processo 

avaliativo. A atribuição da classificação final é da competência da SADD que após a 

análise e a harmonização das propostas dos avaliadores certifica o cumprimento das 

percentagens de diferenciação dos desempenhos acima referidas. 

A avaliação, independentemente do propósito com que seja realizada, tem sempre que 

pressupor o direito à reclamação e ao recurso
368

. Com o novo RADD os procedimentos 

associados à interposição de reclamações e recursos foram alterados uma vez que ficou 

estipulado um prazo de 15 dias úteis para que o docente avaliado fosse notificado da 

decisão da sua reclamação. Conhecida a decisão relativa à reclamação, o professor 

mantem a possibilidade de recurso, mas agora apresentado ao presidente do Conselho 

Geral num prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua notificação. 

A decisão do recurso deixou de competir a um júri especial composto em parte por 

elementos externos ao estabelecimento de ensino onde o avaliado se encontra em 

funções e passou a ser da responsabilidade de uma comissão de três árbitros, 
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obrigatoriamente docentes sem qualquer restrição, cabendo a sua homologação ao 

Presidente do Conselho Geral. 

O inalienável direito do avaliado em não concordar com a avaliação que lhe é 

apresentada justifica-se plenamente pelos efeitos do processo avaliativo que não só têm 

vindo a constituir-se como elementos hegemónicos na aceitação dos modelos de 

avaliação (os pontos anteriores confirmaram-nos que as contestações que advieram 

desde o ano de 2007 foram em parte sustentadas pelo facto dos docentes não aprovarem 

alguns dos efeitos da avaliação), mas também têm vindo a perturbar a esfera privada dos 

professores. As repercussões da ADD não se cingem à vida profissional dos 

professores, a interdependência da avaliação de cada professor com a sua progressão na 

carreira tem evidentes repercussões económicas que transbordam de forma (in)direta 

para o foro pessoal.  

Não poderíamos deixar de reportar que efeitos sofreram alterações em resultado da 

promulgação do novo RADD
369

. Quando atribuída a menção de Excelente, num ciclo 

avaliativo, bonifica num ano o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. 

Já a menção de Muito Bom só bonifica a progressão em seis meses. Como apontámos 

anteriormente, nos 4.º e 6.º escalões, a menção de Excelente ou de Muito Bom 

possibilita a progressão ao escalão seguinte, sem observação do requisito relativo à 

existência de vagas, mas qualquer uma delas não releva para efeitos de bonificação no 

concurso de professores. 

A menção qualitativa igual ou superior a Bom determina apenas que o período de tempo 

do respetivo ciclo avaliativo seja considerado para efeitos de progressão na carreira 

docente ou o termo com sucesso do período probatório quando aplicável.  

A atribuição da menção de Regular determina que o período de tempo a que respeita só 

seja considerado para efeitos de progressão na carreira após a conclusão com sucesso de 

um plano de formação com a duração de um ano.  

Os efeitos da atribuição da menção qualitativa de Insuficiente são mais problemáticos 

uma vez que implicam: a não contagem do tempo de serviço do ciclo avaliativo para 

efeitos de progressão na carreira docente e o reinício do mesmo; a obrigatoriedade de 

conclusão com sucesso de um plano de formação com a duração de um ano que integre 

obrigatoriamente a observação de aulas ou ainda a cessação da nomeação. 
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Para os docentes integrados na carreira, uma eventual atribuição de duas menções 

consecutivas de Insuficiente determina a instauração de um processo de averiguações. 

Em relação aos docentes em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo tal atribuição determina a impossibilidade de serem admitidos a 

qualquer concurso de recrutamento de pessoal docente nos três anos escolares 

subsequentes à atribuição desta avaliação. 

Com este novo modelo de ADD os docentes em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo vêm reconhecido o seu empenho na obtenção das 

menções qualitativas de Bom ou Muito Bom na última avaliação do desempenho uma 

vez que lhes permite usufruir de mais 1 valor nas suas graduações para efeitos do 

concurso seguinte. 

Concluiremos a análise deste diploma com referência às disposições finais e 

transitórias
370

 que já tinham sido em parte apontadas pela tutela através do comunicado 

SEAE 6/12/2011. Os avanços e recuos ocorridos durante a implementação dos 

anteriores ciclos de avaliação, com particular incidência no biénio avaliativo que 

terminou em 2011, deixaram os professores apreensivos quanto às consequências de 

uma ADD repleta de sobressaltos legislativos. Entre as disposições transitórias 

encontrámos referência àquela que procurou apaziguar as preocupações dos docentes 

uma vez que estes passaram a poder optar pela classificação mais favorável que 

obtiveram num dos últimos três ciclos avaliativos. Também foi permitido aos docentes 

integrados nos 2.º e 4.º escalões da carreira ou aqueles que requereram a atribuição da 

menção de Excelente, em qualquer escalão, no decorrer do primeiro ciclo de avaliação 

que recuperassem, nos termos do regime de avaliação aprovado pelo diploma em 

análise, a classificação atribuída na observação de aulas (com efeitos na dimensão 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem) realizada de acordo com os modelos de 

avaliação do desempenho docente anteriores. 

O ano escolar de 2011/2012 foi designado como aquele que se destinava à conceção e 

implementação dos instrumentos necessários à aplicação do novo RADD e à formação 

dos avaliadores internos e externos, não havendo lugar à observação de aulas. 

Finalmente, nesse mesmo ano escolar os docentes em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo seriam avaliados através de um procedimento 
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simplificado a adotar pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada onde 

exerceram funções ou com os quais celebraram o último contrato a termo.  

Para aferir a qualidade e eventuais reformulações/ melhorias no novo RADD ficou 

estabelecido que durante o quarto ano de vigência do diploma em análise este seria 

avaliado ouvidas as associações sindicais. 

2.4.14 Regulamentação complementar 

 

À semelhança do que sucedeu com os modelos de ADD anteriores, a promulgação dos 

diplomas que implementaram o novo RADD não findou a publicação de despachos, 

portarias e declarações retificativas que procuraram quer complementar e/ou retificar os 

diplomas aduzidos em fevereiro de 2012 ou, ainda, esclarecer as dúvidas que foram 

surgindo à medida que o modelo de avaliação foi assimilado pelos docentes.  

Considerámos imprescindível incluir, no nosso trabalho, a análise dos documentos 

oficiais que emanaram dos diversos organismos do MEC que foram divulgados entre 21 

de fevereiro de 2012 e o dia 14 de dezembro de 2012, data que marcou o fim do período 

de implementação do instrumento de recolha de dados que suportou a componente 

empírica desta investigação. 

Ressalva-se o facto de a nossa atenção ter recaído com mais detalhe nos normativos que 

alteraram/ complementaram a regulamentação relativa ao contingente geral do RADD 

uma vez que relembramos que o nosso estudo não envolve os docentes sujeitos a 

regimes especiais de avaliação.  

O primeiro documento que destacaremos remonta ao dia 31 de maio de 2012, data em 

que a tutela emitiu uma nota informativa com o objetivo de esclarecer as escolas e os 

docentes relativamente à implementação do novo regime de avaliação do desempenho. 

Com efeito, neste comunicado foi vincado o facto do ano escolar 2011/2012 constituir 

um ano preparatório para a plena implementação do RADD pelo que, em termos 

internos, cada estabelecimento de ensino estava compelido a conceber o instrumento de 

registo e avaliação das atividades realizadas pelos avaliados em cada uma das 

dimensões sobre as quais recaia a avaliação do desempenho docente. Foi também 

salientado que os docentes em regime de contrato a termo só seriam avaliados se 

cumprissem pelo menos 180 dias de serviço letivo. 
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À semelhança do Despacho normativo n.º 24/2010, de 23 de setembro, que estabeleceu 

os critérios de aplicabilidade e procedimentos necessários para que os docentes que 

exerciam funções cujo enquadramento normativo ou estatuto inviabilizava a plena 

realização da avaliação do desempenho no contingente geral solicitassem uma 

ponderação curricular que lhes permitisse progredir na carreira, o Despacho normativo 

n.º 19/2012, de 17 de agosto
371

, estabeleceu e uniformizou os critérios a que deviam 

obedecer os procedimentos de suprimento da avaliação por ponderação curricular a 

cargo da SADD.  

A Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, regulamentou a avaliação do desempenho 

docente dos diretores de agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, dos 

diretores dos centros de formação de associações de escolas e dos diretores das escolas 

portuguesas no estrangeiro nos termos previsto no ECD. 

Note-se que com este diploma o MEC procurou manter uma paridade entre a avaliação 

destes docentes e a avaliação do desempenho dos quadros dirigentes superiores da 

administração pública prevista na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. A avaliação 

destes professores, que contempla uma “carta de missão” definida no início do 

mandato
372

, também tem, à semelhança dos docentes avaliados no contingente geral, 

uma componente interna e outra externa. A avaliação interna dos diretores decorre da 

avaliação efetuada pelo Conselho Geral no caso dos diretores de agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada, ou pela comissão pedagógica no caso dos diretores de 

centro de formação de associação de escolas ou, ainda, pelo conselho de patronos no 

caso dos diretores das escolas portuguesas no estrangeiro. Já a avaliação externa dos 

diretores tem por base os resultados da última avaliação externa realizada pela Inspeção-

Geral de Educação e Ciência. Saliente-se que a paridade com o regime geral também 

ficou estabelecida relativamente à proposta de classificação final a atribuir pelo 

Conselho Geral, Comissão Pedagógica ou Conselho de Patronos, expressa numa escala 

graduada de 1 a 10 valores, uma vez que também corresponde a uma média aritmética 

                                         
371

 Este despacho foi retificado pelo Despacho de retificação n.º 1102/2012, de 31 de agosto no sentido 

de proceder à correção de um erro na data em que o despacho em análise foi firmado. 
372

 Este documento é elaborado pelos docentes em exercício de funções de diretor num prazo máximo 

de 90 dias após o início do mandato. Nele constam de modo claro e objetivo os grandes 

compromissos que pretendem ser concretizados durante a vigência dos mandatos, como os 

resultados a alcançar no quadro da concretização do PE e do PAA ou ainda plano anual ou 

plurianual de formação, bem como da gestão dos respetivos recursos humanos, financeiros e 

materiais. 
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ponderada das pontuações atribuídas em cada uma das componentes segundo as 

proporções: 60 % para a avaliação interna e 40 % para a avaliação externa. 

O Despacho normativo n.º 12567/2012, de 26 de setembro, revogou o Despacho n.º 

5464/2011, de 30 de março, que oportunamente foi referido e que estabeleceu as 

percentagens máximas para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e de 

Excelente aos docentes integrados na carreira e em regime de contrato segundo o 

modelo de ADD anterior.  

Com a publicação deste normativo ficou estabelecida a regulamentação da aplicação das 

menções qualitativas de Muito Bom e Excelente aos docentes integrados na carreira e 

em regime de contrato a termo, em função dos resultados da avaliação externa dos 

respetivos agrupamentos e escolas não agrupadas. Foram definidos os universos dos 

docentes a avaliar e os critérios para a determinação dos percentis relativos à atribuição 

destas menções qualitativas considerando a eventual majoração resultante da avaliação 

externa dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. A aplicação dos percentis 

para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente em cada 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada tem obrigatoriamente por referência a 

totalidade dos docentes avaliados em cada ano escolar e é calculada no momento do 

procedimento de harmonização das propostas dos avaliadores pela SADD
373

. Foram 

estabelecidos quatros universos
374

 de docentes a avaliar, a saber: 

 Os docentes contratados; 

 Os docentes integrados na carreira onde se incluem os docentes em período 

probatório e os docentes avaliados através de ponderação curricular; 

 Os Coordenadores de Departamento Curricular e os Coordenadores de 

Estabelecimentos; 

 Os avaliadores internos e membros da SADD que não desempenham funções de 

Coordenadores de Departamento Curricular e os Coordenadores de 

Estabelecimentos. 

A aplicação de percentis para a determinação do número máximo de menções 

qualitativas de Muito Bom e Excelente é realizada de forma independente em cada 

universo. Note-se que a atribuição, em cada ano escolar, de um número total de 

menções qualitativas de Muito Bom e de Excelente não pode ser superior ao número 

                                         
373

 2.º artigo do Despacho normativo n.º 12567/2012, de 26 de setembro. 
374

 3.º artigo do Despacho normativo n.º 12567/2012, de 26 de setembro. 
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resultante da aplicação dos percentis à totalidade dos docentes avaliados em cada 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

Para os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que foram objeto de 

avaliação externa, a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente 

ficou, como mencionámos, condicionada aos resultados da avaliação externa expressa 

sob a forma de menções (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom ou Excelente) 

obtidas nos três domínios de AEE (Resultados, Prestação do serviço educativo e 

Liderança e gestão)
375

.  

Prior à apresentação do quadro resumo onde constam os efeitos da avaliação externa na 

atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente relembramos que a sua 

atribuição depende do cumprimento efetivamente verificado de 95 % da componente 

letiva distribuída no decurso do ciclo de avaliação, salvo as ausências legalmente 

equiparadas a serviço efetivo nos termos do ECD
376

. De realçar também que a 

observação de aulas é obrigatória para atribuição da menção qualitativa de Excelente
377

. 

No quadro que apresentamos de seguida
378

 verificar-se-á que os docentes em exercício 

em estabelecimentos de ensino com maior número de menções qualitativas de Muito 

Bom e Excelente nos domínios da AEE têm mais possibilidades de aceder as menções 

de Muito Bom e de Excelente.  

De notar também que a menção qualitativa de Suficiente atribuída no âmbito da AEE 

não está contemplada, o que nos pode levar a concluir que contrariamente ao que 

sucedeu em modelos de ADD anteriores e segundo com o novo RADD, o MEC não 

permite que nos estabelecimentos de ensino aos quais seja atribuída esta menção 

qualitativa possam ser atribuídas as menções qualitativas de Muito Bom e Excelente aos 

docentes. 

Esta forma de incentivo à melhoria das organizações escolares com recurso à limitação 

da atribuição das menções de topo já se verificava em modelos anteriores.  

 

                                         
375

 Os domínios chave referidos dizem respeito ao segundo ciclo de AEE a decorrer desde 2011 cuja 

referência incluímos no Anexo I. 
376

 N.º 6 do 20.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
377

 Alínea c) do n.º 2 do 18.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
378

 Elaborado com base no 4.º artigo do Despacho n.º 12567/2012, de 26 de setembro. 
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Tabela 6 – Número máximo de menções a atribuir em função do número de classificações obtidas na AEE 

Menções Número de classificações obtidas nos domínios da AEE 

Excelente 3 3 2 2 2 / 1 2 / 1   1 / 0 1 / 0 

Muito Bom   1 1 0 / 2 0 / 2 3 3 0 / 2 0 / 2 

Bom     1 / 0 1 / 0   2 / 1 2 / 1 

 Classificação superior ou igual ao percentil: 

Percentis 90 65 91 67 92 69 93 71 94 73 

 Classificação não inferior a: 

Classificações 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

 Menção atribuída 

Menções Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que apenas foram objeto de avaliação durante o 1.º ciclo da avaliação externa das escolas, 

no período compreendido entre 2006 e 2011 não foram esquecidos tendo sido estabelecidas disposições transitórias
330

, a saber: 

 

                                         
330

 5.º artigo do Despacho n.º 12567/2012, de 26 de setembro. 
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Tabela 7 – Número máximo de menções a atribuir em função do número de classificações obtidas no 1º ciclo de AEE 

Menções
331

 Número de classificações obtidas nos domínios da AEE durante o 1º ciclo de avaliação 

Muito Bom 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 

Bom   1 1 2 2 3 3 4 4 

 Classificação superior ou igual ao percentil: 

Percentis 90 65 91 67 92 69 93 71 94 73 

 Classificação não inferior a: 

Classificações 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

 Menção atribuída 

Menções Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

Excelente Muito 

Bom 

 

                                         
331

 A menção qualitativa de Suficiente também não foi contemplada para os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que apenas foram objeto de avaliação durante 

o 1.º ciclo da avaliação externa das escolas. 
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A plena uniformização do novo RADD ficou também garantida pelo Despacho n.º 

12635/2012, de 27 de setembro, que estabeleceu a correspondência entre a avaliação do 

desempenho dos docentes em regime de mobilidade, em serviço e organismos da 

Administração Pública realizada nos termos do SIADAP, e a classificação e menções 

qualitativas específicas previstas no artigo 46.º do ECD. 

Os parâmetros nacionais para a avaliação externa da dimensão científica e pedagógica, 

assim como os modelos de referência para os instrumentos de registo a utilizar na 

observação de aulas a efetuar pelos avaliadores externos, foram estabelecidos pelo 

Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro
332

.  

Como já tivemos oportunidade de aferir, a avaliação externa do desempenho do docente 

incide sobre a dimensão científica e pedagógica do exercício de funções docentes. 

Realiza-se em sala de aula e objetiva reconhecer a qualidade do desempenho dos 

docentes para valorização e progressão na carreira. É composta por uma componente 

interna e uma componente externa que correspondem a 60 % do valor obtido no 

resultado final da avaliação do desempenho do docente. A sua concretização compele 

cada docente a cumprir um conjunto de premissas, nomeadamente: a orientação da sua 

ação em benefício da aprendizagem dos alunos; a seleção das melhores abordagens de 

ensino; a análise das suas aulas sob o ponto de vista da eficácia dessas abordagens; a 

criação de um ambiente educativo assente em valores comummente reconhecidos por 

todos; e ainda uma clara consciência das especificidades e limitações associadas aos 

direitos e deveres dos alunos e dos educadores/professores
333

. 

A avaliação da dimensão científica e pedagógica pressupõe a ponderação equitativa dos 

parâmetros: científico e pedagógico. O parâmetro científico reporta-se aos conteúdos 

disciplinares que o docente leciona e integra ainda os conhecimentos de língua 

portuguesa que enquadram e agilizam a aprendizagem dos conteúdos disciplinares.  

O parâmetro pedagógico integra os elementos didáticos assim como os relacionais. Os 

elementos didáticos registam: a estruturação da aula para se lecionarem os conteúdos 

previstos nos documentos curriculares e alcançarem os seus objetivos; a evolução da 

aprendizagem e orientação das atividades em função dessa verificação; e ainda o 

                                         
332

 Este despacho foi retificado pelo Despacho de retificação n.º 1451/2012, de 8 de novembro, no 

sentido de proceder a uma correção menor importância no 9.º artigo. Tratando-se apenas de um erro 

de referência a um artigo sem relevância particular para este trabalho. 
333

 3.º artigo do Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=208.2012&iddip=2012050274
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acompanhamento da prestação dos alunos e informação aos mesmos sobre a sua 

evolução. Por sua vez os elementos relacionais observam os seguintes aspetos: o 

funcionamento da aula com base em regras que acautelem a disciplina; o envolvimento 

dos alunos e a sua participação nas atividades; e finalmente os estímulos com vista à 

melhoria da aprendizagem dos alunos
334

. Para cada um destes parâmetros e 

componentes foram estabelecidas ponderações (Pd) que por uma questão de 

simplicidade de leitura resolvemos apresentar sob a forma de figura. Para além dos 

pesos apontados na legislação
335

 para cada elemento resolvemos determinar o peso de 

cada um deles
336

 relativamente à classificação final a atribuir em resultado da ADD de 

modo a percecionar a sua importância no processo avaliativo.  

Dimensão Científica e 

Pedagógica 

(Pd = Pt = 60%) 

Componente Interna 

(Pd = 30%; Pt = 18%) 
 

Componente Externa 

(Pd = 70%; Pt = 42%) 

Parâmetro 

Científico 

(Pd = 50%;  

Pt = 21%) 

Conteúdos disciplinares que o 

docente leciona  

(Pd = 40%; Pt = 16.8%) 

Conhecimentos de língua 

portuguesa 

(Pd = 10%; Pt = 4.2%) 

Parâmetro 

Pedagógico 

(Pd = 50%;  

Pt = 21%) 

Elementos didáticos  

(Pd = 40%; Pt = 16.8%) 

Elementos relacionais  

(Pd = 10%; Pt = 4.2%) 

Dimensão participação na escola e relação com a comunidade 

(Pd = Pt = 20%) 

Dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional 

(Pd = Pt = 20%) 

Figura 4 – Número máximo de menções a atribuir em função do número de 

classificações obtidas no 1º ciclo de AEE 

Uma breve análise da figura anterior permite rapidamente concluir que o peso da 

dimensão científica e pedagógica é de tal ordem que a ponderação definida para os 

parâmetros da componente externa é superior à que foi estabelecida para qualquer uma 

das outras dimensões. Assim, é legítimo inferir que o avaliador externo, ao qual 

                                         
334

 5.º e 6.º artigos do Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro. 
335

 Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, e Despacho n.º 13981/2012, de 26 de 

outubro. 
336

 Enquanto o Pd representa o peso de cada elemento em relação a cada parâmetro ou componente, o 

valor que determinámos e representámos por Pt representa o peso desse mesmo elemento em relação 

à classificação final. 
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compete a concretização da avaliação externa através da observação de aulas
337

, tem um 

papel preponderante no processo avaliativo. Só ele é responsável por 42% da 

classificação final atribuída. 

Se o despacho que acabámos de analisar introduziu elementos de relevo no processo de 

ADD, o Despacho normativo n.º 24/2012, igualmente promulgado no dia 26 de outubro, 

não pode ser menosprezado uma vez que regulamentou o processo de constituição e 

funcionamento da bolsa de avaliadores externos. 

Para constituir uma bolsa de avaliadores externo, o MEC resolveu recorrer às estruturas 

existentes nos Centros de Formação de Associações de Escolas, o que permitiu 

estabelecer com celeridade uma rede descentralizada de “bolsas” com uma abrangência 

geográfica suficiente para cobrir todo o país. Em cada um dos centros de formação foi 

assim constituída uma bolsa de avaliadores externos, composta por docentes de carreira 

de todos os grupos de recrutamento das escolas associadas desde que estes cumprissem 

cumulativamente dois requisitos
338

: 

 estar integrado no 4.º escalão ou noutro escalão superior da carreira docente; 

 ser titular do grau de doutor ou mestre em avaliação do desempenho docente ou 

supervisão pedagógica ou deter formação especializada naquelas áreas ou 

possuir experiência profissional no exercício de funções de supervisão 

pedagógica que integrem observação de aulas. 

A coordenação e gestão da bolsa de avaliadores externos ficaram a cargo do diretor do 

CFAE ao qual competia desenvolver os procedimentos necessários à constituição
339

 e 

                                         
337

 Relembramos na sequência da análise do 18.º artigo do Decreto Regulamentar n.º 26/ 2012, de 21 de 

fevereiro apontámos as condições em que a observação de aulas é facultativa ou obrigatória. 
338

 2.º artigo do Despacho normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro. 
339

 O recenseamento dos docentes que reúnam os requisitos supracitados é realizado pelo diretor do 

CFAE que elabora uma lista de possíveis avaliadores externos com base num formulário que 

preencheu (note-se que este documento é de completamento obrigatório por todos os docentes 

integrados no 4.º escalão ou superior da carreira docente da escola que cumpram os referidos 

requisitos) onde constam devidamente validados pelo estabelecimento de ensino onde exerce cada 

docente: os elementos legais de identificação do docente; o grupo de recrutamento; o escalão da 

carreira docente em que se integra; a formação académica em avaliação do desempenho docente e 

supervisão pedagógica; a experiência profissional em supervisão pedagógica e finalmente o horário 

escolar do docente anualmente atualizado. É dada a possibilidade a cada docente de declarar alguma 

situação de impedimento ou de formular um pedido de escusa da função de avaliador perante o 

coordenador da bolsa de avaliadores externos, de acordo com o disposto nos artigos 44.º e 48.º do 

Código do Procedimento Administrativo. Tais pedidos devem ser fundamentados e apresentados ao 

Diretor-Geral da Administração Escolar através do Diretor (5.º e 8.º artigos do despacho em 

análise). 
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atualização
340

 da bolsa de avaliadores externos, calendarizar
341

 os procedimentos de 

avaliação externa, afetar o avaliador externo a cada avaliado
342

, e apoiar os avaliadores 

e monitorizar a implementação do processo de avaliação externa do desempenho 

docente. 

Como acabámos de comprovar o avaliador externo ocupa um papel preponderante no 

novo RADD, compete-lhe aplicar os instrumentos de registo requeridos para a avaliação 

externa da dimensão científica e pedagógica tendo, por referência, os parâmetros 

nacionais. Enquanto responsável pela avaliação das aulas observadas cabe-lhe, também, 

emitir um parecer sobre o relatório de autoavaliação do docente relativamente a estas 

aulas. Decide, em parceria com o avaliador interno, o resultado final da avaliação da 

dimensão científica e pedagógica
343

.  

A observação de aulas pelos avaliadores externos é realizada mediante a apresentação 

de um requerimento ao respetivo coordenador da bolsa de avaliadores externos, até ao 

final do 1.º período letivo do ano escolar imediatamente anterior ao da sua avaliação 

externa. Realiza-se num dos dois últimos anos escolares do ciclo avaliativo devendo, o 

processo de avaliação do desempenho, ficar concluído até ao fim desse ano escolar para 

a generalidade dos docentes à exceção dos docentes integrados no 5.º escalão onde a 

observação ocorre no último ano escolar anterior ao fim do respetivo ciclo avaliativo. A 

desistência da observação de aulas por parte de um docente determina automaticamente 

a obtenção de uma classificação máxima de Bom no respetivo ciclo avaliativo
344

. 

                                         
340

 Os procedimentos associados à atualização dos avaliadores externos iniciam-se na pessoa do 

presidente do conselho administrativo de cada escola associada do CFAE com o envio ao diretor da 

bolsa de avaliadores externos até ao dia 30 de outubro de cada ano escolar de: uma cópia atualizada 

dos horários escolares dos docentes que integram a bolsa de avaliadores externos; uma lista 

atualizada dos docentes que fruto de mobilidade, de progressão na carreira ou de formação e 

experiência profissional entretanto adquirida passaram a cumprir os requisitos supraditos. Qualquer 

alteração ocorrida após o envio destes documentos tem que ser comunicada ao diretor do CFAE (6.º 

artigo do despacho em análise). 
341

 No final do 3º período letivo de cada ano escolar, que precede àquele em que decorrer a avaliação 

externa, é elaborada uma proposta de distribuição dos avaliadores a afetar a cada avaliado que será 

aprovada pela Comissão Pedagógica do CFAE (n.º 3 do 7.º artigo do despacho em análise). 
342

 A afetação do avaliador ao avaliado deve obedecer aos seguintes critérios: pertencer ao mesmo 

grupo de recrutamento; estar integrado em escalão da carreira igual ou superior e não exercer 

funções na mesma escola ou agrupamento de escolas. Note-se que o coordenador da bolsa de 

avaliadores deve distribuir os avaliadores externos de modo a minimizar as distâncias percorridas e 

ter em atenção que a atribuição de mais de 10 docentes a um avaliador externo num único ano 

escolar está sujeita a autorização por parte do serviço competente do MEC (7.º artigo do despacho 

em análise). 
343

 4.º artigo do Despacho normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro. 
344

 10.º artigo do Despacho normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro. 
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Permitimo-nos abrir uns parenteses para tecer umas breves considerações acerca do 11º 

artigo do despacho em análise. Com efeito, o artigo em questão aponta que a observação 

de aulas se processa em regime de trabalho extraordinário, sempre que se prolongue 

para além do horário normal de trabalho do docente avaliador e que na sua deslocação o 

avaliador ter direito a ajudas de custo
345

. Assumimos que não temos, e provavelmente 

ainda não existirão, dados concretos e públicos que suportem o que vamos referir, mas 

consideramos que perante as condições facultadas aos avaliadores, o MEC não ficará 

certamente surpreso com inúmeros pedidos escusa
346

. 

Para concluirmos a análise deste despacho cabe-nos apontar que apesar dos 

condicionalismos financeiros do país impedirem a progressão na carreira foi 

estabelecida uma data limite para a apresentação dos requerimentos de observação de 

aulas a realizar no ano escolar de 2012/2013. Inicialmente a data limite coincidia com o 

término das aulas no 1.º período letivo, mas foi dilatada até ao dia 30 de dezembro de 

2012. A conclusão e divulgação da seleção e distribuição dos avaliadores externos, bem 

como a calendarização da avaliação da dimensão científica e pedagógica instituídas 

também sofreram alterações de calendário, com efeito, o limite estabelecido para 31 de 

janeiro foi protelado para o final do mês de fevereiro de 2013
347

. 

Na sequência da análise destes últimos normativos temos vindo a constatar a 

importância do avaliador externo no processo avaliativo pelo que importa destacar a 

nota informativa emitida em 3 de dezembro de 2012 pela Direção-Geral da 

Administração Escolar (DGAE). Este documento, dirigido aos agrupamentos de escolas 

ou escolas não agrupadas, continha 10 orientações relativas à ADD entre as quais 

constava o reforço da necessidade de prosseguir com a implementação do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. Se parte significativa das orientações se 

destinava a recordar/ estabelecer a calendarização dos requerimentos para efeitos de 

observação de aulas no decorrer dos anos escolares 2012/2013 e 2013/2014 para a 

                                         
345

 11.º artigo do Despacho normativo n.º 24/2012, de 26 de outubro. 
346

 Estabelecemos esta ilação após consultar no portal da DGAE (http://www.dgae.mec.pt) as sete 

primeiras informações: B12051564R de 14 de dezembro de 2012; B13001844L de 14 de janeiro de 

2013; B13009014Z de 18 de fevereiro de 2013; B13013294N de 5 de março de 2013; B13013834H 

de 7 de março de 2013; B13014554S de 12 de março e B13019354Z de 4 de abril que divulgaram os 

3098 pedidos de escusa efetuados ao abrigo do n.º 4 do 5.ºartigo do Despacho normativo 24/2012, 

de 26 outubro e que foram indeferidos. O que, com a devida cautela, nos permitiu inferir que até ao 

dia 4 de abril de 2013, foram indeferidos mensalmente cerca de 600 pedidos para não exercerem as 

funções de avaliador externo. 
347

 Esta calendarização, estabelecida nas disposições transitórias no 12.º artigo do Despacho normativo 

n.º 24/2012, de 26 de outubro, foi alterada no dia 1 de fevereiro de 2013 no seguimento de uma 

informação enviada pelo Diretor-Geral da Administração Escolar aos diretores do CFAE. 
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conclusão do processo avaliativo e/ou para efeitos da obtenção da menção de excelente, 

interessa-nos particularmente reportar a orientação n.º 8.  

Se em maio de 2012 já havia sido vincado pela tutela que o ano escolar 2011/2012 

constituía o ano preparatório para a plena implementação do RADD
348

, passados seis 

meses, e com o ano escolar 2012/2013 em curso, o MEC considerou pertinente 

relembrar que a formação dos avaliadores externos se mantinha programada, uma vez 

que a mesma se destinava a homogeneizar os critérios e garantir o cumprimento dos 

objetivos da avaliação docente, particularmente nas vertentes científica e pedagógica
349

. 

Terminamos a análise dos normativos relacionados com a ADD com a inclusão do 

último documento divulgado pelo MEC, mais especificamente pela DGAE no ano de 

2012. No dia 10 de dezembro foi divulgado o documento intitulado “Questões 

emergentes da análise da legislação relativa ao novo modelo de avaliação do 

desempenho docente decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 

de fevereiro, e demais legislação complementar”, que incluiu as respostas a 32 questões 

e dúvidas de diferentes intervenientes sobre o RADD.  

Foram assim prestados esclarecimentos sobre algumas especificidades do novo RADD 

nomeadamente sobre: o início e duração do ciclo avaliativo; as competências e 

características dos avaliadores externos; a calendarização dos requerimentos associados 

à observação de aulas ou ainda a sua operacionalização; o acesso às menções de Muito 

Bom e de Excelente e os deveres e direitos dos docentes contratados no âmbito da ADD.  

Também foram respondidas questões sobre a avaliação dos Subdiretores, dos Adjuntos, 

dos Assessores, do Presidente do Conselho Geral, dos elementos da SADD, dos 

técnicos especializados, de disciplinas de natureza profissional, tecnológica, vocacional 

ou artística, dos docentes colocados no 9.º e 10.º escalões da carreira docente e ainda 

dos docentes que se encontraram em mobilidade noutros organismos. 

Após a análise deste documento interrogamo-nos se as 32 questões às quais o MEC deu 

destaque apaziguaram todas as dúvidas dos docentes e seus representantes. Sabemos 

                                         
348

 Em consonância com o n.º 4 do artigo 30.º do Decreto Regulamentar, n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro. 
349

 De referir que para dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 30.º do Decreto Regulamentar, 

n.º 26/2012, de 21 de fevereiro foi iniciado em março de 2013 o programa de formação para os 

avaliadores externos da dimensão científica e pedagógica, desta forma a observação de aulas só 

pôde ocorrer durante os meses de abril e maio. 
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que estas questões foram aqueles que obtiveram uma resposta oficial
350

, mas não temos 

dúvidas que muitas mais surgirão à medida que o processo avaliativo se for 

desenvolvendo. 

Queremos ainda realçar que à data da implementação do instrumento de investigação, o 

processo de regulamentação do RADD ainda não se encontrava concluído uma vez que 

carecia da regulamentação relativa à avaliação do desempenho dos docentes que se 

encontravam em exercício de funções em estabelecimentos ou instituições de ensino, 

dependentes ou sob tutela de outros ministérios como ficou previsto no n.º 1 do art.º 29.º 

do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. Tal regulamentação foi 

apenas publicada em 15 de janeiro de 2013 através da Portaria n.º 15/2013.  

A nossa resenha histórica e legislativa relativa à ADD termina neste ponto uma vez que 

procurámos analisar a legislação, e por força das circunstâncias, alguns comunicados e 

informações associados à avaliação do desempenho dos docentes desde 19 de janeiro de 

2007, data que marcou a promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007 até ao dia 14 de 

dezembro de 2012, dia que marcou o fim do processo de implementação do instrumento 

de investigação que utilizámos na componente empírica desta investigação.  

Esperamos ter conseguido abarcar parte significativa da documentação associada à 

ADD que pudesse afetar, de alguma forma as opiniões dos docentes que participaram na 

nossa investigação num período “dormente” que, ao longo destes últimos anos, tem 

preludiado o que oportunamente designámos por “Fase de Re-Contestação”! 

                                         
350

 Em 21 de janeiro de 2013 foi divulgado o 2º conjunto de questões sobre a ADD que incluiu apenas 

mais nove esclarecimentos sobre: contagem de tempo de serviço; ausência de componente letiva; 

desempenho simultâneo das funções de avaliador interno e externo; conclusão do processo avaliativo; 

reposicionamento na carreira e ainda agregação de escolas. Tendo em conta que este documento foi 

divulgado fora do período que estabelecemos para a recolha de informações junto dos docentes, a sua 

influência nesse processo pode ser considerada como nula. 
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3 Introdução 

 

Os capítulos anteriores denunciaram a complexidade da temática em estudo assim como 

evidenciaram subliminarmente a nossa posição face à realidade da avaliação do 

desempenho docente.  

“ A posição que se toma quanto à forma como se perspectiva a realidade tem 

necessariamente que trazer implicações às questões epistemológicas.” 

(Santos, 2000, p. 184) 

A pluralidade de conceitos e significados que encontramos em cada um dos tópicos que 

foram abordados conduziu-nos até este ponto e a natureza interpretativa-dedutiva que 

queremos imprimir neste estudo suscita-nos alguns receios. Temos consciência que já 

ultrapassámos algumas dificuldades, mas afigura-se o início de mais um capítulo crucial 

neste trabalho: o desenho metodológico da investigação. 

A postura indagatória e desconstrutiva que temos vindo a assumir com alguma cautela 

permitiu-nos abordar cada “parte” na construção do “um todo” cuja completude 

atingiremos quando ousarmos afirmar que contribuímos com um lampejo de 

conhecimento que, provavelmente, estará moribundo, mas que certamente nos terá 

enriquecido intelectualmente e se atreverá a espicaçar a consciência educativa daqueles 

que se dignarem a ler todas estas linhas e entrelinhas. 

Este é o capítulo dos paradigmas, onde cabe abraçar qualitativa e/ou quantitativamente a 

investigação. Onde se confrontam objetividade e subjetividade, onde a mundividência 

de quem investiga se evidencia. É aqui e agora que se dá a conhecer o modus operandi 

do investigador que o leva a alcançar os conhecimentos que este acredita ser possível 

obter. 

Esta é uma das etapas mais profícuas no que respeita aos erros, alguns serão certamente 

cometidos e, presumivelmente, algumas omissões também poderão ocorrer. Não 

obstante este alerta do nosso “subconsciente” assumimos, desde já, que 

desenvolveremos todos os esforços possíveis para que os erros sejam as únicas 

omissões, mesmo que tal nos pareça uma impossibilidade probabilística! 

Considerado como antecâmara do capítulo onde a análise e o tratamento dos dados 

alimenta uma tecnicidade matemática que rapidamente se pode tornar sufocante e por 

vezes promotora de delírios interpretativos, é nossa intenção e obrigação cumprir todos 
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os desígnios metodológicos que mais adiante enumeraremos para que este capítulo não 

seja um empecilho para o próximo. 

Ao designar este capítulo como aquele que estabelece o desenho metodológico desta 

investigação, preocupamo-nos em estruturá-lo de modo a que se percorresse 

gradualmente cada uma das etapas necessárias à consecução de uma das componentes 

mais importantes do estudo: o instrumento de recolha de dados. 

Procurámos elaborar cada uma das 10 seções que compõem este capítulo, desde a 

pergunta de partida que norteou o estudo, à recolha de dados que culminou no dia 14 de 

dezembro de 2012, para que cada uma delas cumprisse plenamente o nível de exigência 

que nos impusemos e que se espera encontrar num trabalho desta natureza. 

Intentámos que todos os procedimentos metodológicos enfocassem na concretização e 

aplicação de um instrumento de recolha de dados que permitisse a plena consecução dos 

objetivos a que nos propusemos e que foram oportunamente apresentados no ponto 1.6 

Objetivos da investigação. A seu tempo confirmaremos se as nossas diligências surtiram 

os efeitos pretendidos! 

3.1 Pergunta de partida 

 

Os docentes demonstram a invulgar capacidade de se adaptar às mais variadas 

condições de trabalho que divergem de escola para escola, à facilidade com que se 

moldam às diferentes culturas organizacionais, à dinâmica legislativa que rege a 

profissão ou ainda à heterogeneidade dos indivíduos com os quais trabalham.  

Acreditamos que esta adaptabilidade darwinista contribui por um lado para que esta 

profissão sobreviva às mais variadas perturbações económicas, inovações e revoluções 

tecnológicas e ao mesmo tempo que evidencie a proficiência destes indivíduos perante 

um qualquer sistema que avalie o seu desempenho. 

Concordamos com Fernandes (2010), a crise que se tem verificado em redor da 

avaliação dos professores é uma fonte de receitas para o conhecimento em educação, 

conglomeram-se oportunidades e desafios que devem ser impetuosamente agarrados e 

enfrentados.  

A avalanche de opiniões frequentemente contraditórias que circulam nas escolas, nas 

televisões, nos jornais, nas redes sociais e blogs, acerca do modelo de avaliação mais 
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eficaz, justo e adequado à realidade das nossas escolas levou-nos a abandonar por 

momentos a postura do docente crítico e desinformado. Ao procurar trilhar os caminhos 

sinuosos da investigação almejamos que estes confluam para uma resposta à questão de 

partida que já tivemos oportunidade de apontar no ponto 1.3 e que elaborámos de modo 

a nortear esta investigação. Recordemo-la agora: 

Quais os indicadores e procedimentos considerados relevantes pelos docentes do 3º 

Ciclo do Ensino Básico e Secundário no Alentejo na avaliação do seu desempenho? 

Se a literatura aclarou a importância que a avaliação do desempenho tem na vida dos 

docentes, também evidenciou a sua transversalidade, a sua influência na 

profissionalidade, na identidade, no conhecimento, na sua forma de estar e de atuar 

destes profissionais.  

A questão de partida tem o mérito de nos auxiliar a escolher um caminho que não 

dilapide os nossos esforços e não desvie a nossa atenção para assuntos de menor 

importância. É a condição sine qua non para que alcancemos os objetivos a que nos 

propusemos.  

Não obstante todo o cuidado aportado à formulação desta pergunta ressalva-se o 

seguinte: 

“ Traduzir um projecto de investigação sob a forma de uma pergunta de 

partida só será útil se essa pergunta for correctamente formulada. Isto não 

é necessariamente fácil, pois uma boa pergunta de partida deve preencher 

várias condições.” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p. 34). 

Com efeito, pensamos satisfazer, ainda de acordo com os mesmos autores, as seguintes 

condições: 

 de clareza, por se tratar de uma questão de relativa concisão e clara 

inteligibilidade; 

 de exequibilidade, relativamente ao carácter realista que julgamos possuir neste 

trabalho; 

 de pertinência, uma vez que é nossa intenção tentar identificar indicadores e 

procedimentos relativos à ADD que a comunidade educativa nacional discute 

atualmente. 

Face à riqueza conceptual da temática é expectável que quem nos lê se interrogue 

quanto à ausência de outras questões de investigação. Como é óbvio muitas perguntas 
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podem emergir de um contexto investigativo tão vasto, mas entendemos que a seu 

tempo as colocaremos para que destas emane o instrumento de recolha de dados.   

3.2 Modelos conceptuais 

 

A nossa capacidade para processar informação é limitada o que nos obriga a 

desenvolver estratégias que permitam suprir as nossas limitações. Quer sejam 

mnemónicas sob a forma de rimas, metáforas, figuras ou mapas, todos os estratagemas 

que contribuem para organizar o nosso raciocínio e potenciar a nossa eficácia são bem-

vindos. Ainda que cada escolha que façamos tenha consequências no desenvolvimento 

futuro da investigação, entendemos que seria proveitoso colocar o desenho da 

investigação sob a forma de modelos conceptuais. Mais do que meras figuras estas 

constituem instrumentos fundamentais para que se circunstancie e organize o trabalho 

em curso, evidenciando-se assim o encadeamento e entrecruzamento entre cada um dos 

elementos envolvidos na investigação. 

Estes modelos, sustentados pelas leituras que realizámos, vão concorrer para indagar se 

o instrumento de recolha de dados que escolhemos se adequa a este estudo e auxiliar-

nos na sua elaboração.  

Algo contaminados pela nossa formação de base em Matemática, recorremos a figuras 

geométricas para descrever os modelos conceptuais tendo em conta que área de cada 

figura procura relacionar-se proporcionalmente com a contribuição de cada um dos 

envolvidos na elaboração do modelo de avaliação do desempenho docente ao mesmo 

tempo que as suas interseções simbolizam a conjugação das propostas dos 

intervenientes. 

A Figura 5 pretende retratar o modus operandi que gerou cada uma das propostas de 

modelo de avaliação até chegar àquela que está hoje em vigor. Antecipamo-nos ao 

referir que o que se destaca de imediato é o papel preponderante do Ministério da 

Educação e Ciência que tutela a pasta da educação, tem o poder de decisão e aporta o 

maior contributo para todo o processo. Por outro lado, os docentes auscultados fazem 

chegar as suas propostas por via dos seus representantes (sindicatos e/ou outros 

representantes) que por sua vez debatem e acordam com os governantes quais as 

propostas que poderão e deverão ser integradas no modelo de avaliação. 
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Figura 5 – Intervenientes na elaboração do modelo de ADD 

Ao recordar os objetivos específicos desta investigação (Cf. 1.6) somos conduzidos para 

a Figura 6 de aparência semelhante à anterior, mas que tem no seu âmago uma subtil 

modificação, não é apenas uma evolução da primeira, mais do que isso é uma 

idealização conceptual daquilo que dá corpo a esta investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Redefinição dos Intervenientes na elaboração do modelo de ADD 

A figura anterior evidencia assim o contributo dos professores num modelo de avaliação 

do desempenho, mantém-se a participação dos representantes dos docentes, mas 

sobretudo de um modo significativamente menos participativo e direto. Neste caso o 

envolvimento dos docentes está claramente enfatizado. 
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Como é expectável, não podemos descorar o contributo dos representantes dos docentes 

e o consequente papel preponderante que o MEC desempenha na generalidade. Mas 

mais do que analisar o que os representantes dos professores aduzem ao processo e 

aquilo que o MEC anui em implementar, o que nos interessa obter e tratar na sua forma 

exordial é o contributo que os docentes podem aportar na elaboração/ implementação de 

um modelo de avaliação do desempenho (ainda que este esteja contextualizado em 

termos geográficos e temporais).  

A utilidade da Figura 6 é para nós indubitável, mas a informação que esta nos fornece 

pode ainda não ser suficientemente esclarecedora e enriquecedora.  

Com efeito, algumas lacunas tornam-se evidentes quando surgem as primeiras questões:  

 Que tipo de informações devem ser recolhidas junto dos docentes de modo a 

obter as evidências que possam apontar os indicadores e clarificar os 

procedimentos que os mesmos desejam ver contemplados num modelo de 

avaliação do desempenho 

 Quais são as questões que devem ser colocadas aos docentes para obter as 

evidências de que necessitamos? 

Temos a clara perceção que queremos recolher dados sociodemográficos, embora se 

garanta o anonimato dos respondentes, estes elementos permitirão por exemplo 

catalogar cada indivíduo quanto à sua idade, género ou grupo disciplinar. Apesar da 

recolha destes elementos ser importante, é per se inconsequente na obtenção das 

evidências necessárias à identificação dos indicadores e procedimentos referidos 

anteriormente. É por isso fundamental que este último esquema conceptual seja 

opulentado através da adição de informações que nos orientem na obtenção das 

respostas às questões que formulámos anteriormente e obviamente nos ajudem a 

solucionar muitas outras interrogações que certamente surgirão fruto de novos 

momentos de inquietação.  

Optámos por enriquecer este modelo incorporando-lhe quatro dimensões investigativas. 

Cada uma destas dimensões foi subdividida em componentes que por sua vez 

incorporam os indicadores das componentes, com o auxílio das quais vamos elaborar o 

instrumento de recolha de dados.  
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Figura 7 – Dimensões e componentes do estudo 

Incluímos de seguida uma matriz conceptual que sintetiza as dimensões e as 

componentes inerentes ao estudo e que também objetiva aclarar o nosso entendimento 

em torno de cada uma destas dimensões investigativas: 

Quadro 5 (1/2) – Matriz conceptual 

 Componentes Intento junto dos inquiridos 

0
. 

S
o
ci

o
-

d
em

o
g
rá

fi
co

 

0.1 Vertente Pessoal. Recolher informação biográfica; 

0.2 Vertente 

Profissional. 
Recolher informação de carácter profissional. 

1
. 

P
o
si

ci
o
n

a
m

en
to

 

1.1 Existência da ADD. Determinar se a ADD deve existir; 

1.2 Vertentes da ADD. 
Determinar se a ADD deve ter uma vertente 

formativa e/ou sumativa; 

2
. 
P

ro
c
ed

im
en

to
s 

2.1   Elaboração de um 

modelo de ADD. 

Identificar quem deve participar no processo de 

elaboração de um modelo de ADD; 

2.2 Caracterização de um 

modelo de ADD. 

Identificar algumas características que devem estar 

associadas a um modelo de ADD; 

2.3  Operacionalização de 

um modelo de ADD. 

Determinar como deve ser operacionalizado um 

modelo de ADD; 

2.4   Recolha de 

informações durante 

o ciclo de ADD. 

Determinar como e quando devem ser recolhidas 

informações acerca do desempenho do avaliado; 

2.5 Caracterização do(s) 

avaliador(es). 

Identificar quais as características que devem ser 

associadas ao(s) avaliador(es). 

Ministério da 

Educação e 

Ciência 

 

Representantes dos 

docentes 

 

 

Docentes 

 

0. Dados sociodemográficos; 

1.  Posicionamento dos inquiridos 

face à ADD; 

2.  Procedimentos envolvidos no 

processo de ADD; 

3.  Indicadores envolvidos no 

processo de ADD. 

Modelo de ADD 
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Quadro 5 (2/2) – Matriz conceptual 

 Componentes Intento junto dos inquiridos 
3

. 
In

d
ic

a
d

o
re

s 

3.1 Indicadores 

associados aos 

alunos do avaliado. 

Identificar quais os indicadores de desempenho 

docente que devem ser obtidos através de elementos 

associados aos alunos do avaliado; 

3.2  Indicadores 

associados 

diretamente ao 

avaliado. 

Identificar quais os indicadores de desempenho 

docente que devem ser obtidos através de elementos 

diretamente associados ao avaliado. 

4
. 
 

R
es

p
o

st
a

 

a
b

er
ta

 

A definir a posteriori 
Identificar aspetos considerados pertinentes pelo 

inquirido. 

Esta matriz conceptual não pode ser tomada como um produto académico concluído e 

imutável! Entendemos que se trata de um instrumento de trabalho que pode e deve ser 

modificado e melhorado. O longo caminho que ainda temos que percorrer até à 

aplicação do instrumento de recolha de dados na sua versão definitiva vai obrigar-nos a 

percorrer os trilhos da teoria da validação. Suspeitamos que no decorrer deste processo 

algumas melhorias poderão ser adidas a esta matriz ainda que a tenhamos definido em 

consonância com os objetivos que oportunamente foram apresentados e com os 

propósitos basilares que nós devemos de explanar de imediato.  

A dimensão “0. Sociodemográfico” justifica-se não somente pela necessidade de 

caraterizar, com algum detalhe, o público-alvo desta investigação mas também com a 

intenção de utilizar os elementos recolhidos neste ponto para aferir a existência de 

correlações entre as variáveis. 

A dimensão “1. Posicionamento” é aquele cuja existência poderá parecer mais inócua. 

Numa primeira abordagem pretendemos identificar qual é o posicionamento do 

respondente perante a ADD, quer seja o seu grau de concordância relativamente à 

existência de um processo que avalie o seu desempenho ou como este entende a ADD. 

Mas não é só esse fim que almejamos alcançar. Porquê? Além da informação óbvia que 

as respostas a estas questões nos fornecem, as mesmas podem contribuir para detetar 

algum enviesamento nas respostas dos inquiridos, principalmente se se verificar alguma 

tendência nas respostas face ao posicionamento do inquirido. A seu tempo o tratamento 

estatístico que pretendemos imprimir aos dados recolhidos confirmará ou infirmará esta 

opção. 
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A definição das dimensões investigativas “2. Procedimentos” e “3. Indicadores”, 

alicerçou-se em toda a literatura que trilhámos e analisámos nos capítulos anteriores. 

Onde se inclui a legislação vigente assim como o Artigo 4º do Decreto Regulamentar n.º 

2/2010 de 23 de junho ou ainda o Artigo 45º do Decreto-Lei n.º 75/2010 de 23 de junho. 

De realçar também as várias propostas do MEC e dos representantes dos docentes que 

foram apresentadas nas diversas rondas negociais que ocorreram nos últimos anos. A 

título de exemplo elencamos agora, sem qualquer ordem de importância, alguns dos 

tópicos oportunamente referenciados na literatura e concomitantemente debatidos no 

decorrer das negociações entre os representantes dos professores e o MEC: 

 Envolvimento dos docentes do processo de elaboração do modelo de ADD; 

 Características associadas aos avaliadores externos/ internos;  

 Características associadas à observação de aulas;  

 Duração dos ciclos de avaliação; 

 Desburocratização da avaliação; 

 Valorização da componente científica e pedagógica; 

 Sistema de arbitragem;  

 Sistema de quotas; 

 Momentos da avaliação. 

Uma vez definidos o modelo e a matriz conceptual que entendemos serem adequados 

aos objetivos desta investigação de cariz descritiva - interpretativa, chegou o momento 

de refletirmos acerca dos procedimentos metodológicos que queremos percorrer nos 

próximos capítulos e que culminarão na elaboração, validação e aplicação do 

instrumento de recolha de informações que suportará, com as devidas limitações, toda a 

componente empírica desta investigação.  

3.3 Opções metodológicas 

 

A definição da metodologia de investigação é uma tarefa de significativa importância, 

fundamental para que se atinjam os objetivos definidos. Uma escolha inadequada pode 

enviesar todo o processo de recolha dos dados e consequente análise dos mesmos. 

A escolha de um método de investigação de índole mais quantitativo ou preditivo fica 

de alguma forma condicionado pela natureza do problema e questões de investigação. 
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Existem vantagens e desvantagens em cada um deles, mas só um conhecimento 

aprofundado de cada um, leva a uma opção metodológica que eventualmente pode 

revelar-se eficaz à medida que a investigação se desenvolve.  

“ Apenas conhecemos correctamente um método de investigação depois de 

o termos experimentado por nós próprios.” (Quivy e Campenhoudt, 1995, 

p. 186) 

A escolha do quadro conceptual onde assenta a metodologia pode parecer estar mais 

ligada a um método de tentativa e erro do que a um método reflexivo. Errar significa 

desperdiçar longas horas de trabalho. Será a opção por um estudo híbrido a mais 

acertada? Esta última opção aparenta ser mais delicada de aplicar, devido à provável 

dificuldade de articulação de resultados parcelares provenientes de metodologias 

diferentes, sobretudo se os elementos recolhidos não convergem.  

É certo que a escolha deve pautar-se por uma análise rigorosa e sistemática de todos os 

elementos que estão à disposição do investigador no momento da definição 

metodológica.  

A opção por um quadro conceptual metodológico de cariz quantitativo nem sempre é 

sinónimo de medição rigorosa e objetiva. Assim como ao preferir um quadro conceptual 

metodológico de carácter qualitativo, o investigador não fica forçosamente 

condicionado a desenvolver um processo de observação mais naturalista e subjetivo, 

mais próximo dos dados, servindo de próprio instrumento de recolha de informação.  

Tendo tomado consciência das limitações de cada um dos quadros conceptuais 

metodológicos, a opção por um estudo de natureza quantitativa aparenta ser a mais 

apropriada para esta investigação tendo em conta os objetivos
351

 da mesma.  

Feita a escolha deliberada pelo quadro metodológico de caris quantitativo e tendo em 

conta os elementos orientadores produzidos, nomeadamente os modelos e mapa 

conceptuais, optámos por um método que é largamente utilizado na investigação em 

educação. Estamos a falar da técnica de inquérito à qual associámos um instrumento que 

é o questionário. Temos plena consciência que poderíamos recorrer a outras técnicas 

e/ou instrumentos que já fizeram provas no seio da comunidade científica, com 

problemas teóricos e práticos em cada uma delas e/ou deles, que suscitam duvidas 

metodológicas e até epistemológicas. 
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  Cf. 1.6 Objetivos da investigação. 
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Partes significativas das conclusões numa investigação sustentam-se na informação que 

se recolhe, por isso é nossa intenção colocar um conjunto de proposições escritas de 

forma estruturada a um conjunto de indivíduos, aos quais se associam determinadas 

características sociais e profissionais, num contexto geográfico e temporal específicos, 

pelo que consideramos que esta técnica responde aos nossos anseios. 

A utilização do inquérito por questionário num projeto de investigação pode desde logo 

justificar-se pela vantagem de obter informações junto de um número elevado de 

inquiridos num período de tempo relativamente reduzido com custos financeiros 

também eles diminutos.  

Não se trata apenas de apontar vantagens como estas que acabámos de referir, existem 

alguns inconvenientes que convém considerar. O facto do material recolhido poder ser 

considerado superficial pela possível padronização das perguntas não permitirem captar 

diferenças de opinião entre os inquiridos, a elevada taxa de não-respostas ou ainda a 

dificuldade de perceber se os inquiridos respondem em consonância com aquilo que 

realmente pensam ou em função daquilo que se espera que eles respondam.  

É com consciência das consequências da escolha deste tipo de instrumento que damos 

mais um passo no desenho metodológico deste trabalho. Se houver lugar a reviravoltas 

metodológicas teremos a humildade de reconhecer os nossos erros, corrigi-los-emos e 

se tal se justificar enveredar-se-á por outros caminhos em benefício da qualidade que se 

pretende imprimir a esta investigação. 

3.4 Breves considerações na elaboração de um questionário 

 

A reação inicial perante um indivíduo desconhecido que solicita a participação num 

qualquer estudo não é sempre favorável ao desenrolar de uma recolha de informações, 

por mais profissional que aparente ser e efetivamente seja. Um primeiro contacto mal 

conduzido pode condicionar e até invalidar todo o processo de recolha de dados, uma 

abordagem cuidada e delicada evita conotações policiais que despertam desconfiança, 

(Ghiglione e Matalon, 2001). 

O que justifica plenamente que alguns elementos introdutórios possam ser facultados 

desde o primeiro instante, o respondente tem o direito de ficar elucidado relativamente 

ao nome ou entidade responsável pelo inquérito, ao(s) objetivo(s) e acima de tudo 
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quanto à garantia da confidencialidade e anonimato durante e após a realização do 

estudo. Poderá parecer uma formalidade, mas é muito importante que a recolha de 

informação se inicie cordialmente e se conclua com um agradecimento ao inquirido pelo 

tempo que disponibilizou pela sua preciosa colaboração. 

A conceção de um questionário de investigação não pode desconsiderar uma premissa 

fundamental: ser perceptível para todos os inquiridos!  

Tratando-se de um instrumento de recolha de informações padronizado não existirá 

legitimidade no tratamento e na análise dos dados recolhidos se todas as questões/ 

afirmações não forem colocadas perante os respondentes da mesma forma, não importa 

se é ao nível do aspeto gráfico, da redação ou da modalidade de implementação 

(presencial ou por autoadministração).  

Não devem existir motivos circunstanciais que enviesem as respostas dos inquiridos e 

que possam ser imputados ao responsável pela produção do questionário. É certo que o 

enviesamento dos dados deve ser evitado a todo o custo, mas apesar dos nossos esforços 

existe sempre alguma probabilidade que tal possa suceder!  

Uma vez colocado em campo, o instrumento de recolha de dados pode dificilmente 

sofrer alterações que não provoquem efeitos secundários. Se o investigador desejar 

efetuar qualquer tipo de modificação quer no sentido de facultar explicações adicionais 

aos respondentes para um melhor entendimento das questões/afirmações que nele 

figuram ou até corrigir algum erro grave, tais modificações/ correções devem ser 

convenientemente ponderadas uma vez que podem influenciar o desenrolar do estudo 

com repercussões que podem sentir-se na formulação das conclusões do mesmo. 

Aquando a recolha da informação o investigador deve ter em conta que se uma parte 

dos dados foi obtida antes de uma mudança e outra parte depois. Cabe ao responsável 

pelo estudo a decisão da inclusão ou supressão destes elementos obliquados. Na 

eventualidade de serem incluídos no estudo, o tratamento e a análise destes dados têm 

que ter em atenção o facto de alguns elementos terem sido recolhidos sob diferentes 

condições. 

Outro aspeto importante diz respeito à redação das questões/ afirmações que deve ser 

concisa, clara e objetiva. Os vocábulos utilizados não podem surtir efeitos 

intimidatórios, nem devem suscitar interrogações. Cabe ao investigador indagar se as 

terminologias específicas associadas à temática em estudo, que podem surgir no corpo 
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do questionário, são do conhecimento dos respondentes, em caso de dúvida e/ou na 

impossibilidade da substituição de determinados termos por outros equivalentes deverão 

ser incorporadas legendas e/ou notas de apoio. Uma questão que suscite uma 

interpretação dúbia é uma questão que não fornece sempre a informação que dela se 

espera. 

Alguma atenção também deve ser dirigida para aquilo que possam, aparentemente, ser 

detalhes, uma profusão de questões/ afirmações com o objetivo de cobrir tudo o que se 

anseia saber, leva a que o questionário tenha uma incomensurável extensão, o que pode 

promover alguma monotonia ou irritação no respondente durante a recolha de 

informações e, em última instância, levar a que este não responda ao pedido com a 

pausa e a reflexão desejadas pelo investigador. Devem ser formuladas o menor número 

possível de perguntas/afirmações de modo a obter a informação pretendida, daí advém a 

necessidade de efetuar um trabalho prévio de modo a eliminar repetições ou proceder a 

reformulações e assim otimizar o alcance de cada questão/afirmação.   

A escolha da formulação de questões de tipologia fechada ou aberta nem sempre é 

pacífica. Nas questões “fechadas” o respondente escolhe entre as opções de resposta 

aquela que melhor corresponde à sua opinião.  

“ […], um questionário totalmente fechado, sobretudo se for longo, torna-se 

rapidamente fastidioso. Apoiando-se nas listas das respostas que lhe 

apresentamos, as pessoas podem reflectir cada vez menos e tomar cada vez 

menos cuidado com o que dizem. Algumas podem também irritar-se ao ver 

que não as deixam exprimir-se livremente por lhes ser imposta a 

permanência num quadro que consideram inadequado.” (Ghiglione e 

Matalon, 2001, p. 117) 

Nas questões “abertas”, a resposta é dada através de um texto elaborado livremente ou 

segundo determinados critérios definidos pelo responsável do questionário. A opção 

pelas questões fechadas leva a uma maior uniformização e padronização dos elementos 

recolhidos e pode facilitar o tratamento desses elementos através de ferramentas 

estatísticas. No caso das abertas a flexibilidade dada aos respondentes para que estes se 

expressem, neste caso por escrito, poderá permitir extrair informações que não estavam 

contempladas nas questões fechadas ou ainda evitar que quem responde sinta as suas 

capacidades de expressão e de opinião diminuídas. A ter em conta é o facto deste último 

tipo de questões requerer procedimentos de organização, categorização, triagem, 

resumo, codificação e simplificação dos dados antes de alguma forma de tratamento 

estatístico. O recurso a cada tipo de questão deve ser avaliado em termos de prós e os 
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contras, nalguns casos a utilização de uma única tipologia é vantajosa, noutros casos é 

mais adequado enveredar por um questionário que inclua cada um destes géneros de 

questões em proporções variáveis.  

A ordem pela qual são colocadas as questões/ afirmações também deve ser tido em 

conta, algum encadeamento deve ser dado ao questionário sob pena do inquirido 

manifestar alguma estranheza perante questões/ afirmações que se sucedem e que não 

aparentam estar relacionadas. 

O que acabámos de sublinhar relembra-nos que quanto mais refletida for a construção 

do instrumento de recolha de dados maior será a riqueza da informação obtida. Mas 

todo o cuidado é pouco na construção de um questionário, sobretudo se tal edificação 

académica leva a que seja possível fazer uma clara e absoluta antevisão dos resultados 

ou fomentar uma determinada tendência de respostas/ opiniões. Neste caso cai por terra 

qualquer tipo de credibilidade, validade ou fiabilidade inerentes a uma investigação 

desta natureza. 

Ainda que respeitemos todos estes pressupostos não temos uma garantia inequívoca da 

participação dos potenciais respondentes. Mesmo assim consideramo-los fundamentais 

para que quem participa no inquérito sinta que a sua opinião não é desvalorizada e o seu 

contributo pode fazer a diferença na consecução dos propósitos da investigação a 

montante do questionário. 

3.5 Matriz de dimensões, componentes e indicadores 

 

Uma vez assumida a opção por um inquérito por questionário como forma de recolher 

as informações que sustentarão a componente experimental da investigação vamos 

retomar a matriz conceptual. Tentaremos ampliar o seu alcance de modo a identificar 

cada um dos indicadores associados às respetivas componentes, ao mesmo tempo que 

estabeleceremos qual o tipo de resposta que associaremos às questões que poderão 

derivar desta construção. Esperamos que os alertas que emitimos no ponto anterior 

contribuam para que a próxima tarefa possa robustecer o questionário de investigação 

que pretendemos validar posteriormente.  
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Quadro 6 (1/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores 

 Componentes Indicadores das Componentes 
Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

0
. 
 

S
o
ci

o
d
em

o
g

rá
fi

co
 

0.1 

Vertente Pessoal 

 Género. 
Escolha 

múltipla 

 Idade; 
Número 

inteiro 

0.2 

Vertente 

Profissional 

 Situação profissional; 

Escolha 

múltipla/ 

Resposta 

aberta 

 Habilitações académicas; 

Escolha 

múltipla/ 

Resposta 

aberta 

 Tempo de Serviço; 
Número 

inteiro 

 Escalão remuneratório; 

Escolha 

múltipla/ 

Resposta 

aberta 

 Código/ Grupo disciplinar
352

; 
Escolha 

múltipla 

 Distrito onde exerce funções. 
Escolha 

múltipla 

D
im

en
sã

o
: 

1
. 

P
o
si

ci
o
n

a
m

en
to

 

1.1  

Existência da 

ADD 

Opinião do inquirido relativamente à 

existência de um processo de ADD. 

Escala de 

Likert 

1.2 

Vertentes da 

ADD 

Opinião do inquirido relativamente ao 

carácter formativo e/ou sumativo da ADD. 

Escala de 

Likert 

D
im

en
sã

o
: 

2
. 
 

P
ro

ce
d
im

en
to

s 
(1

/3
) 

2.1  

Elaboração de um 

modelo de ADD 

Opinião do inquirido relativamente: 

 aos sujeitos que devem estar envolvidos 

no processo de elaboração de um modelo 

de ADD; 

 à modalidade de participação dos docentes 

no processo de elaboração de um modelo 

de ADD; 

 à elaboração de um modelo de ADD 

baseado num perfil de competências 

científicas e pedagógicas para o exercício 

de funções nas várias áreas disciplinares. 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 

                                         
352

  Estabelecido de acordo com os elementos constantes no Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro. 
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Quadro 6 (2/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

2
. 

 

P
ro

ce
d
im

en
to

s 
(2

/3
) 

2.2 

Caracterização de 

um modelo de 

ADD 

Opinião do inquirido relativamente à 

incorporação de determinadas características 

num modelo de ADD nomeadamente a: 

 contextualização da ADD em função do 

estabelecimento escolar onde exerce o 

avaliado; 

 contextualização da ADD em função do 

vínculo profissional do avaliado; 

 contextualização da ADD em função do 

escalão remuneratório ocupado pelo 

avaliado; 

 contextualização da ADD em função da 

área disciplinar do avaliado; 

 uniformização da documentação ao nível 

nacional; 

 natureza formativa e/ou sumativa da 

informação recolhida; 

 existência de momentos informativos 

relativamente à evolução do desempenho 

do avaliado; 

 atribuição de classificação/ menções 

reguladas por quotas; 

 nomenclatura utilizada na atribuição de 

classificações/ menções; 

 organização das menções qualitativas 

 escala quantitativa que expressa o resultado 

final do processo de ADD. 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 

2.3 

Operacionalizaçã

o de um modelo 

de ADD 

Opinião do inquirido relativamente:  

 à implementação de um modelo de ADD 

de forma experimental; 

 à supervisão/ regulação do processo de 

ADD por um organismo independente do 

MEC; 

 ao conhecimento que o avaliado deve 

possuir acerca do processo de ADD; 

 à formação do avaliado acerca do processo 

de ADD; 

 ao feedback que o avaliado obtém no 

decorrer do processo de ADD; 

 da importância da negociação/ debate entre 

avaliado e avaliador(es); 

 à periodicidade/ calendarização da recolha 

de informações acerca do desempenho do 

avaliado; 

 à duração do ciclo avaliativo. 

Escala de 

Likert 
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Quadro 6 (3/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

2
. 

 

P
ro

ce
d
im

en
to

s 
(3

/3
) 

2.4  

Recolha de 

informações 

durante o ciclo de 

ADD 

Opinião do inquirido relativamente à recolha 

de informações que deve ocorrer: 

 junto dos alunos do avaliado; 

 junto dos Pais e Encarregados de Educação 

dos alunos do avaliado; 

 junto dos colegas de trabalho do avaliado; 

 junto da Direção da escola onde o avaliado 

exerce funções; 

 junto do Delegado de departamento/ de 

grupo ao qual pertence o avaliado; 

 junto do(s) Coordenador(es) de projetos 

e/ou titular(es) de cargos na escola onde o 

avaliado exerce funções; 

 junto do avaliado em exercício de funções; 

 através da observação de aulas do avaliado 

 através da análise de relatório(s) 

produzido(s) pelo avaliado; 

 através da análise de um portfólio 

produzido pelo avaliado. 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 

2.5 

Caracterização 

do(s) 

avaliador(es) 

Opinião do inquirido relativamente a se o(s) 

avaliador(es) deve(m): 

 exercer funções no mesmo estabelecimento 

de ensino que o avaliado; 

 deve(m) ser titular(es) de formação 

específica em ADD; 

 deve(m) ser titular(es) de formação 

académica mais elevada que aquela que o 

avaliado detém; 

 deve(m) estar posicionado(s) num escalão 

remuneratório superior ao do avaliado. 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 

D
im

en
sã

o
: 

3
. 

 

In
d
ic

a
d
o
re

s 
(1

/2
) 

3.1 

Indicadores 

associados aos 

alunos do 

avaliado 

Opinião do inquirido relativamente à utilização 

destes indicadores associados aos alunos do 

avaliado: 

 a taxa anual de reprovação dos alunos na(s) 

disciplina(s) do avaliado; 

 o nível de indisciplina na sala de aula em 

cada uma das turmas tuteladas pelo 

avaliado; 

 os resultados de testes de desempenho 

padronizados aplicados aos alunos do 

avaliado; 

 os resultados dos alunos em Exames 

Nacionais (quando aplicável). 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 
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Quadro 6 (4/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores 

 Componentes Indicadores das Componentes 
Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

3
. 

 

In
d
ic

a
d
o
re

s 
(2

/2
) 

3.2  

Indicadores 

associados 

diretamente ao 

avaliado  

Opinião do inquirido relativamente aos 

seguintes indicadores associados diretamente 

ao avaliado durante o ciclo de ADD: 

 a qualidade dos planos de aulas produzidos 

pelo avaliado; 

 as capacidades científicas e pedagógicas 

demonstradas pelo avaliado em sala de aula; 

 a(s) taxa(s) de cumprimento anual do(s) 

programa(s) curricular(es) da(s) disciplina(s) 

tutelada(s) pelo avaliado; 

 o nível de cumprimento das tarefas solicitadas 

ao avaliado pelos vários órgãos da escola; 

 a qualidade do trabalho desenvolvido nos 

cargos e funções desempenhados; 

 o nível de assiduidade do docente (salvo 

condições do Artigo 103 do ECD); 

 o(s) resultado(s) obtido(s) pelo avaliado na(s) 

formação(ões) frequentada(s) na sua área 

disciplinar; 

 o resultado obtido pelo avaliado num exame 

nacional que avalie os seus conhecimentos 

pedagógicos e científicos na sua área 

disciplinar; 

 o contributo do avaliado para a implementação, 

concretização das metas e objetivos constantes 

nos documentos estruturantes da escola onde 

exerce funções. 

Escala de 

Likert / 

Resposta 

aberta 

Os procedimentos e pressupostos que apresentamos permitiram-nos elaborar a primeira 

versão do questionário
353

. Esta construção não foi alcançada como se apenas se tratasse 

de mais um item no desenvolvimento do nosso estudo, pelo contrário, constituiu um 

marco importante para a consecução dos objetivos a que nos propusemos.  

Na construção desta primeira versão do questionário procurámos cumprir com todas as 

premissas apresentadas no ponto anterior. Quer se tratasse da extensão do questionário, 

do cuidado na redação das questões (linguagem e termos adequados aos futuros 

respondentes) ou ainda do aspeto gráfico e funcional do mesmo. Ainda que nesta etapa 

estamos apenas a desenvolver o questionário em suporte de papel para posteriormente 
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 Anexo II. 
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ser transportado para uma versão digital uma vez que a nossa opção vai para uma 

implementação do mesmo no terreno por autoadministração via correio eletrónico com 

ligação a uma plataforma de respostas online. 

O que mais nos preocupa é sem dúvida saber qual o nível de consecução que atingimos 

na elaboração desta primeira versão do questionário face ao nosso estudo. Teremos sido 

efetivamente capazes de formular questões adequadas aos nossos objetivos? A 

linguagem utilizada apresenta uma inteligibilidade adaptada a todos os inquiridos? A 

extensão do questionário não demove os respondentes? Cada questão transmite apenas 

uma ideia? Esquecemo-nos de algum item importante? 

Entre muitas outras, estas incertezas são na nossa opinião legítimas e provavelmente 

frequentes para todos aqueles que desenvolvem trabalhos desta natureza. Algumas 

destas dúvidas são inclusive paradigmáticas no seio da comunidade científica como é o 

caso da escala que escolhemos para aferir o nível de concordância dos respondentes 

face às afirmações que apresentamos. Optámos por um escala do tipo Likert com cinco 

níveis de igual amplitude cujas opções são: “Discordo Totalmente”, “Discordo”, 

Concordo”, “Concordo Totalmente” passando pela opção central “Nem discordo, nem 

concordo”. A presença deste valor central/ neutro é algo polémica:  

“ […], é preciso pensar se se vai prever uma categoria intermédia ou neutra. 

As opiniões e a prática dos especialistas estão muito divididas neste ponto. 

Consideram alguns que, se pensamos que uma posição neutra pode existir, 

é necessário que ela possa ser expressa da mesma forma que as outras. 

Mas pode também recear-se estar, deste modo, a oferecer uma escapatória 

àqueles que não fazem qualquer esforço de reflexão.” (Ghiglione e 

Matalon, 2001, p. 137) 

Com efeito, a literatura é profícua em fornecer-nos opiniões contraditórias quanto à 

paridade do número de opções de respostas numa escala de Likert.  

“ With too few categories, the rating scales may fail to discriminate between 

respondents with different underlying judgments; with too many, 

respondents may fail to distinguish reliably between adjacent categories.” 

(Groves et al, 2004, p. 239) 

Quer optemos por incluir no questionário de investigação um número par ou ímpar de 

opções de resposta em cada uma das questões de respostas múltiplas, teremos sempre 

que assumir que existem limitações associadas a esta escolha. Um número par de 

opções de resposta pode forçar o inquirido a tomar uma posição quando este não o 

deseja ou um número ímpar de opções pode contribuir para que este nunca manifeste 
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uma opinião que não seja a neutra. Alguns questionários não são efetivamente 

completados com rigor e ponderação sendo possível identificar um padrão de respostas, 

uma sequência lógica nas respostas, por exemplo: os inquiridos respondem 

alternadamente à primeira e à última opção.  

Para já decidimos manter a existência de um resposta neutral mesmo que esta possa ser 

considerada como uma escapatória para os respondentes uma vez que entendemos que 

pode ser útil não forçar uma tomada de posição perante as questões que colocámos. No 

entanto, não excluímos a possibilidade de alterar esta escolha em função do resultado do 

processo de validação. 

Não queremos concluir este ponto sem referir a importância que atribuímos à 

possibilidade que os respondentes têm de poder fornecer a sua opinião através da 

inclusão de questões que permitam respostas de tipologia aberta. Existe assim a 

possibilidade de recolher informações que permitem complementar ou contextualizar as 

suas opiniões (Fortin, 1999; Hill e Hill, 2002). 

3.6 Processo de validação 

 

A elaboração de um instrumento de investigação começa por ser um ato muito solitário 

onde o investigador apoiando-se nas leituras que realizou e na sua mundividência tem 

que enfrentar decisões quanto às características e conteúdos da ferramenta investigativa 

que pretende utilizar. É expectável que à medida que o processo evolui se instalem 

algumas incertezas que minam progressivamente a confiança de que está a produzir um 

dos elementos chave de todo o processo de investigação. 

A procura de soluções leva que se considere os mais variados recursos para expor as 

imperfeições que possam ter sido menosprezadas e cuja correção tem que anteceder a 

implementação do questionário em larga escala. É, portanto, fundamental que o 

investigador encontre formas de aferir o instrumento de recolha de dados, no sentido de 

determinar em que medida este cumpre o seu desígnio e dá respostas aos problemas 

levantados. Na realidade não existe outra solução senão abandonar o eremitismo e 

procurar alcançar lances de reflexão e partilha onde o aconselhamento junto de 

especialistas se mistura simbioticamente com momentos de crítica construtiva.  
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Não tenhamos ilusões acerca da pacificidade de um processo que permita avaliar a 

adequação ou “qualidade” de um instrumento de investigação! Entendemos que a 

melhoria não advém de momentos de quietude, mas resulta sobretudo de períodos de 

agitação intelectual que promovem recuos significativos nas investigações ao mesmo 

tempo que contribuem com avanços qualitativos de relevo. 

Não foi nosso propósito limitar o nosso trabalho a um simples exercício de adjetivação 

do instrumento de investigação que produzimos, queríamos ir o mais longe possível, ou 

seja, cumprir com as exigências científicas associadas à elaboração, validação e 

aplicação de um instrumento de recolha de informações desenvolvido no âmbito desta 

investigação.  

O recurso à literatura afigurou-se como inevitável, só assim foi possível sustentar, da 

melhor forma, todo este processo de validação.  

Cada investigação possui as suas particularidades, mas é comum verificar que uma parte 

significativa destas recorre aos mesmos instrumentos de recolha de dados. Não seria 

certamente a escolha da técnica de inquérito por questionário que nos ia diferenciar dos 

demais. A nossa intenção centrou-se no desenvolvimento de um instrumento que 

recolha informações relevantes para o estudo em curso, ao mesmo tempo que nos 

garanta que essas informações são recolhidas com o máximo de fiabilidade e validade. 

(Cooper e Schindler, 2003). 

Estas últimas linhas sugerem-nos de imediato algumas questões:  

1. O que se entende por fiabilidade e por validade? 

Procurar dar resposta a esta pergunta vai certamente conduzir-nos por e para alguns 

trilhos teóricos que nos consumirão algumas energias, mas entendemos que não é 

possível estabelecer mais indagações sem apaziguar as dúvidas que temos acerca dos 

conceitos de fiabilidade e validade. 

Comecemos por falar da fiabilidade, exigir que um instrumento de recolha de 

informações seja fiável é exigir que este seja consistente no sentido de produzir os 

mesmos resultados quando é repetidamente aplicado aos mesmos sujeitos ou objetos. 

(Sampiei, Collado e Lucio, 2006) 

É utópico considerar que a recolha de informações está isenta de erros, qualquer que 

seja o tipo de ferramenta de investigação que se utilize. No que diz respeito à utilização 
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de um questionário, este é tão fiável quanto menor for o erro que produz na recolha de 

informações. Poderá rotular-se tal erro como sendo uma forma de variabilidade aleatória 

observada no processo de recolha de informações. Tal variabilidade é na realidade 

desejável embora se pretenda que seja insignificante. Com efeito, quando o erro 

produzido deixa de ser aleatório e se torna sistemático, os resultados obtidos através do 

instrumento deixam de ser fiáveis. Daí a importância da sua existência ainda que se 

almeja que seja diminuta ou nula, sinónima da consistência da ferramenta de 

investigação. 

Assegurar a fiabilidade dos resultados obtidos é o primeiro passo na direção da 

certificação da validade desses mesmos dados ainda que a fiabilidade seja condição 

necessária, não é suficiente para garantir a validade (Maroco e Garcia-Marques, 2006). 

Note-se que não nos referimos à fiabilidade do instrumento, mas sim à fiabilidade das 

inferências que extrairmos dos elementos recolhidos com o nosso instrumento de 

investigação. O mesmo se aplica à validade: 

“ Reliability and validity refer to interpretations of test scores, not the test 

itself.” (Sireci, 2007, p. 479) 

Ainda que entender o conceito de fiabilidade tenha sido aparentemente pouco ambíguo, 

a apreensão do conceito de validade não se augura muito acessível. Com efeito, após 

algumas incursões na literatura verificámos que se trata de um conceito polissémico e 

controverso! 

O nosso trabalho complicou-se ainda mais quando fomos confrontados com a seguinte 

referência:  

“ […], it is essentially impossible not only to prove that a test is valid but to 

prove even that we are measuring what we think we are measuring.” 

(Sireci, 2007, p.477) 

Por um lado este autor alerta-nos para uma busca utópica de provas que sustentem 

inequivocamente a validade de um instrumento de recolha de dados, mas por outro lado 

o mesmo autor encaminha-nos no sentido de orientarmos a nossa atenção para a 

importância de justificar com detalhe, o propósito da utilização de tal instrumento como 

forma de sustentar a validade das inferências extraídas dos elementos recolhidos através 

do mesmo. Talvez tenhamos que reportar-nos a referências menos recentes, mas 

essenciais à compreensão deste conceito. 



 287 

No seu seminal trabalho Messick (1989) definiu a validade da seguinte forma: 

“ Validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which 

empirical evidence and theoretical rationales support the adequacy and 

appropriateness of inferences and actions based on test scores or other 

modes of assessment.” (Ibidem, p.13)  

Deveremos então sustentar o conceito de validade apenas nesta definição? A resposta 

tem que ser negativa, sobretudo quando a literatura é profícua em encontrar forma de 

nos enriquecer intelectualmente ao mesmo tempo que promove novas incertezas! Com 

efeito, enquanto critério de significância, o conceito de validade pode ser encontrado na 

literatura sob variadíssimas formas, existem referências a mais de trinta tipos de 

validade (Pasquali, 2007). Desde a validade de constructo, de conteúdo, de critério, 

preditiva, aparente, convergente, fatorial, interna, externa, empírica, múltipla, ecológica 

ou ainda sintética. As evoluções/ reformulações do conceito ao longo dos últimos 

cinquenta anos são efetivamente interessantes, onde até o próprio processo de 

investigação se modificou em função de toda esta dinâmica histórica e das evoluções 

computacionais que permitiram as reviravoltas entre um exame à validade de um 

instrumento de recolha de dados feito a posteriori com base nos elementos recolhidos e 

um exame que é realizado ainda na fase de elaboração do próprio instrumento (Bessa, 

2007). Ainda que verdadeiramente enriquecedor, todo este percurso memorável do 

conceito de validade só contribuirá para que dissipemos os nossos esforços se 

procurarmos esmiuçar todas as subtilezas da sua evolução ou elencarmos um sem 

número de nuances que caraterize cada um dos tipos de validade.  

Interessa-nos fundamentalmente afunilar o conceito à sua essência contemporânea, aos 

desígnios do nosso trabalho e não avolumar definições que podem sustentar um estudo 

mais aprofundado acerca da validade, mas que não cabe no horizonte desta 

investigação. 

Perante esta profusão de tipologias de validade estamos cada vez mais perplexos? Será a 

definição de Messick a aceção contemporânea (Pasquali, 2007, p.99) na qual devemos 

sustentar o nosso entendimento relativamente ao conceito de validade? A ideia de que 

toda a validade é uma validade de constructo tem tantos seguidores como contestatários, 

a unificação de todos estes conceitos num só é uma opção defendida na literatura 

(Messick, 1989) assim como é contra-argumentada (Lissitz e Samuelsen, 2007). 
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As nossas competências não nos permitem aflorar qualquer tipo de argumentação que 

sustente uma irrefutável opinião acerca de cada uma das posições debatidas por estes e 

outros especialistas no campo da teoria da validação. Feito este reparo as nossas 

perscrutações levaram-nos a encontrar uma forma elegante e sustentada de nos escapulir 

deste conflito argumentativo. Ainda que não tenhamos o arcaboiço teórico dos 

especialistas que referimos anteriormente temos evidentemente a obrigação de tomar 

uma posição acerca do conceito de validade e assumir as devidas consequências dessa 

escolha. A análise da literatura levou-nos a considerar o entendimento que a American 

Educational Research Association (AERA), a American Psychological Association 

(APA) e a National Council on Measurement in Education (NCME) apresentaram em 

1999. A validade é assim entendida como: 

“ Validity refers to the degree to which evidence and theory support the 

interpretations of test scores entailed by proposed uses of tests.” (AERA, 

1999,  p. 9) 

E onde os mesmos standards (AERA, 1999, p. 11) apontam cinco fontes de evidência 

de validade baseadas: 

 No conteúdo do instrumento – “test content”; 

 Nos processos de resposta – “response processes”; 

 Na estrutura interna – “internal structure”; 

 Nas relações com outras variáveis – “relations to other variables”; 

 Nas consequências da aplicação do instrumento – “consequences of testing”. 

Poderemos então basear-nos numa ou outra destas evidências para garantir a validade 

das inferências que vamos estabelecer a partir dos dados recolhidos pelo nosso 

instrumento de investigação?  

“ Do the Standards give us everything we need to properly validate tests? 

Unfortunately, the answer is no. […] Nevertheless, our task in evaluating 

or demonstrating the utility and appropriateness of a test for a particular 

purpose is clear. We need multiple sources of evidence, some based on 

theory and subjective judgment, and some based on statistical analysis, to 

justified test use and score interpretations.”(Sireci, 2009, p.32) 

Ficou aqui sugerido que não existem soluções milagrosas para resolver os problemas 

associados ao conceito de validade, apesar das imperfeções que cada teoria da validade 

incorpora, quem investiga e pretende produzir e utilizar a suas ferramentas 

investigativas tem que ter consiências das limitações das mesmas. Recorrer a uma das 
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fontes de evidência apresentadas anteriormente para completar o processo de validação 

no qual no encontramos significa aceitar todas as limitações que se associam a estes 

standards. No entanto como nos deu a entender Sireci (2009) é preferível auxiliarmo-

nos destes standarss do que procurar trabalhar contra eles. 

2. O que deve ser aferido em primeiro lugar, a fiabilidade ou a validade? 

Os conceitos de fiabilidade e validade estão relacionados, nem tudo o que apresenta 

validade tem fiabilidade, mas quando se verifica a existência de validade está implícita a 

fiabilidade (Sampieri, 2006). O que talvez justifique que alguns estudos optem primeiro 

por tratar a validade em detrimento da primazia da fiabilidade.  

No que diz respeito à nossa investigação, vamos optar por um processo de validação 

que aborda primeiro o conceito de validade e subsequentemente de fiabilidade. A razão 

desta escolha prende-se com as limitações associadas às ferramentas que utilizaremos 

no estudo da fiabilidade que explanaremos detalhadamente mais adiante. 

3. Como aferir a fiabilidade e a validade? 

Estamos convictos que o instrumento de recolha de dados que elaborámos está longe da 

perfeição e deve ser entendido como uma primeira versão daquilo que pode vir a ser 

uma ferramenta de trabalho que nos faculte os elementos fundamentais ao estudo em 

curso ao mesmo tempo que nos garanta que podemos estabelecer conjeturas com 

fiabilidade e validade.  

Como é expectável, no decorrer da elaboração da primeira versão do questionário, 

procurámos evitar que fatores externos exercessem alguma influência indesejável, mas 

saliente-se que os enviesamentos não advêm apenas de efeitos exteriores. O próprio 

investigador enquanto ator privilegiado no processo de elaboração do questionário 

também é o principal promotor de fatores de influência que podem produzir resultados 

indesejáveis. O desrespeito de regras fundamentais na construção do instrumento de 

investigação como as que referimos no ponto 3.4 também pode contribuir para que não 

seja garantida a adequação do mesmo ao estudo.  

Não obstante o rigor que procurámos manter durante toda a produção da primeira 

versão do questionário, interessa-nos agora percorrer um processo de validação que 

permita assegurar que a versão de aplicação do questionário de investigação cumprirá 

adequadamente os seus desígnios. 
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Chegou o momento de explanar esquematicamente todos procedimentos que constituem 

o processo de validação que inclui os estudos da validade e da fiabilidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 (1/2) – Esquematização do processo de validação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 (2/2) – Esquematização do processo de validação 
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Desenhámos todo o processo de validação para que o mesmo se desenvolvesse 

sequencialmente em sete etapas onde as duas primeiras constituem o corpo do estudo da 

validade e as 5ª e 6ª etapas englobam a análise da fiabilidade. 

Iniciamos, de seguida, a tarefa de expor sinteticamente cada um dos momentos que 

constituem todo o processo de validação. 

3.6.1 Primeira etapa – Avaliação da validade 

 

Uma vez desenvolvida a primeira versão do questionário optámos por submete-lo a uma 

análise realizada por especialistas.  

“ An expert review of the questionnaire is usually conducted as the initial 

phase of the questionnaire pretesting process.” (Biemer e Lyberg, 2003, 

p.263) 

“ […] it can be recommended that expert reviews should be conducted 

during the initial phase of the questionnaire pre-field testing process.” 

(European Commission, 2005, p.90) 

Solicitámos a colaboração de um painel de cinco especialistas doutorados e que 

gentilmente anuíram em desenvolver individualmente uma análise e consequente 

indicação de evidências de validade. Os especialistas trabalham em áreas de 

investigação que se adequavam à aferição da versão preliminar do nosso instrumento de 

investigação. Os especialistas em avaliação educacional e nas metodologias de 

investigação foram contactados por correio eletrónico
354

 sendo-lhes apresentado o 

trabalho de investigação e o propósito do pedido de colaboração. Foi-lhes facultado o 

questionário de validação
355

 e um enquadramento teórico
356

 onde incluímos: o problema 

de investigação; a delimitação da investigação; os objetivos da investigação; as opções 

metodológicas e a matriz que sustentou a elaboração da primeira versão do questionário. 

Estes elementos foram essenciais para que estes peritos se pronunciassem quanto à 

adequação do instrumento produzido tendo em conta as várias dimensões e 

componentes que definimos em consonância com o estudo e seus objetivos. Face à 

formação e a experiência de cada um dos juízes neste tipo de análise não estabelecemos 

qualquer critério nem escala de avaliação do instrumento, optámos por uma análise sem 

restrições de modo a que fossem identificados os erros, as omissões assim como 
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indicadas as propostas de alterações a serem efetuadas para melhorar o instrumento de 

investigação.  

A importância do aporte destes peritos para o nosso trabalho levou-nos a explanar em 

detalhe o contributo que recebemos por escrito de cada um e as consequentes 

implicações no instrumento em análise no ponto 3.6.1.1 Estudo da validade – contributo 

dos especialistas.  

A revisão de questionários de investigação por peritos é amplamente utilizada como 

fonte de validação de um instrumento de investigação (European Commission, 2005), 

esta técnica tem obviamente vantagens: possui uma eficácia reconhecida, processa-se 

com alguma celeridade e não envolve custos económicos excessivos. Mas também 

existem alguns inconvenientes, por exemplo o facto de nem todos os problemas 

identificados pelos juízes serem importantes, o que não implica grandes transtornos uma 

vez que o investigador, a seu tempo, os considerará ou negligenciará. Se alguns dos 

inconvenientes não são problemáticos outros devem ser atendidos:  

“ Although expert reviews suggested some reasons for problems, they failed 

to provide any idea of the perspective of interviewers or respondents, 

[…].” (European Commission, 2005, p. 90) 

Razão pela qual optámos por considerar uma segunda abordagem no que ao estudo da 

validade diz respeito.  

“ It is quite common practice for researchers developing survey 

questionnaires to seek the opinions of their colleagues on issues of 

questionnaire design.”(Biemer e Lyberg, 2003, p.262) 

Desta forma contactámos presencialmente cinco amigos críticos/ colegas, três dos quais 

mestres em educação (cujas áreas de investigação são a avaliação em educação e a 

didática da matemática). Ao solicitar a colaboração de colegas docentes para 

participarem neste processo de validação usufruímos das suas perspetivas enquanto 

juízes e simultaneamente como respondentes uma vez que foram satisfeitas as 

condições requeridas para participar no estudo. Ainda que se ressalve de imediato o 

facto das suas participações nesta etapa invalidar a sua presença entre os futuros 

inquiridos aquando a realização do pré-teste na quinta etapa – Experimentação e 

futuramente no decorrer da aplicação do questionário na versão definitiva. Antes de 

prosseguirmos parece-nos primordial esclarecer que neste contexto a expressão “amigos 

críticos” deve ser entendida nas palavras de Day (1999): 
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“ Moving into ‘double loop’ learning and decreasing isolation may be 

achieved through the active encouragement of critical friendships. These 

can be means of establishing links with one or more colleagues to assist in 

process of learning and change so that ideas, perceptions, values and 

understandings may be shared through the mutual disclosures of thinking 

and practice, feelings, hopes and fears. The results of this kind of 

interaction, if successful, will be deeper levels of reflection, 

experimentation, and greater potential for change and higher teaching 

standards.” (Ibidem, p.101) 

No decorrer do contacto presencial e individual com os colegas apresentámos-lhes o 

trabalho de investigação assim como o propósito do pedido de colaboração. Não lhes 

facultamos nenhum outro documento além da primeira versão do questionário de 

investigação em suporte de papel
357

. Apenas lhes fornecemos oralmente a indicação de 

proceder ao preenchimento do questionário na nossa presença e de nos alertar para 

possíveis problemas ao nível da formulação das questões, de sua interpretação extensão; 

organização, praticabilidade, coerência, atualidade, pertinência ou de qualquer outra 

ocorrência que entendessem salientar enquanto respondentes. Registámos, por escrito, 

ipsis verbis as suas opiniões. À semelhança da opção que tomámos em relação à análise 

realizada pelos juízes anteriores apresentaremos no ponto 3.6.1.2 Estudo da validade – 

contributo dos amigos críticos, o contributo de cada um dos colegas e as consequentes 

implicações no instrumento em análise. 

3.6.1.1 Estudo da validade - contributo dos especialistas 

 

A análise realizada pelos especialistas decorreu no período compreendido entre 12 de 

dezembro de 2011 e 7 de fevereiro de 2012. Como referimos anteriormente a habitual 

celeridade deste tipo de análise apontada como uma vantagem não cumpriu com as 

nossas expetativas iniciais. A morosidade do processo foi influenciada por determinados 

compromissos inadiáveis por parte de alguns dos peritos que oportunamente nos 

alertaram para tais factos e nos questionaram no sentido de determinar a nossa 

disponibilidade para aguardar algum tempo ou eventualmente para solicitar a 

colaboração de outras individualidades versadas neste tipo de trabalho. Optámos por 

aguardar mais uns momentos pois almejávamos obter umas análises exaustivas do nosso 

instrumento de investigação como veio a suceder posteriormente.  
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Recolhidas as indicações dos especialistas organizámos a nossa análise sob a forma de 

pequenas “grelhas”
358

 que permitiram analisar com minúcia cada uma das sugestões.  

Os itens que não foram apontados pelos peritos não serão apresentados e manter-se-ão 

imutáveis aquando a elaboração da versão definitiva do questionário. Para aqueles que 

foram alvo de indicações as “grelhas” incluem para cada um deles: um resumo das 

sugestões do(s) perito(s); o número de especialistas que as apontaram direta ou 

indiretamente; a nossa análise em resposta a cada uma das indicações recolhidas e as 

implicações que as mesmas provocaram no questionário. 

Uma vez que não estabelecemos qualquer critério nem escala de avaliação do 

instrumento, surge uma inevitável questão: Como decidir se devemos cumprir com as 

sugestões dos juízes convidados?  

Para evitar qualquer tipo de indecisão assumimos com as devidas consequências, quatro 

premissas pouco ortodoxas e cientificamente contestáveis, mas cuja coerência e 

sequencialidade apontam alguma eficácia: 

 Primeira: tendo em conta a envergadura científica e a larga experiência 

investigativa de cada uma das pessoas que se debruçou sobre o nosso objeto de 

investigação julgamos que é prudente questionarmo-nos sobre o trabalho que 

elaborámos e analisar cuidadosamente cada uma das propostas recolhidas ainda 

que apenas tenha sido referida por um único perito; 

 Segunda: avaliar o custo/ benefício de não cumprir com as indicações dos juízes; 

 Terceira: sempre que subsistam dúvidas, procurar diligenciar um novo contacto 

com os peritos, se oportuno e possível, no sentido de solicitar mais algum 

esclarecimento; 

 Quarta: a última e sem dúvida a mais importante pois se todas as anteriores não 

surtissem efeito, deveremos recorrer imediatamente à inestimável colaboração 

do nosso orientador. 

 Foi com base nestes quatro princípios que elaboramos toda a análise que de seguida se 

apresenta. O primeiro aspeto que começaremos por referir antes de iniciar a nossa 

análise item a item é transversal a todos os especialistas e vertical no que ao 

questionário respeita. Os peritos foram unanimes ao apontar que a opção central/ neutra 

“Não concordo, nem discordo” que consta da escala de Likert deve ser excluída. Como 
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tivemos oportunidade de referir anteriormente a inclusão de um valor central é uma 

questão controversa, provavelmente desde 1932 data da sua criação pelo professor de 

psicologia e sociologia Rensis Likert. Como já referimos, quer optemos por excluir a 

opção central ou não teremos que conviver futuramente com as consequências desta 

escolha.  

Os peritos justificaram esta proposta de exclusão com base no facto da população que 

pretendemos inquirir estar devidamente informada sobre a temática em estudo. O facto 

de se tratar de um tema que envolve diretamente os docentes, independentemente da 

idade, situação contratual, grupo disciplinar ou escalão profissional, leva a que estes 

tenham necessariamente uma opinião acerca do processo de ADD.  

Entendemos plenamente os motivos que sustentam a proposta de exclusão da opção 

central/ neutra pelo que temos que tomar uma decisão quanto a cumprir ou não esta 

indicação. As quatro premissas que estabelecemos vão imediatamente ser colocadas à 

prova. A unanimidade desta proposta, por parte dos peritos, sugere-nos que devemos ser 

cautelosos quanto à inclusão de uma opção central, estamos obviamente preocupados 

com a possibilidade de muitos dos respondentes optarem pela “fuga” para a indecisão, o 

que pode ter consequências no estudo. Mas a exclusão desta opção também nos inquieta 

uma vez que cria uma situação onde se “força” que os inquiridos tenham uma opinião 

relativa a cada um dos itens propostos. 

Não é de todo evidente tomar uma decisão que garanta inequivocamente que os 

respondentes não vão escamotear a sua opinião num valor central se ele existir ou, pelo 

contrário, se vão sentir-se forçados a assumir uma opinião acerca de cada um dos itens 

do questionário contemplados com uma escala de Likert. 

Esgotadas as três primeiras premissas solicitámos mais uma vez a colaboração do nosso 

orientador. Em conformidade com a sua experiência e após uma pausada análise das 

indicações obtidas junto dos especialistas optámos em comum acordo, que apesar dos 

perigos subjacentes a esta escolha, deveríamos assumir uma escala de Likert com quatro 

níveis, excluindo-se o valor central. Entendemos que esta opção era a mais adequada 

para este estudo. 

Cada uma das sugestões que recolhemos junto dos especialistas contribuiu para que 

refletíssemos longamente sobre o questionário e na necessidade de lhe aportar melhorias 

sob vários aspetos:  
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 em termos de formulação de alguns dos itens;  

 na necessidade de o simplificar e de reduzir a sua extensão;  

 na opção de excluir alguns itens menos relevantes; 

 na importância que deve ser atribuída à possibilidade dos inquiridos 

apresentarem a sua opinião sem terem que estar confinados a um leque de 

respostas pré-definidas.  

Vamos agora proceder à análise das sugestões apresentadas pelos amigos críticos cuja 

análise enfoca no prisma dos respondentes. 

3.6.1.2 Estudo da validade - contributo dos amigos críticos 

 

A análise realizada pelos amigos críticos decorreu no período compreendido entre 4 e 

27 de janeiro de 2012. À semelhança do trabalho que realizámos relativamente ao 

contributo dos especialistas, o registo escrito individual que efetuámos do contributo 

dos amigos críticos conduziu-nos elaborar umas “grelhas”
359

  de análise para cada uma 

das dimensões, componentes e respetivos itens.  

As sugestões que recolhemos junto dos amigos críticos também foram extremamente 

úteis para que fossem detetados mais alguns problemas na ótica dos respondentes. À 

semelhança do que fizemos anteriormente, os momentos de reflexão que advieram da 

análise das sugestões dos colegas levaram-nos a considerar a reformulação do 

questionário:  

 em termos de formulação de alguns dos itens;  

 na necessidade de o simplificar e de reduzir a sua extensão;  

 na opção de excluir alguns itens menos relevantes. 

Temos agora, em nossa posse, todos os elementos necessários à reformulação do 

questionário que vamos desenvolver cuidadosamente na segunda etapa do processo de 

validação. Trata-se de um procedimento que requer uma atenção redobrada uma vez que 

qualquer erro que seja eventualmente cometido agora só produzirá efeitos nefastos após 

a aplicação definitiva do instrumento o que pode enviesar o nosso estudo.  

 

                                         
359

 Anexo VI. 
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3.6.2 Segunda etapa – Reformulação 

 

Ao manifestar concordância com os especialistas e amigos críticos quanto à necessidade 

de reformular o questionário decidimos que era fundamental atualizar a matriz 

conceptual que alicerçou a elaboração da primeira versão do questionário.   

Quadro 7 – Matriz conceptual atualizada 

Dimensões Componentes Intento junto dos inquiridos 

0. 

Sociodemográfico 

0.1 Vertente Pessoal Recolher informação biográfica 

0.2 Vertente Profissional 
Recolher informação de carácter 

profissional 

1. 

Posicionamento 

1.1 Existência da ADD Determinar se a ADD deve existir 

1.2 Propósitos da ADD 
Determinar quais devem ser as finalidades 

da ADD 

2.  

Procedimentos 

2.1   Elaboração de um 

modelo de ADD 

Identificar quem deve participar no 

processo de elaboração de um modelo de 

ADD 

2.2 Caracterização de um 

modelo de ADD 

Identificar algumas características que 

devem estar associadas a um modelo de 

ADD 

2.3  Modalidades de recolha 

de informações durante 

o ciclo de ADD 

Determinar como e quando devem ser 

recolhidas informações acerca do 

desempenho do avaliado 

2.4   Fontes para a recolha de 

informações durante o 

ciclo de ADD 

Identificar quem deve fornecer informações 

acerca do desempenho do avaliado 

2.5  Instrumentos para a 

recolha de informações 

durante o ciclo de ADD 

Determinar que instrumentos devem ser 

utilizados para recolher informações acerca 

do desempenho do avaliado 

2.6 Caracterização do(s) 

avaliador(es) 

Identificar quais as características que 

devem ser associadas ao(s) avaliador(es) 

3.  

Indicadores 

3.1 Indicadores associados 

aos alunos do avaliado 

Identificar quais os indicadores de 

desempenho docente que devem ser obtidos 

através de elementos associados aos alunos 

do avaliado 

3.2  Indicadores associados 

diretamente ao avaliado 

Identificar quais os indicadores de 

desempenho docente que devem ser obtidos 

através de elementos diretamente 

associados ao avaliado 

4. Resposta 

aberta 
A definir a posteriori  

Identificar aspetos considerados pertinentes 

pelo inquirido 
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Ainda que a opção de atualizar a matriz conceptual possa parecer um procedimento 

repetitivo aos olhos de quem nos lê, entendemos que é a forma mais coerente e rigorosa 

de proceder eficaz e celeremente à edificação da segunda versão do questionário de 

investigação.  

De salientar que no decorrer da atualização da matriz anterior sentimos a necessidade de 

contactar novamente dois dos especialistas e um dos amigos críticos no sentido de 

esclarecer algumas dúvidas de caracter interpretativo, respetivamente nos pontos 2.3 – 

Operacionalização de um modelo de ADD e 2.2 – Caracterização de um modelo de 

ADD. Uma vez dissipadas todas as nossas interrogações, realizámos as seguintes 

alterações na matriz conceptual: 

 A componente 1.2 – Vertentes da ADD foi excluída; 

 Foi incluída a componente 1.2 – Propósitos da ADD; 

 As componentes 2.1 – Elaboração de um modelo de ADD e 2.2 – 

Caracterização de um modelo de ADD foram reformuladas; 

 As componentes 2.3 – Operacionalização de um modelo de ADD e 2.4 – 

Recolha de informações durante o ciclo de ADD foram reorganizadas em três 

componentes 2.3 – Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de 

ADD; 2.4 – Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de ADD e 2.5 

– Instrumentos para a recolha de informações durante o ciclo de ADD; 

 As componentes 2.5 – Caracterização do(s) avaliador(es) foi reformulada e 

designa-se agora 2.6 – Caracterização do(s) avaliador(es). 

Consequência da atualização anterior enveredou-se para um trabalho de reformulação 

da matriz de dimensões, componentes e indicadores para que as correções efetuadas na 

matriz conceptual fossem percetíveis com mais detalhes.  
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Quadro 8 (1/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores atualizada 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

 0
. 
S

o
ci

o
d
em

o
g
rá

fi
co

 

0.1 

Vertente 

Pessoal 

 Género; Escolha múltipla 

 Idade. Número inteiro 

0.2 

Vertente 

Profissional 

 Situação profissional; 
Escolha múltipla/ 

Resposta aberta 

 Habilitações académicas; 
Escolha múltipla/ 

Resposta aberta 

 Tempo de Serviço; Número inteiro 

 Escalão remuneratório; 
Escolha múltipla/ 

Resposta aberta 

 Código/ Grupo disciplinar; Escolha múltipla 

 Distrito onde exerce funções. 
Escolha múltipla/ 

Resposta aberta 

D
im

en
sã

o
: 

1
. 

P
o
si

ci
o
n

a
m

en
to

 1.1 

Existência da 

ADD 

 Opinião do inquirido relativamente à existência 

de um processo de ADD. 
Escala de Likert 

1.2 

Propósitos da 

ADD 

Opinião do inquirido relativamente à ADD 

enquanto promotora: 

 do desenvolvimento profissional; 

 da melhoria da qualidade da escola; 

 da melhoria das aprendizagens dos alunos; 

 da prestação de contas à sociedade; 

 da diferenciação dos docentes segundo o seu 

mérito; 

 da regulação do acesso à profissão docente. 

Escala de Likert 
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Quadro 8 (2/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores atualizada 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

2
. 
P

ro
ce

d
im

e
n

to
s 

(1
/2

) 

2.1 

Elaboração de 

um modelo de 

ADD 

 Opinião do inquirido relativamente à 

modalidade de participação dos docentes no 

processo de elaboração de um modelo de ADD; 

Escala de Likert. 

 Identificação dos sujeitos que devem estar 

envolvidos no processo de elaboração de um 

modelo de ADD. 

Resposta aberta. 

2.2 

Caracterização 

de um modelo 

de ADD 

Opinião do inquirido relativamente à 

incorporação de determinadas características 

num modelo de ADD nomeadamente a: 

 contextualização da ADD em função do 

estabelecimento escolar onde exerce o avaliado; 

 contextualização da ADD em função do vínculo 

profissional do avaliado; 

 contextualização da ADD em função do escalão 

remuneratório ocupado pelo avaliado; 

 contextualização da ADD em função da área 

disciplinar do avaliado; 

 uniformização da documentação ao nível 

nacional; 

 existência de momentos informativos 

relativamente à evolução do desempenho do 

avaliado; 

 atribuição de classificação/ menções reguladas 

por quotas; 

 nomenclatura utilizada na atribuição de 

classificações/ menções. 

Escala de Likert. 

2.3  

Modalidades 

de recolha de 

informações 

durante o ciclo 

de ADD 

Opinião do inquirido relativamente à 

modalidade de recolha de informações que deve 

ocorrer: 

 quando for solicitada pelo avaliado; 

 quando o(s) avaliador(es) o entender(em); 

 quando for acordado entre o avaliado e o(s) 

avaliador(es); 

 de acordo com uma calendarização nacional; 

 através da observação presencial do mesmo em 

exercício de funções; 

 através de análise documental. 

Escala de Likert. 

 

 Opinião do inquirido relativamente a outra(s) 

modalidade(s) de recolha de informações acerca 

do desempenho do avaliado. 

Resposta aberta. 
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Quadro 8 (3/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores atualizada 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

2
. 
P

ro
ce

d
im

e
n

to
s 

(2
/2

) 

2.4   

Fontes para a 

recolha de 

informações 

durante o ciclo 

de ADD 

Opinião do inquirido relativamente à 

modalidade de recolha de informações que deve 

ocorrer junto: 

 dos alunos do avaliado; 

 dos Pais e Encarregados de Educação dos 

alunos do avaliado; 

 dos colegas de trabalho do avaliado;; 

 da Direção da escola onde o avaliado exerce 

funções; 

 do Delegado de departamento/ de grupo ao qual 

pertence o avaliado; 

 do(s) Coordenador(es) de projetos e/ou 

titular(es) de cargos na escola onde o avaliado 

exerce funções. 

Escala de Likert. 

 Identificação de outra(s) fonte(s) para a recolha 

de informações acerca do desempenho do 

avaliado. 

Resposta aberta. 

2.5   

Instrumentos 

para a recolha 

de informações 

durante o ciclo 

de ADD 

Opinião do inquirido relativamente à utilização 

de determinados instrumentos de recolha de 

informações acerca do seu desempenho tais 

como: 

 a observação de aula(s); 

 a produção de relatório(s); 

 a produção de um portfólio. 

Escala de Likert. 

 Identificação de instrumento(s) para recolher 

informações acerca do desempenho do avaliado. 
Resposta aberta. 

2.6 

Caracterização 

do(s) 

avaliador(es) 

Opinião do inquirido relativamente ao(s) 

avaliador(es) que deve(m): 

 exercer funções no mesmo estabelecimento de 

ensino que o avaliado; 

 deve(m) ser titular(es) de formação específica 

em ADD; 

 deve(m) ser titular(es) de formação académica 

mais elevada que aquela que o avaliado detém; 

 deve(m) estar posicionado(s) num escalão 

remuneratório superior ao do avaliado. 

Escala de Likert. 

 Identificação de instrumento(s) para recolher 

informações acerca do desempenho do avaliado. 
Resposta aberta. 
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Quadro 8 (4/4) – Matriz de dimensões, componentes e indicadores atualizada 
 Componentes Indicadores das Componentes 

Tipo de 

Respostas 

D
im

en
sã

o
: 

3
. 
In

d
ic

a
d
o
re

s 

3.1  

Indicadores 

associados aos 

alunos do 

avaliado. 

Opinião do inquirido relativamente aos 

seguintes indicadores associados aos alunos do 

avaliado durante o ciclo de ADD: 

 a taxa anual de reprovação dos alunos na(s) 

disciplina(s) do avaliado; 

 o nível de indisciplina na sala de aula em cada 

uma das turmas tuteladas pelo avaliado; 

 os resultados de testes de desempenho 

padronizados aplicados aos alunos do avaliado; 

 os resultados dos alunos em Exames Nacionais 

(quando aplicável). 

Escala de Likert 

 Identificação de indicadores associados aos 

alunos do avaliado. 
Resposta aberta 

3.2   

Indicadores 

associados 

diretamente ao 

avaliado. 

Opinião do inquirido relativamente aos 

seguintes indicadores associados diretamente ao 

avaliado durante o ciclo de ADD: 

 a qualidade dos planos de aulas produzidos pelo 

avaliado; 

 as capacidades científicas e pedagógicas 

demonstradas pelo avaliado em sala de aula; 

 a(s) taxa(s) de cumprimento anual do(s) 

programa(s) curricular(es) da(s) diciplina(s) 

tutelada(s) pelo avaliado; 

 o nível de cumprimento das tarefas solicitadas 

ao avaliado pelos vários órgãos da escola; 

 a qualidade do trabalho desenvolvido nos 

cargos e funções desempenhados; 

 o nível de assiduidade do docente (salvo 

condições do Artigo n.º 103 do ECD); 

 o(s) resultado(s) obtido(s) pelo avaliado na(s) 

formação(ões) frequentada(s) na sua área 

disciplinar; 

 o resultado obtido pelo avaliado num exame 

nacional que avalie os seus conhecimentos 

pedagógicos e científicos na sua área disciplinar 

 o contributo do avaliado para a implementação, 

concretização das metas e objetivos constantes 

nos documentos estruturantes da escola onde 

exerce funções. 

Escala de Likert 

 Identificação de indicadores associados 

diretamente ao avaliado. 
Resposta aberta 
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3.6.3 Terceira etapa – Atualização 

 

A denominação que adotámos para este ponto simboliza o momento de atualização/ 

reformulação do questionário que se encontra assim na segunda versão
360

. Como é 

evidente esta versão do questionário não pode nem deve ser rotulada como se de um 

novo questionário se tratasse, uma vez que as modificações que efetuámos em 

conformidade com as sugestões recebidas centraram-se fundamentalmente na sua 

simplificação. Alterações mais profundas teriam consequências de relevo tendo que se 

reiniciar todo o processo de validação através de nova submissão aos especialistas assim 

como aos amigos críticos. 

Estamos convictos que as correções que foram efetuadas aportaram melhorias 

significativas ao nosso trabalho. Existirão sempre imperfeições, as leituras efetuadas e 

oportunamente referidas assim o confirmam. Não é possível produzir um instrumento 

de recolha de dados que seja unanimemente reconhecido como isento de erros.  

Enquanto autores temos o dever de zelar pela perfeição do nosso trabalho, mas também 

temos a obrigação de reconhecer que as nossas capacidades têm limites e que sempre 

que seja necessário devemo-nos socorrer de quem já trilhou estes caminhos. Assim o 

fizemos e estamos agora em condições para prosseguir para a próxima etapa que marca 

a transposição do questionário em suporte de papel para a sua versão em suporte digital. 

3.6.4 Quarta etapa – Transposição 

 

Porquê optar precocemente por transpor o questionário de investigação para uma versão 

digital quando o processo de validação se encontra por concluir?  

A resposta é simples! A própria transposição do questionário é parte integrante do 

processo de validação!  

Por um lado se recordarmos os objetivos desta investigação
361

, rapidamente concluímos 

que a distribuição presencial do questionário de investigação não é a forma mais 

aconselhada para a sua implementação. Seja em termos de tempo necessário para que os 

                                         
360

 Anexo VII. 
361

 Cf. 1.6 Objetivos da investigação. 
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docentes tenham acesso ao mesmo ou ainda em relação aos custos financeiros 

associados a uma logística de distribuição em grande escala aos docentes em exercício 

nas escolas públicas “semeadas ao sabor do vento” no Alentejo. O que per se justifica 

de imediato o recurso a uma ferramenta de divulgação eletrónica. 

Por outro lado, ao cumprir os trâmites associados à aferição da validade restavam 

executar todos os procedimentos relativos à avaliação da fiabilidade. No âmbito desta 

investigação significou associar o estudo da fiabilidade ao cálculo do coeficiente de 

consistência interna Alfa de Cronbach. Esta opção, que oportunamente justificaremos 

no ponto 3.6.6, obrigou-nos a recolher dados que sustentassem os cálculos necessários à 

determinação do supra citado coeficiente.  

Mas como obter tais dados? Através da realização de um pré-teste do questionário junto 

de respondentes com características semelhantes aos indivíduos a inquirir aquando a 

implementação do questionário numa versão definitiva. Para que o processo de recolha 

fosse rigoroso e o mais realista possível optámos por realizá-lo em condições 

semelhantes às que fomos encontrar no decorrer da aplicação final do questionário, ou 

seja, através da aplicação do questionário em formato digital. Considerámos que não era 

prudente realizar todo o processo de validação com o recurso a um questionário em 

suporte de papel se o intento final implicava o recurso ao mesmo instrumento em 

suporte digital por autoadministração. 

A desenfreada evolução tecnológica que temos vivido nos últimos anos contribuiu para 

que as ferramentas eletrónicas de carácter livre estejam agora à nossa disposição para 

poderem ser utilizadas de modo a que um inquérito por questionários seja totalmente 

realizado à distância de um clique. Não se trata apenas de substituir o vulgo papel de 

celulose por um código binário em suporte magnético e desdenhar as premissas 

associadas à construção de um questionário que referimos no ponto 3.4. Pelo contrário, 

a transposição do nosso instrumento de recolha de informações para o formato digital 

procurou manter todas as características apontadas anteriormente.  

Após uma breve indagação no sentido de determinar quais os programas disponíveis 

para suprir as nossas necessidades, tomámos conhecimento que os serviços informáticos 

da Universidade de Évora disponibilizavam aos doutorandos da instituição o acesso a 

uma plataforma que poderia ser utilizada no âmbito desta investigação. Denominada de 

limesurvey, a plataforma permitia que um utilizador com conhecimentos informáticos 
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na ótica do utilizador de processadores de texto / folhas de cálculo colocasse online um 

questionário de investigação. 

Foi o que fizemos ao transpor o nosso questionário para a plataforma limesurvey que 

ficou imediatamente acessível para qualquer individuo com acesso à internet através da 

seguinte ligação: http://www.inqueritos.uevora.pt/index.php?sid=74684. 

Era também fundamental testar as funcionalidades da plataforma e aferir 

antecipadamente se esta se adequava às nossas necessidades. 

A nossa intenção ao optar por tais ferramentas de autoadministração permitiu-nos 

solucionar o problema da implementação em massa ao mesmo tempo que nos forneceu 

os elementos para o cálculo do coeficiente de consistência interna. Não esqueçamos que 

a utilização das potencialidades desta plataforma possibilitou-nos uma economia de 

tempo na divulgação, implementação e tratamento dos dados resultantes do estudo. 

Ainda que sem qualquer tipo de influência neste trabalho destacaremos também a 

redução da nossa pegada ambiental que não deve ser descorada. 

3.6.5 Quinta etapa – Experimentação 

 

Referimos no ponto anterior que optámos por realizar um pré-teste do questionário com 

o intuito de obter elementos que sustentassem o cálculo do coeficiente de consistência 

interna, o Alfa de Cronbach, para efeitos do estudo da fiabilidade. Na realidade ao 

implementar um pré-teste do questionário obtivemos outras vantagens.  

“ […], o pré-teste do questionário indica-nos como as questões e as 

respostas são compreendidas, permite-nos evitar erros de vocabulário e de 

formulação e salientar recusas, incompreensões e equívocos, […].” 

(Ghiglione e Matalon, 2001, p. 157) 

Com efeito, porque não utilizar este estudo piloto para obter mais informações 

complementares que eventualmente pudessem contribuir para melhorar o instrumento 

de recolha de dados? Nunca devemos desdenhar a importância de permanecer recetivos 

a qualquer informação que aprimore o estudo no seu todo! 

As primeiras interrogações surgiram ainda mal se desenhava o processo de 

implementação:  

 Onde implementar o pré-teste? 
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 Quem podemos inquirir? 

 Como recolher as sugestões/ indicações dos inquiridos? 

Ao tentar responder à primeira questão deparamo-nos com um problema: a aplicação 

formal e oficial de um questionário de investigação numa escola pública requer um 

pedido de autorização deferido pela Direção-Geral da Educação e pelo Gabinete de 

Estatística e Planeamento da Educação em conformidade com o Despacho nº 15 

847/2007 publicado no Diário da República - 2ª série - N.º 140 de 23 de julho. Uma vez 

que não era, nem nunca será, nossa intenção cometer qualquer tipo de ilegalidade 

procurámos resolver esta situação da melhor forma. Estava fora de questão implementar 

o questionário num estabelecimento de ensino do Alentejo escolhido aleatoriamente ou 

até por conveniência sem autorização para tal. Também não era viável que fosse 

solicitado um pedido de autorização para realizar um pré-teste com um instrumento em 

processo de validação! A solução encontrada foi requerer novamente a colaboração de 

novos amigos críticos, mas agora num número substancialmente mais significativo. 

Tratando-se de um pedido informal e a título particular realizado diretamente junto de 

colegas que exercem funções em diversos estabelecimentos de ensino do Alentejo 

alcançámos o pretendido sem a necessidade de formalizar qualquer tipo de pedido 

oficial e vincular a realização do pré-teste a uma autorização ministerial. 

Para responder à segunda questão e cumprir com os objetivos do estudo, os inquiridos 

tinham evidentemente que ser docentes em exercício nas escolas públicas do Alentejo, 

sem qualquer tipo de restrição em termos de idade, género, grupo disciplinar, situação 

contratual, escalão profissional ou tempo de serviço.  

Sem a pretensão de estabelecer um número pré-determinado de respondentes 

procurámos identificar, no conjunto de docentes com os quais tivemos oportunidade de 

trabalhar nos últimos anos, aqueles que satisfaziam as premissas referidas 

anteriormente. Retivemos 183 potenciais respondentes e decidimos, por conveniência, 

solicitar a colaboração de cerca de um terço. Foram assim contactados por correio 

eletrónico
362

 60 docentes (32,8%) que escolhemos por extração aleatória simples. 

Obtivemos 52 respostas favoráveis (28,4%) ao nosso pedido de colaboração, tendo sido 

posteriormente preenchidos online 48 questionários (26,2%). 

                                         
362

 Anexo VIII. 
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Ainda que a estrutura do questionário permitisse que os inquiridos acrescentassem 

algum aspeto que considerassem pertinente no âmbito da recolha de indicadores e 

procedimentos relativos à ADD, tal espaço não se destinava a dar resposta à terceira e 

última questão que colocámos anteriormente. Para recolher qualquer alerta ou 

comentário proferidos na ótica dos respondentes relativamente às características do 

questionário (extensão; ambiguidade da formulação de alguma das afirmações; tempo 

estimado para a sua concretização; organização do questionário) elaborámos um 

documento
363

 que anexámos ao correio eletrónico que enviamos aos amigos críticos 

para solicitar a sua colaboração e que nos foi devolvido devidamente anotado com 

algumas indicações. 

A implementação do pré-teste facultou-nos elementos que utilizámos com dois 

propósitos: 

 detetar algumas “anomalias” no instrumento de recolha de dados através das 

sugestões/ indicações recolhidas junto dos respondentes e assim proceder às suas 

correções; 

 determinar o coeficiente de consistência interna, Alfa de Cronbach e assim 

avaliar a fiabilidade das inferências a extrair dos elementos recolhidos com o 

nosso instrumento de investigação aquando a sua implementação na versão 

definitiva. 

À semelhança do que fizemos nos pontos 3.6.1.1 e 3.6.1.2 optámos por desenvolver o 

estudo da fiabilidade em dois pontos. Analisámos o retorno dos respondentes no ponto 

3.6.5.1 Estudo da fiabilidade – contributo dos amigos críticos e desenvolvemos os 

procedimentos necessários para determinarmos o coeficiente de consistência interna no 

ponto 3.6.5.2 Estudo da fiabilidade – cálculo do Alfa de Cronbach.  

3.6.6 Sexta etapa – Avaliação da fiabilidade 

 

Como avaliar a fiabilidade das inferências que extrairmos dos elementos recolhidos 

com o nosso instrumento de investigação? 

A procura da excelência obrigar-nos-ia a produzir um instrumento “perfeito” que 

permitisse recolher informações totalmente isentas de desvios ou erros. Infelizmente 
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cumprir com esta obrigação não é de todo uma tarefa que se concretize com facilidade e 

por isso o nosso trabalho desenvolveu-se no sentido de minimizar tais desvios ou erros. 

Existe uma panóplia de procedimentos que permitem determinar quão fiável são as 

nossas inferências. 

Não se trata apenas de determinar o valor de um coeficiente de fiabilidade que varia 

entre 0 e 1, desejando obter para o nosso trabalho um valor que seja o mais próximo de 

1 quanto possível podendo assim classificar a nossa produção como detetora de elevada 

fiabilidade.  

Prior a recorrer a alguns dos métodos à nossa disposição: Test-Retest; Paralell Form; 

Split-Half; Alfa de Cronbach referidos na literatura (Hill e Hill, 2002), devemos analisar 

as condições de aplicabilidade dos mesmos e contrapô-las às especificidades da nossa 

investigação e consequentes características do instrumento de recolha de informações 

que queremos testar. 

Uma vez que é nossa intenção realizar uma única aplicação do questionário num 

período de tempo delimitado não nos é possível recorrer a determinados testes de 

fiabilidade (Sampieri, 2006, p. 291). Ficam assim, de imediato, excluídos todos os 

procedimentos que implicam mais do que uma administração do questionário definitivo. 

O leque de métodos à nossa disposição fica um pouco mais reduzido, entre os métodos 

que entendemos serem os mais adequados restam-nos o método de Split-Half e o 

cálculo do coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach.  

A nossa opção pelo cálculo deste coeficiente de consistência interna deve-se à tipologia 

de aplicação do questionário. As condições técnicas associadas à aplicação do 

questionário de investigação por via eletrónica e as especificidades associadas à 

envergadura da nossa investigação não facilitam a utilização do método de Split-Half. O 

que significa que vamos determinar o coeficiente de consistência interna Alfa de 

Cronbach para avaliar a fiabilidade das inferências que vamos extrair do instrumento de 

recolha de informações. Esta escolha tem consequências uma vez que o cálculo do 

coeficiente é realizado após a aplicação do questionário de investigação (Sampieri, 

2006). Questionamo-nos se é coerente recorrer a este procedimento e, como referimos 

anteriormente, é usual calcular a fiabilidade antes de aferir a validade, no entanto, caso 

se opte por tratar primeiro a validade do mesmo e se conclua que esta se verifica, a 

fiabilidade não fica posta em causa, pelo contrário, fica reforçada.  
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Antes de concluir este ponto queremos deixar claro que a elaboração de um questionário 

não se faz apenas em função do cálculo de determinados coeficientes, por muito que 

estes tranquilizem o investigador. 

O estudo da fiabilidade não pode ser considerado como uma formalidade isolada, pelo 

contrário deve ser entendido como o culminar do processo de elaboração do instrumento 

de recolha de dados. O cuidado e o rigor com que este foi construído para dar 

cumprimento aos desígnios metodológicos que foram estabelecidos no plano de 

trabalho da investigação são elementos fundamentais para sustentar a sua qualidade e a 

consequente fiabilidade das inferências que dele se vão extrair.  

Exaradas estas notas introdutórias relembramos que o trabalho desenvolvido neste 

ponto não enfoca na análise das respostas que inquiridos forneceram no questionário, 

uma vez que o estudo piloto que realizámos não objetivava a recolha de elementos que 

alimentassem o nosso trabalho na identificação de indicadores e procedimentos que os 

respondentes entendessem ver contemplados na avaliação dos seus desempenhos.  

Num primeiro momento, a nossa abordagem centrou-se na apreciação das 

indicações/sugestões recolhidas no documento
364

 onde foram registadas todas as 

ocorrências/ anomalias detetadas/sugeridas pelos amigos críticos no decorrer da 

implementação do pré-teste e só posteriormente nos preocupámos com o cálculo do 

coeficiente de consistência interna. 

Para o estudo da fiabilidade é importante de se garanta a heterogeneidade no grupo de 

respondentes pelo que resolvemos facultar algumas informações complementares que 

extraímos da base de dados que resultou da colaboração dos amigos críticos no pré-

teste. 

A aplicação do pré-teste desenvolveu-se entre 13 e 17 de fevereiro de 2012. 

Participaram no estudo 36 mulheres (75%) com uma média de idades de 42 anos e 12 

homens (25%) com uma média de idades de 40 anos. Registou-se um tempo de serviço 

docente compreendido entre os 3 e os 36 anos, com uma média de 16,5 anos. Apenas 6 

dos respondentes (12,5%) não pertenciam aos quadros de efetivos das escolas, em 

termos de habilitações académica 46 docentes (95,8%) eram licenciados e apenas 2 

(4,2%) dos respondentes eram titulares de pós-graduações. Estiveram representados 16 
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grupos disciplinares (48,5% de um total de 33 grupos disciplinares) desde o 1º ciclo do 

ensino básico até ao ensino secundário. 

Em termos geográficos os respondentes distribuíram-se da seguinte forma:  

 8 docentes (16,7%) afetos a estabelecimentos de ensino do distrito de Portalegre; 

 16 docentes (33,3%) afetos a estabelecimentos de ensino do distrito de Évora; 

 24 docentes (50%) afetos a estabelecimentos de ensino do distrito de Beja. 

Vamos agora proceder à análise das indicações dos colegas que, por coerência 

metodológica, realizámos nos mesmos moldes que no ponto 3.6.1 Primeira etapa – 

Avaliação da validade.  

3.6.6.1 Estudo da fiabilidade – contributo dos amigos críticos 

 

Queremos acreditar que todo o trabalho desenvolvido na sequência da avaliação da 

validade foi profícuo uma vez que foi com agrado que verificámos que os registos de 

ocorrências devolvidos eletronicamente pelos colegas se revelaram na sua maioria 

incólumes. Para sermos mais precisos entre os 48 documentos que nos foram 

devolvidos apenas 28 (58,3%) tinham breves anotações que mais uma vez analisámos 

com recurso a “grelhas” que incluímos no Anexo X.  

Constatámos que as indicações dos amigos críticos não apontaram “anomalias” que 

colocassem em causa a estrutura ou a própria implementação do questionário de 

investigação. A pertinência das sugestões dos docentes contribuiu para que 

efetuássemos algumas alterações referidas anteriormente nas “grelhas” que no nosso 

entendimento melhoraram mais uma vez o questionário de investigação. 

3.6.6.2 Estudo da fiabilidade – cálculo do Alfa de Cronbach 

 

Como justificámos anteriormente optámos pelo cálculo do coeficiente de consistência 

interna – Alfa de Cronbach para avaliar a fiabilidade das inferências a extrair do 

instrumento de recolha de informações. Baseámos a nossa escolha nas condições 

técnicas associadas à aplicação do questionário de investigação por via eletrónica e às 

especificidades associadas às formas de aferir a fiabilidade.  
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Questionamo-nos se a nossa decisão foi a mais correta uma vez que parte significativa 

de um trabalho de investigação deve ser atribuída à intelecção das singularidades mais 

ínfimas dos conceitos que subjazem no âmago do próprio trabalho. Por isso é de bom-

tom assumir que a nossa preferência não se apoiou num pleno conhecimento das 

subtilezas matemáticas que sustentam o cálculo do coeficiente de consistência interna.  

Seremos os únicos a socorrer-nos desta forma do seminal trabalho de Cronbach 

(1951)
365

?   

“ The numerous citations to my paper by no means indicate that the person 

who cited it had read it, and does not even demonstrate that he had 

looked at it.” (Cronbach, 2004, p. 2) 

O próprio Cronbach apontou que a profusão de citações da sua obra não era sinónima de 

pleno conhecimento da mesma. Se nos é permitido o atrevimento, como poderemos 

recorrer ao trabalho que de alguma forma revolucionou a investigação científica no 

campo do estudo da fiabilidade sem procurar indagar um pouco mais acerca da sua 

sustentação? Consciencializados da necessidade de não engrossar as fileiras daqueles 

que nunca consultaram o artigo em questão decidimos que não podíamos continuar o 

nosso trabalho sem aferir a complexidade e a envergadura científica deste trabalho de 

Cronbach.  

Uma breve leitura impulsiona, de imediato, os menos letrados na “arte da matemática” 

para o abismo da abstração! Arriscamo-nos a apontar que o trabalho foi claramente 

desenvolvido por um especialista sobretudo para dar respostas/contrarrespostas a outros 

especialistas. Ainda que tenhamos aprendido à nossa custa a razão que ainda hoje 

justifica que este trabalho continua a ser significativamente mais citado do que 

consultado, face à nossa formação de base não podíamos prosseguir o nosso caminho 

investigativo sem reconhecer que vamos engrossar as fileiras daqueles que recorrem ao 

coeficiente de consistência interna enquanto meros utilizadores advertidos e não 

enquanto conhecedores compulsivos! 

Consciencializados da magnitude do investimento temporal e intelectual a fazer para 

poder vislumbrar um lampejo dos conceitos estatísticos que derivam da fórmula de 

cálculo do Alfa de Cronbach resolvemos recorrer a uma ferramenta estatística para nos 

auxiliar no seu cálculo. Utilizámos o programa informático Statistical Package for the 
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Social Sciences, versão 17 para o sistema operativo Windows para determinar não 

apenas um coeficiente de consistência interna, mas vários. Apesar da predominância de 

afirmações fechadas, presentes no questionário de investigação, não podemos esquecer 

que incluímos nove itens de resposta aberta para maximizar a informação a recolher 

assim como forma de evitar uma orientação excessiva das respostas dos inquiridos. Esta 

opção foi utilizada pelos amigos críticos em apenas 7 (14,6%) dos questionários 

devolvidos e dificultou-nos a sua análise. Face à pouca expressividade nas repostas dos 

colegas, e uma vez que no decorrer do processo de validação não foram apontadas 

sugestões no sentido da exclusão de qualquer um deste itens, optámos por assumir a sua 

inclusão no questionário e protelar o seu estudo com recurso à técnica de análise de 

conteúdo (Bardin, 1977) aquando a aplicação definitiva do questionário.  

Concentrámos o nosso esforço nos cinquenta e um itens de resposta fechada em escala 

de Likert de quatro níveis que após terem sido extraídos da base de dados da plataforma 

Limesurvey foram codificados e alvos de processamento estatístico
366

 através do SPSS 

17. Calculámos um coeficiente de consistência interna global envolvendo todos os itens, 

um para cada uma das dimensões e avaliamo-los de acordo com Hill e Hill (2002) e 

Pestana e Gageiro (2005). 

Tabela 8 – Coeficiente de consistência interna por dimensões 

Dimensão Alfa de Cronbach Avaliação 

Todos os itens ,844 Bom 

1. Posicionamento do Inquirido ,744 Razoável 

2. Procedimentos ,693 Fraco 

3. Indicadores ,783 Razoável 

Determinámos quatro coeficientes de consistência interna compreendidos entre ,693 e 

,844 e classificados respetivamente de Fraco a Bom. Confrontados com estes resultados 

enfrentámos uma dualidade de sensações, regozijamo-nos de termos obtido, para o 

conjunto de todos os itens, um coeficiente de ,844 ao mesmo tempo que ficámos 

atónicos ao obter um resultado considerado Fraco = ,693 para a dimensão associada aos 

procedimentos.  
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Resolvemos por isso recorrer às potencialidades do SPSS 17 e desenvolver uma 

pequena simulação comparativa no sentido de aferir a possibilidade de melhorar estes 

resultados. Através deste programa informático estudámos a flutuação do valor do Alfa 

de Cronbach em função da exclusão de um ou vários itens do questionário.  

Procurámos obter o melhor valor possível para o respetivo coeficiente de consistência 

interna cumprindo dois critérios sucessivos
367

: 

 excluindo numa primeira fase os itens com correlações item-total negativas;  

 excluindo posteriormente aqueles com correlações item-total negativas e/ou 

inferiores a ,20. 

Tabela 9 – Estudo comparativo do Alfa de Cronbach (Adaptado de: Hora, Monteiro 

e Arica, 2010) 

Dimensão 

Total 

de 

itens 

Total de 

removidos 

Alfa 

inicial 

Remoção 

(%) 

Alfa  

final 

Incremento 

(%) 

Todos os itens 51 4 ,844 7,84 ,866 2,61 

Todos os itens 51 15 ,844 29,41 ,883 4,62 

1.Posicionamento 

do Inquirido 
7 1 ,774 14,29 ,794 2,58 

2.Procedimentos 31 4 ,693 12,90 ,750 8,23 

2.Procedimentos 31 12 ,693 38,71 ,789 13,85 

3.Indicadores 13 1 ,783 7,69 ,789 0,77 

Os resultados obtidos evidenciaram a possibilidade de melhorar o valor do Alfa de 

Cronbach para o total dos itens e também para cada uma das dimensões, ainda que o 

incremento máximo obtido face à quantidade de itens excluídos não tenha ultrapassado 

os 13,85%. Vejamos agora se estas melhorias são efetivamente compensatórias. 

A simulação que efetuámos relativamente à dimensão que envolveu todos os itens 

evidenciou que uma exclusão de 7,84% dos itens permitia aumentar o coeficiente em 

2,61% e que eliminar 28,41% dos itens apenas beneficiava o coeficiente em 4,62 pontos 

percentuais. Optar por melhorar o Alfa de Cronbach no máximo em 4,62% implicava 

excluir perto de um terço dos itens do nosso questionário.  
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As consequências para o nosso estudo, em termos de volume de informações que não 

seriam recolhidas no decorrer da implementação do questionário na versão definitiva, 

levaram-nos a concluir que esta opção não era vantajosa para a investigação, pelo que 

optámos por não melhorar este coeficiente. O mesmo aconteceu para as dimensões 1. 

(Posicionamento do Inquirido) e 3. (Indicadores) uma vez que os incrementos 

alcançados para cada uma destas dimensões foram respetivamente 2,58% e 0,77% o que 

mais uma vez não nos levou a concluir que a exclusão de itens era favorável ao estudo. 

Foi verdadeiramente o valor do Alfa de Cronbach obtido para a dimensão 2. 

(Procedimentos) que nos conduziu para o estudo dos coeficientes de consistência 

interna. Poderíamos ter optado pela classificação de Minimamente aceitável de acordo 

com DeVellis (2003), mas a nossa opção pelas indicações de Hill e Hill (2002) e pela 

sua nomenclatura de Fraco levou-nos realizar o estudo dos coeficientes: 

 se excluíssemos 12,90% dos itens obteríamos uma melhoria de 8,23% no 

coeficiente de consistência interna que passaria de ,693 para ,750; 

 se excluíssemos 38,71% dos itens obteríamos uma melhoria de 13,85% no 

coeficiente de consistência interna que passaria de ,693 para ,789. 

Afigurou-se um dilema: excluir 4 ou até 12 itens, obter coeficientes classificáveis como 

Razoáveis e aumentar ligeiramente a fiabilidade ou pelo contrário manter incólume o 

questionário?  

Poderá parecer incoerente, mas optámos por não ficar “submissos” a uma diferença de 

,007 pontos que permitiria classificar o coeficiente de consistência interna como 

Razoável (Hill e Hill, 2002) ou até como Respeitável (DeVellis, 2003).  

Mais uma vez a nossa opção recaiu no sentido de não excluir nenhum item! Não 

estamos de forma alguma a desvalorizar o Alfa de Cronbach que obtivemos para cada 

uma das dimensões e em especial para a dimensão 2. (Procedimentos), assumimo-los 

claramente e realizámos estas simulações no sentido de apaziguar as nossas dúvidas 

quanto à possibilidade de os melhorar de forma considerável. Ao contrário do que 

expectávamos a exclusão de um ou vários itens não aportava incrementos que 

justificassem uma reformulação do questionário sem o empobrecer.  

Poderá todo este trabalho ter sido realizado desnecessariamente? De forma alguma! 

Toda a informação que recolhemos no seio do estudo da fiabilidade constitui um alerta 

para a fiabilidade das potenciais inferências que possamos vir a extrair dos dados 
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recolhidos através do questionário na versão definitiva, particularmente no que aos 

procedimentos diz respeito.  

Verdade seja dita, corremos riscos, mas fazemo-lo de uma forma controlada uma vez 

que esta pequena simulação educou-nos no sentido de mantermos sob vigilância os itens 

identificados anteriormente através dos supracitados critérios e de ponderar com 

cuidado todas as inferências que derivem dos mesmos.  

Todas as decisões que tomamos diariamente nas mais diversas situações têm 

consequências, quer tenham sido longamente refletidas ou seguidas por ímpeto. Quem 

decide, e neste caso quem assume a autoria de uma investigação, tem que obviamente 

conviver com os efeitos colaterais das suas opções, mas sobretudo tem o dever de 

analisar toda a informação de que dispõe quer seja em termos de validade ou 

fiabilidade, quer na tomada de decisões que na sua opinião melhor se adequam à 

investigação.  

3.6.7 Sétima etapa – Atualização 

 

Na sétima e última etapa do processo de validação procedemos à atualização do 

instrumento de recolha de dados. Tratámos de efetuar as alterações que foram 

identificadas no decorrer do estudo da fiabilidade. De notar que as mesmas já foram 

efetuadas na plataforma limesurvey tendo-se mantido inalterado o endereço de acesso à 

mesma.  

Uma vez que as modificações efetuadas se centraram na organização do questionário na 

versão eletrónica não elaborámos uma nova versão do questionário em suporte de papel 

mantendo-se atualizada a segunda versão
368

.  

Todos aqueles que participaram no processo de validação presencialmente ou à 

distância através da autoadministração do questionário ficaram excluídos do processo de 

implementação do questionário em versão definitiva. A base de dados que derivou do 

estudo piloto também foi eliminada da plataforma limesurvey.  

Diligenciámos estas medidas no sentido de evitar a possibilidade de enviesamento do 

estudo através da participação de docentes que já tinham contactado com o questionário 

no decorrer do processo de validação.  
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Ainda que extremamente relevantes, entendemos que todos estes procedimentos 

profiláticos também detêm propriedades acinéticas junto do investigador que, mais do 

que ninguém, se questiona quanto à clareza, eficácia, imparcialidade do instrumento que 

elaborou para a consecução dos objetivos predefinidos. 

3.7 Análise do questionário pela Direção-Geral da Educação 

 

Como já tivemos oportunidade de referir na quinta etapa do processo de validação, a 

implementação de um questionário de investigação e/ou realização de estudos de 

investigação em ambiente escolar carecem da autorização da Direção-Geral da 

Educação e do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação em conformidade 

com Despacho nº 15 847/2007 publicado no Diário da República - 2ª série - N.º 140 de 

23 de julho.  

Desta forma, desenvolvemos os procedimentos necessários para que a implementação 

do questionário de investigação fosse autorizada. Submetemos o pedido
369

 de análise e 

de aprovação à Direcção-Geral da Educação (DGE) e ao Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação (GEPE) através do endereço: http://mime.gepe.min-edu.pt 

que permite o acesso à plataforma de monitorização de inquéritos em meio escolar. 

O extenso período de análise decorreu entre o dia 21 de fevereiro e 16 de abril de 2012, 

data em que foi recebido por correio eletrónico o documento
370

 que comprovava o 

deferimento do pedido de aplicação e no qual os serviços da DGE também emitiram a 

seguinte observação: “Sugere-se que em vez de género, que é um conceito, se 

caracterizem os inquiridos pelo sexo, que é o atributo que se pretende conhecer.”  

Uma vez efetuada esta última alteração que originou a versão definitiva
371

 do 

questionário de investigação considerámos reunir todas as condições para a sua 

aplicação em ambiente escolar. 
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3.8 Inquiridos no estudo 

 

Dar mais um passo em direção à implementação do instrumento de recolha de 

informações levou-nos a clarificar, em detalhe, as características dos inquiridos assim 

como a sua escolha. 

Uma das especificidades da pergunta de partida que definimos no ponto 1.3 Problema 

de investigação é elucidar aqueles que a lêem acerca dos propósitos da investigação a 

que respeita, no nosso caso também contribui para que se fique a conhecer quem são os 

sujeitos a envolver no estudo: são professores a exercer funções no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e/ou Secundário no Alentejo.  

Vamos agora proceder à justificação das nossas escolhas: 

 Fundamentámos a opção por um estudo no Alentejo pela oportunidade de 

desenvolver uma investigação numa região do país da qual não proliferam 

estudos ou relatórios que enalteçam as suas divícias e sejamos honestos, por 

conveniência naquilo que respeita à nossa área de residência e de trabalho; 

 Optámos por considerar no estudo apenas os docentes em serviço nas escolas 

públicas uma vez que as escolas privadas, embora compelidas a respeitar uma 

legislação que partilha pontos comuns com aquela a que as escolas de vertente 

exclusivamente pública estão sujeitas, não cumprem exatamente os mesmos 

requisitos que no que à avaliação do desempenho docente respeita. Exemplo 

disso é o influxo da avaliação do desempenho na progressão na carreira dos 

docentes que não se desenvolve necessariamente nos mesmos moldes no ensino 

privado e no ensino do estado; 

 Centrámos o estudo nos docentes com funções no 3º ciclo do ensino básico e/ou 

no ensino secundário por conveniência uma vez que estes eram e são os níveis 

de ensino onde desenvolvemos a nossa atividade profissional. Inicialmente o 

questionário que havíamos idealizado não contemplava a possibilidade de ser 

preenchido por professores que não fossem dos níveis anteriormente referidos. 

Rapidamente se constatou que esta opção podia constituir uma lacuna no estudo, 

ainda que o enfoque do mesmo se mantivesse no 3º ciclo do ensino básico e no 

ensino secundário concluímos que seria útil para o mesmo se qualquer educador 
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de infância ou professor do ensino básico e secundário no Alentejo pudesse 

participar no estudo fornecendo-nos informações acerca dos procedimentos e 

indicadores que querem ver contemplados na avaliação dos seus desempenhos. 

Esta opção não desvirtuou a nossa escolha inicial, pelo contrário, abriu caminho 

para a possibilidade de complementar o estudo com uma abordagem mais ampla 

e comparativa das informações a serem recolhidas através do questionário de 

investigação. De notar que o número crescente de agregações de 

estabelecimentos de ensino, a consequente criação de agrupamentos cada vez 

maiores onde se incluem todos os níveis de ensino também contribuiu para que 

reconsiderássemos as limitações do preenchimento do questionário. Razão pela 

qual o questionário contempla a possibilidade de ser preenchido por qualquer 

educador ou professor que exerce funções no ensino não superior; 

 Optámos também por não restringir a recolha de dados quanto à sua tipologia, 

pelo que incluímos no questionário variáveis como o sexo, a idade, a área 

disciplinar lecionada, o tempo de serviço, a formação académica, entre outras. 

Com esta escolha, almejávamos estabelecer uma análise correlacional destas 

variáveis, alargando o leque exploratório de pormenores e naturalmente a 

formulação de conjeturas no final do estudo.  

3.8.1 População e/ou amostra 

 

Este breve preâmbulo permitiu-nos alcançar mais uma etapa, estabelecer as 

características que identificam os indivíduos a inquirir ou seja a população do nosso 

estudo.  

A dinâmica metodológica associada a esta investigação direcionou-nos para a utilização 

de um inquérito por questionário por autoadministração, o que nos obrigou a solucionar 

mais um dilema: envolver todos os sujeitos que constituem a população ou definir uma 

amostra da mesma? 

Em muitas ocasiões não é viável inquirir toda a população, por razões logísticas, 

financeiras ou até de tempo, o que tem conduzido muitos investigadores para 

indagações que envolvem apenas um subconjunto do universo populacional. Esta opção 

tem a suas vantagens, quando corretamente escolhidos, os sujeitos que constituem a 
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amostra podem facultar a mesma informação, ainda que com uma margem de erro 

reduzida que pode ser quantificada. 

Para que pudéssemos avaliar a dimensão da população com a qual tencionávamos 

trabalhar e assim justificar a eventual utilização de uma amostra recorremos em 

primeira instância às informações disponibilizadas pela PORDATA
372

. Ficámos 

abismados pela quantidade de informação disponibilizada por este serviço público pelo 

que focalizámos a nossa procura e restringimo-la ao campo da educação no Alentejo.  

A primeira pesquisa que realizámos surpreendeu-nos, procurávamos determinar quantos 

docentes exerciam funções no Alentejo e verificámos que a designação estatística 

associada à região do Alentejo não coincidia com àquela que assumíamos ter adquirido 

ao consultar os epítomes geográficos de outros tempos. Com efeito, em termos 

estatísticos
373

, o Alentejo não se fragmenta apenas em alto, baixo ou Alentejo central 

mas também em Alentejo Litoral que inclui quatro municípios do distrito de Setúbal 

(Alcácer do Sal; Grândola; Santiago do Cacém e Sines) e em Lezíria do Tejo que 

incorpora o município de Santarém assim como parte do seu distrito (Almeirim; 

Alpiarça; Benavente; Cartaxo; Chamusca; Coruche; Golegã; Rio Maior e Salvaterra de 

Magos) e a ainda a Azambuja que é um município do distrito de Lisboa.  

Confrontados com estas novas informações consultámos os recursos disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo MEC - GEPE para recolher mais 

elementos que nos elucidassem acerca das características e dimensão territorial do nosso 

campo de investigação. De notar que os dados disponibilizados pelo INE no seu portal 

referem-se primordialmente aos censos realizados nos meses de março e abril de 2011 e 

os elementos facultados pelo MEC - GEPE baseiam-se nas estatísticas da educação 

disponibilizadas anualmente, mas referentes ao ano letivo anterior à data da publicação 

das mesmas. Constatámos que as estatísticas da educação relativas ao ano escolar 

2010/2011 só foram divulgadas em agosto de 2012 pelo que os dados estatísticos 

                                         
372

  Serviço público que disponibiliza dados estatísticos oriundos de entidades oficiais com competências 

de produção de informação nas áreas respetivas, está disponível em www.pordata.pt. 
373

  De acordo com o regulamento (CE) Nº1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 

maio de 2003 relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS). Neste caso a subdivisão do Alentejo (NUTS II) está conforme ao NUTS III. 
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relativos ao ano escolar de 2012/2013
374

 não seriam tornados públicos antes do mês de 

agosto de 2014.  

Perante a possibilidade de não termos acesso a dados estatísticos recentes contactámos 

os serviços da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) que nos 

confirmaram que os elementos de que necessitávamos relativamente ao ano escolar 

2012/2013 só estariam disponíveis para consulta pública no decorrer do ano de 2014. 

Vimo-nos assim confrontados com duas possibilidades: a primeira implicava protelar a 

conclusão deste trabalho até termos em nossa posse os elementos estatísticos relativos 

ao ano escolar 2012/2013 e a segunda consistia em utilizar elementos relativos aos anos 

escolares 2010/2011 e 2011/2012 (estes últimos divulgados no início do segundo 

semestre de 2013) que tendo em conta a progressiva diminuição do corpo docente em 

virtude da crise financeira que o país tem atravessado, constituía uma base sólida quanto 

a valores máximos de docentes em exercício nas escolas públicas do Alentejo. Não 

obstante os contactos com os serviços da DGEEC continuámos a desenvolver 

diligências para incluir nesta investigação os elementos mais atuais possíveis, no 

entanto à data da última revisão deste trabalho
375

 ainda só se encontravam disponíveis 

para consulta pública os dados relativos ao ano escolar 2011/2012. 

Verificámos então que nenhum dos estabelecimentos de ensino sob a alçada da Direção 

Regional de Educação do Alentejo (Drealentejo) se localizava na sub-região estatística 

da Lezíria do Tejo.  

Vimo-nos assim confrontados com duas alternativas: 

 Considerar a sub-região estatística da Lezíria do Tejo e, consequentemente, 

envolver no estudo os docentes em exercício em escolas que embora estivessem 

localizadas numa sub-região do Alentejo permaneciam sob a responsabilidade 

da Direção Regional de Educação de Lisboa; 

 Não considerar a sub-região estatística da Lezíria do Tejo e envolver apenas na 

investigação os docentes com funções nas escolas sob a alçada da Drealentejo.  

                                         
374

  De notar que o período de implementação do instrumento de investigação decorreu no primeiro 

período letivo do ano escolar 2012/2013. 
375

  Por motivos relacionados com o processo de entrega deste trabalho, estabelecemos que não 

adicionaríamos novas informações de natureza estatística a partir do dia 30 de setembro de 2013. 



 321 

Optámos por não incluir na investigação os docentes em exercício na Lezíria do Tejo 

uma vez que pretendemos restringir o estudo aos estabelecimentos de ensino sob a 

responsabilidade da Drealentejo.  

Doravante a designação de Alentejo corresponderá ao território continental que 

aglomera as sub-regiões estatísticas
376

: Alto Alentejo, Alentejo Litoral, Alentejo Central 

e Baixo Alentejo. 

Retomemos a caracterização dos intervenientes neste trabalho com a referência à 

pesquisa que realizámos nas bases de dados dos organismos que referimos 

anteriormente e que confirmou as razões que justificaram a utilização de um 

questionário por autoadministração como instrumento de recolha de dados. Com efeito, 

não se afigurou coerente percorrer fisicamente um território com uma área
377

 de 27330 

km
2
, perto de um terço da área de Portugal continental

378
, mas que apesar desta 

magnitude territorial reunia apenas 7,2% dos habitantes de Portugal em 2011.  

Restava agora determinar qual o número total de docentes do 3.º ciclo do Ensino Básico 

e Secundário que se encontravam em exercício no Alentejo nestes últimos anos, para tal 

consultámos mais uma vez a PORDATA de modo a recolher a informação que 

apresentamos na tabela a seguir:  

Tabela 10 – Docentes no ensino público por ano e área 

geográfica 

Ano letivo 

Área  

geográfica 

2010/2011 2011/2012 

Alentejo Litoral 762 710 

Alto Alentejo 1003 909 

Alentejo Central 1478 1359 

Baixo Alentejo 1115 1026 

Total 4358 4004 

Portugal 80786 75453 

                                         
376

  De acordo com o NUTS III. 
377

  Valor obtido com através da PORDATA - Base de Dados Portugal Contemporâneo consultada em 24 

de abril de 2012 e onde a área total para o Alentejo estava fixada em 31605 km
2
 e para a lezíria do 

Tejo de 4275 km
2
. 

378
  Calculado com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) extraídos dos censos de 

2011. 
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A proporção de docentes do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário no Alentejo 

representava 5,4% dos professores em exercício no país nesses mesmos níveis de ensino 

em 2010/2011 e de 5,3 % em 2011/2012.  

Com os dados recolhidos junto do INE, MEC - GEPE e da PORDATA elaborámos mais 

duas tabelas que nos permitiram percecionar melhor a distribuição dos docentes por ano 

e nível de ensino e por área geográfica. 

Almejar que toda a população docente do Alentejo com as características que definimos 

participasse no estudo era utópico, talvez tivéssemos em nossa posse os meios 

tecnológicos necessários para contactar milhares de docentes mas não podíamos garantir 

a sua adesão nesta investigação! 

Como oportunamente referimos, embora esta investigação enfocasse nos docentes do 3º 

Ciclo do Ensino Básico e Secundário optámos por possibilitar a participação de 

docentes de outros níveis de ensino no intuito de desenvolver posteriormente estudos 

comparativos. Repare-se que os docentes do 3º ciclo e do ensino secundário, 

constituíam perto de 51,1% dos docentes em exercício no Alentejo no ano escolar de 

2010/2011 e aproximadamente 50,9 % em 2011/2012: 

Tabela 11 – Docentes no ensino público por ano e nível de ensino 

Ano letivo 

Nível de ensino 
2010/2011 2011/2012 

Educação Pré-Escolar   957    897  

Ensino Básico - 1º Ciclo  1 550   1 409  

Ensino Básico - 2º Ciclo  1 669   1 559  

Ensino Básico - 3º Ciclo e 

Ensino Secundário 
 4 358   4 004  

Total no Alentejo 8534 7869 

A dimensão da população levou-nos a considerar que a utilização de uma amostra para 

recolher os dados essenciais ao desenvolvimento da investigação seria provavelmente a 

melhor opção.  

Mas como definir corretamente uma amostra, quanto à sua dimensão e 

representatividade, garantindo que esta detém no seu âmago as características da 

população ainda que com um número limitado de participantes? 
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Definir uma amostra e garantir em absoluto a sua representatividade não é uma tarefa de 

fácil concretização. Existem vários métodos para selecionar uma amostra, sejam eles de 

natureza aleatória ou não
379

. Uns alertam-nos para a necessidade de garantir a equidade 

probabilística dos indivíduos a considerar no estudo (como a amostragem aleatória 

simples), outros nem garantem a representatividade da população (como a amostragem 

por conveniência) (Hill e Hill, 2002). Todos estes métodos podem e devem ser 

cuidadosamente analisados e utilizados uma vez que a qualidade das conclusões que 

podem ser extraídas de uma investigação que recorre à técnica do inquérito por 

questionário depende primordialmente da composição da amostra que foi utilizada no 

estudo e só posteriormente de quem analisa os dados e extrai ilações.  

A aplicação de um questionário autoadministrado por via eletrónica pode resultar numa 

taxa elevada de não-respondentes, que por uma razão ou por outra não participam no 

estudo. Por outro lado, um número diminuto de respondentes coloca em risco todo o 

processo investigativo. Ponderadas estas possibilidades chegámos à conclusão que se 

nos preocupava o nível de adesão dos professores não era prudente inquirir uma fração 

reduzida da população. Desta forma, colocámo-nos a seguinte interrogação: Porque não 

tentar inquirir toda a população ou grande parte dela e deixar que os não-respondentes 

definissem uma amostra representativa da mesma?  

Numa primeira análise esta solução pareceu-nos algo incongruente: “Tentar inquirir 

toda a população e porque não simplesmente definir uma maior porção da mesma?” 

Não era nosso propósito engrossar a já longa lista de trabalhos que nunca chegaram a 

bom porto e que confirmavam a expressão popular que relaciona a dimensão dos olhos 

do observador e o tamanho da sua barriga!  

Após uma longa reflexão partilhada com o nosso orientador considerámos que talvez 

fosse possível implementar uma ideia que não cumpria totalmente com os cânones 

investigativos com os quais havíamos contactado até então. Tratava-se de obter uma 

amostra que não seria definida por conveniência, mas por consequência face às 

renúncias dos inquiridos! Para implementar uma solução desta natureza vimo-nos 

obrigados a ultrapassar duas premissas fundamentais:  

                                         
379

  A amostragem aleatória simples, sistemática, estratificada, por clusters ou multi-etápica são exemplos 

de métodos de amostragem aleatórios. A amostragem por conveniência ou por quotas são exemplos de 

métodos de amostragem não aleatórios. (Hill e Hill, 2002) 
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 contactar todas as escolas públicas do Alentejo (escolas sede de agrupamento e 

escolas não agrupadas); 

 obter a colaboração do maior número de docentes em funções nas escolas 

públicas do Alentejo. 

Apresentamos no ponto seguinte a estratégia que delineámos para cumprir estas 

premissas da melhor forma. 

3.8.2 Contacto com os inquiridos 

 

Comecemos pelos procedimentos que foram desenvolvidos para estabelecer o contacto 

com as escolas sede de agrupamento e escolas não agrupadas. Sabíamos de antemão que 

os parcos recursos de que dispúnhamos não nos garantiam inequivocamente que 

conseguiríamos contactar pessoalmente cada um dos docentes em exercício no Alentejo. 

Sem um acesso direto aos professores só nos restou uma forma de os contactar: através 

dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino onde estes exerciam funções.  

Definimos duas alternativas para conseguir estabelecer contacto com os docentes: 

 através dos serviços da Direção Regional de Educação do Alentejo à qual seria 

solicitado apoio para a divulgação da nossa investigação e consequente 

implementação do questionário; 

 na eventualidade da Direção Regional de Educação do Alentejo não poder 

colaborar no estudo optaríamos por estabelecer um contacto direto com os 

órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino públicos no Alentejo. 

Optámos, em primeiro lugar, por tentar contactar os docentes através dos recursos da 

Direção Regional de Educação do Alentejo por considerarmos que esta modalidade 

poderia incrementar significativamente a participação dos docentes no estudo.  

O processo de validação ficou concluído em 16 de abril de 2012, data que marcou o 

deferimento do pedido de autorização por parte da DGE e GEPE para a implementação 

do nosso instrumento de recolha de dados em ambiente escolar. Em 20 de abril de 2012 

contactámos por correio eletrónico
380

 a Direção Regional de Educação do Alentejo 

(DREAlentejo) no sentido de obter uma audiência com a sua Direção. No seguimento 

deste contacto deslocámo-nos no dia 14 de maio de 2012 às instalações da Direção 

                                         
380

  Anexo XV. 
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Regional de Educação em Évora para comparecer a uma reunião com o responsável 

pelo Gabinete de Apoio à Direção na qual procedemos a uma concisa apresentação do 

trabalho de investigação, seus objetivos, metodologia e potenciais mais-valias para a 

comunidade científica e para o processo de avaliação de desempenho docente. 

Concluída a apresentação, solicitámos alguma forma de apoio por parte da Direção 

Regional de Educação do Alentejo para a divulgar e, consequentemente, sensibilizar os 

docentes em exercício nas escolas públicas do Alentejo para colaborarem 

anonimamente e confidencialmente no estudo. O nosso pedido foi bem acolhido e 

fomos informados que após a sua análise seríamos notificados acerca do seu desfecho.  

O período de análise prolongou-se até ao dia 25 de setembro de 2012 quando fomos 

informados que não era possível obter a colaboração da Direção Regional de Educação 

do Alentejo na divulgação da investigação nas escolas sob a sua tutela.  

Perante esta dilação no processo de implementação do questionário de investigação 

diligenciamos esforços no sentido de contactar diretamente os órgão de gestão de todos 

os estabelecimentos de ensino no Alentejo. 

Os contactos dos estabelecimentos de ensino agrupados e não agrupados que obtivemos 

através de uma consulta no portal da Direção Regional de Educação do Alentejo
381

 

encontravam-se parcialmente atualizados. Após uma exaustiva pesquisa identificámos 

476 escolas na região
382

. Tendo em conta que um número significativo de 

estabelecimentos de ensino já se encontrava agrupado, em vias de serem agrupados ou 

até de encerrar, contactámos os 98 estabelecimentos que se encontravam em 

funcionamento em setembro de 2012 e que desempenhavam as funções de escola sede 

de agrupamento ou ainda de escolas não agrupadas.  

 

 

                                         
381

  O portal http://www.drealentejo.pt/default.asp foi consultado no dia 26 de setembro de 2012 tendo 

sido posteriormente substituído pelo portal http://www2.drealentejo.pt/dsra/ na sequência da 

promulgação do Decreto-Lei n.º 266-G/2012, de 31 de dezembro que procedeu à extinção das 

Direções Regionais de Educação do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) cuja estrutura orgânica foi aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro veio substituir estes organismos tendo para tal sido 

criadas cinco unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional, com a designação de Direção 

de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de Serviços Região Lisboa e 

Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção de Serviços Região Algarve, sediadas 

respetivamente, no Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. 
382

  Anexo XVI 
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Tabela 12 – Número de estabelecimentos de ensino por área 

geográfica 

Ano letivo 

Área  

geográfica 

Sede de 

Agrupamento ou 

Escola não agrupada 

Estabelecimento de 

Ensino 

Alentejo Litoral 22 93 

Alto Alentejo 26 104 

Alentejo Central 26 151 

Baixo Alentejo 24 128 

Total 98 476 

 

Mais uma vez optámos por não estabelecer qualquer critério de seleção que permitisse 

reduzir o número de escolas a contactar. À semelhança do processo que optámos por 

implementar junto dos docentes, foram os órgãos de gestão que definiram a amostra de 

escolas quando se dispuseram a colaborar no estudo. Tendo em conta que cada um dos 

estabelecimentos de ensino tinha a mesma probabilidade de participar no estudo foi a lei 

dos grandes números que estabeleceu a proporção de escolas que participaram no estudo 

em consonância com o número total de estabelecimentos em cada uma das sub-regiões 

estatísticas do Alentejo. O mesmo aconteceu com a proporção de indivíduos que 

participaram no estudo e que constituíram uma amostra aleatória de docentes em 

exercício nesta região a partir de uma amostra de escolas também ela definida 

aleatoriamente.  

Detetámos alguns inconvenientes no processo que definiu a nossa “amostra por 

consequência”, destacamos a dificuldade para controlar, com precisão, a evolução da 

implementação do questionário em termos temporais, geográficos ou ainda para aferir 

antecipadamente a sua dimensão. O nível de participação no estudo só pode ser avaliado 

a posteriori através do cálculo do desvio existente entre o número de docentes em 

funções e a quantidade de respostas obtidas. Sentimo-nos algo inconfortáveis com a 

impossibilidade de determinar antecipadamente se a amostra representava a população 

em todas as suas características. Preocupou-nos a eventualidade da mesma não 

contemplar alguma das caraterísticas da população, como por exemplo a proveniência 

geográfica dos respondentes para cada uma das sub-regiões estatísticas, o que poderia 

ter sido facilmente controlado através da definição de uma amostra por conveniência 
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que recolhesse obrigatoriamente informações de cada uma destas sub-regiões. Foi um 

risco que aceitámos correr e que considerámos estar intimamente ligado a um processo 

que se pretende aleatório.  

Não obstante todo o cuidado com que desenvolvemos este processo restava-nos 

ultrapassar a segunda premissa que definimos e para a qual só pudemos contar com a 

pertinência e a atualidade da temática do estudo. Esperávamos que estes fatores fossem 

suficientemente importantes para que os docentes se sentissem motivados para 

colaborar na investigação.  

No próximo ponto explanaremos o modus operandi que nos permitiu alcançar os 

docentes.  

3.9 Descrição do processo de recolha de dados 

 

Contactámos por correio eletrónico
383

 cada um dos órgãos de gestão das 98 escolas que 

identificámos facultando-lhes as informações necessárias para a implementação do 

questionário assim como a prova
384

 que o mesmo estava devidamente autorizado para 

ser aplicado em ambiente escolar. O período de preparação para estabelecer os 

contactos com os órgãos de gestão estendeu-se até 8 de outubro, data em que enviámos 

as primeiras mensagens por correio eletrónico e prolongou-se até ao dia 19 de outubro 

de 2012 devido a alguma dificuldade na obtenção dos endereços eletrónicos atualizados 

face à agregação de algumas escolas e consequentes alterações na composição dos 

respetivos órgãos de gestão. 

Apenas 8 (8,16%) das escolas que foram contactadas nos informaram imediatamente 

que não participariam no estudo face ao volume de solicitações para colaborarem em 

investigações com as mais variadas finalidades com que se deparavam quotidianamente.  

Trinta e sete (37,76%) estabelecimentos responderam ao nosso correio eletrónico 

referindo que submeteriam o nosso pedido à consideração dos docentes em exercício 

nas respetivas escolas sob a sua responsabilidade. Vinte e seis (26,53%) 

estabelecimentos de ensino apontaram a necessidade de submeter o pedido à apreciação 

                                         
383

  Anexo XVII. 
384

  Anexo XIII. 
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dos respetivos Conselhos Pedagógicos que reuniam mensalmente. Os remanescentes 

vinte e sete (27,55%) estabelecimentos de ensino não se pronunciaram.  

Para garantir um período de resposta suficientemente abrangente mantivemos o 

questionário disponível na plataforma do limesurvey até ao final do primeiro período de 

aulas do ano letivo de 2012/2013, ou seja, até ao dia 14 de dezembro de 2012. 

3.10 Recolha dos dados 

 

O primeiro registo de preenchimento do questionário foi obtido no dia 8 de outubro e o 

último no dia 14 de dezembro de 2012. Concluído o período de recolha dos dados 

através da plataforma eletrónica limesurvey recolhemos 1796 questionários que 

organizámos em duas bases de dados. A primeira com 1228 questionários que foram 

totalmente preenchidos e a segunda com 568 questionários parcialmente completados. 

Ficámos atónicos com este nível de participação assim como com o número de 

questionários incompletos (31,6%)
385

! Após analisar cada uma das bases de dados 

ficámos significativamente mais estupefactos com o que encontrámos!  

Comecemos pela base de dados constituída pelos questionários que não foram 

totalmente completados. Foi uma agradável surpresa verificar que as informações 

genéricas ou de seriação tinham sido preenchidas em todos, mas o que despertou a 

nossa atenção foi o facto de termos verificado que 106 questionários (18,7%)
386

 

pertenciam a docentes que exerciam funções em distritos que não se encontravam no 

Alentejo (ainda que se incluísse a sub-região estatística da Lezíria do Tejo)! 

Questionámo-nos quanto ao motivo de termos em nossa posse questionários 

incompletos provenientes das mais diversas localidades fora do Alentejo se inicialmente 

as nossas diligências nos levaram a contactar os órgãos de gestão de estabelecimentos 

de ensino exclusivamente localizados no Alentejo com vista a solicitar a participação de 

docentes em exercício nessa região do Alentejo? Após alguma reflexão concluímos que 

a proveniência dos questionários só podia justificar-se através do reencaminhamento 

dos pedidos de colaboração entre os professores/ contactos de correio eletrónico. 

                                         
385

  Calculado em relação ao número total de questionários (1796). 
386

  Na análise dos questionários parcialmente preenchidos, determinámos as percentagens com base num 

total de 568 questionários. 
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Entre os 462 questionários remanescentes, 187 (32,9%) diziam respeito aos docentes da 

Educação Pré-Escolar e dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. O que nos levou a 

concluir que poderíamos ter utilizado mais 275 (48,4%) questionários ao nosso trabalho 

caso estes tivessem sido totalmente completados. 

À semelhança do que aconteceu com os questionários analisados anteriormente, entre  

aqueles que foram devidamente preenchidos, 363 (29,6%)
387

 destes respeitavam a 

docentes em funções em localidades desinseridas do Alentejo. Concluímos então que só 

estávamos em condições de poder utilizar 865 (70,4%) questionários tendo em atenção 

que parte destes estariam certamente associados aos docentes da Educação Pré-Escolar 

e dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Com efeito identificámos 316 (25,7%) 

questionários associados a estes níveis de ensino, o que nos deixou com uma amostra de 

549 (44,7%) questionários totalmente preenchidos por docentes do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e Secundário. 

Mas qual é o efeito da redução do nível de participação no nosso trabalho?  

Embora tenhamos constatado que o nível de participação com o qual nos deparámos 

inicialmente ficou claramente mais reduzido, ficámos satisfeitos com o resultado da 

recolha de dados. Senão vejamos, se no ano escolar de 2010/2011
388

, 4207 docentes 

cumpriam as condições necessárias para participar neste estudo uma amostra de 549 

indivíduos representaria 13,1% dos docentes em exercício no Alentejo nesse mesmo 

ano escolar. Ora face às condições financeiras do país e às restrições em termos de 

contratação que têm sido feitas no MEC, estamos certos que no ano de implementação 

do questionário de investigação o número total de docentes em condições para participar 

no nosso estudo era inferior ou igual a 4207 indivíduos o que nos garante uma taxa de 

respostas de pelo menos 13,1%.  

O desejo de quem coloca em marcha uma recolha de dados desenvolvida com recurso a 

um questionário é que este seja adequadamente completado pelo maior número possível 

de indivíduos que representam a população em estudo sob as mais variadas 

                                         
387

  Na análise dos questionários totalmente preenchidos, determinámos as percentagens com base num 

total de 1228 questionários. 
388

  Tendo em conta que à data da última revisão deste trabalho, as estatísticas da educação do ano escolar 

2011/2012 ainda não tinham sido publicadas não nos foi possível incluir nesta investigação os 

elementos estatísticos mais recentes. Pelo que a proporção de respondentes ao nosso questionário foi 

calculada com base nas estatísticas da educação referentes ao ano escolar 2010/2011. 
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características. Por isso, quando o número de participantes numa investigação diminui 

as preocupações do investigador aumentam drasticamente!  

Somos da opinião que a qualidade de uma amostra não pode apenas ser baseada na sua 

dimensão, mas sobretudo na sua representatividade o que não exclui que concordemos 

que:  

“ […] amostras grandes fornecem estimadores mais precisos dos parâmetros 

populacionais, isto é, à medida que se aumenta o tamanho da amostra 

aumenta a precisão dos estimadores. Os estudos com amostras de reduzida 

dimensão, e por isso com baixa sensibilidade, transportam uma incerteza 

considerável quanto à inferência estatística.” (Loureiro e Gameiro, 2011, p. 

158) 

As opções metodológicas que tomámos conduziram-nos à utilização de uma amostra, 

ora se os verdadeiros valores populacionais para cada uma das variáveis estudadas são 

na realidade desconhecidos, quem assume a responsabilidade da investigação tem 

sempre que ter em consideração que poderá existir um erro associado a qualquer ilação 

que possa tecer com base nos elementos que recolheu. Quem recorre a instrumentos 

matemáticos, mais especificamente à estatística como ferramenta de tomada de decisão, 

tem que aprender a conviver com o erro que estará irremediavelmente presente em 

qualquer investigação científica. 

As nossas decisões terão que alicerçar-se em hipóteses que por sua vez foram 

sustentadas pelos dados que extravasaram da amostra que recolhemos. Como é usual 

nas investigações de enfoque quantitativo, os teste estatísticos paramétricos ou não –

paramétricos pressupõem a utilização de duas hipóteses, a primeira designada por (H0) é 

a hipótese nula que é aquele que advoga a inexistência de diferenças ou alterações nas 

características e que vai ser posta à prova no sentido de a rejeitar ou não rejeitar. Por sua 

vez a hipótese alternativa (H1) tem uma natureza oposta a H0.  

“ A rejeição da hipótese nula não constitui prova, em definitivo, de que a 

hipótese alternativa seja válida, isto é, trata-se apenas de uma evidência, 

muitas vezes provisória, de que a hipótese nula é provavelmente 

incorrecta. Mesmo que ela tenha sido declarada como incorrecta, há 

possibilidade dela ser verdadeira.” (Loureiro e Gameiro, 2011, p. 155)  

A decisão de rejeitar ou não rejeitar H0 resulta da implementação de testes estatísticos 

considerados adequados pelo investigador. A rejeição da hipótese nula surge da análise 

do valor ou nível de significância p (p-value) associado ao teste utilizado.  

“ Os níveis de significância utilizados convencionalmente nas ciências 

sociais e humanas, como valor critério para a rejeição da hipótese nula, 
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são 5% (0,05) e 1% (0,01), mas pode-se encontrar também 10% (0,10).” 

(Loureiro e Gameiro, 2011, p. 156) 

A rejeição de H0 é tomada para valores como p < ,05, p < ,01 ou ainda p < ,001 pelo que 

em consequência se subentende a não-rejeição da hipótese alternativa. Pelo contrário, a 

não-rejeição de H0 significa que não pode ser tomada qualquer decisão acerca da 

hipótese alternativa
389

. 

Todo este processo da tomada de decisão é crucial a qualquer estudo que utilize testes 

estatísticos, o que justifica que sejam estabelecidos a priori intervalos de confiança para 

as estimativas que se pretendem estabelecer. Nesta investigação optámos por não fixar 

de antemão uma dimensão para a amostra que pretendíamos utilizar pelo que o grau de 

precisão das nossas ilações ficou dependente do tamanho da amostra que obtivemos 

após a recolha dos dados e mantendo-se, como é evidente, um intervalo de confiança 

consensual na investigação em ciências sociais e humanas, como por exemplo a 95%. 

Quer optemos por recorrer a um intervalo de confiança a 95% ou a 99%, o tamanho e as 

características da amostra que conseguimos obter influirá na precisão das estatísticas a 

apresentar.   

O próximo ponto marca o início do tratamento dos dados e análise dos resultados que 

realizámos inicialmente segundo uma vertente mais descritiva e posteriormente com 

intuito mais indutivo. De notar que incluímos questões de resposta aberta no 

instrumento de recolha de dados pelo que apresentaremos também uma análise baseada 

nos conteúdos extraídos das respostas dos inquiridos. 

Concluímos aqui este capítulo manifestamente preocupados com término do próximo! 

Com efeito, estamos convictos que todos aqueles que se movem nos meandros da 

investigação, seja em educação ou noutra área do conhecimento, ambicionam 

“secretamente” desenvolver trabalhos cujos resultados não só enriqueçam as temáticas 

em estudo, mas sobretudo sejam reconhecidos nacional e internacionalmente ou ainda 

alterem significativamente o curso das suas vidas académicas!  

                                         
389

  Estamos obviamente despertos quanto à possibilidade de rejeitar a hipótese nula quando esta é de 

facto verdadeira (erro tipo I) ou ainda não a rejeitar quando esta é falsa (erro tipo II). É claro que 

numa investigação ninguém quer intencionalmente cometer um erro do tipo I que aparentemente pode 

classificar-se como mais gravoso, no que nos concerne entendemos que devemos procurar evitar 

cometer qualquer um destes erros pelo que continuaremos a tentar cumprir com níveis de rigor 

aceitáveis para os intuitos a que nos propusemos. 
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Como é evidente, estamos certos que não será este trabalho que mudará o processo da 

ADD em curso, mas é essa certeza que nos obriga a promover a divulgação dos 

resultados desta investigação que por mais insipientes que sejam terão seguramente 

enriquecido a nossa mundividência. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV ANÁLISE DOS DADOS 
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4 Introdução 

 

Concluído o processo de implementação do questionário de investigação chegou o 

momento de iniciar o capítulo dedicado à análise de dados. Como é evidente esta 

análise subentende uma organização, um tratamento e uma apresentação que, por falta 

de originalidade, realizaremos através de tabelas, quadros e gráficos. Mais do que 

apresentar os dados interessa fundamentalmente a sua interpretação à luz dos objetivos 

desta investigação (Fortin, 1999). As opções metodológicas que tomámos e a nossa 

formação de base não podiam senão “obrigar-nos” a recorrer a um importante número 

de ferramentas matemáticas, apanágio de muitas investigações de cariz quantitativo. 

Mais uma vez recorremos ao programa informático SPSS versão 17 para nos auxiliar a 

tratar os dados de maneira a extrair a maior quantidade de informação possível e 

cumprir com os objetivos que estabelecemos inicialmente. Além deste programa 

informático, sobejamente conhecido e amplamente utilizado no campo académico, 

recorremos também a outro programa também ele assaz utilizado não só em termos de 

investigação científica, mas também nas situações mais elementares do quotidiano. 

Estamos a referir-nos ao Microsoft Excel 2010 que nos assistiu fundamentalmente nas 

vertentes descritiva e gráfica patentes ao longo deste capítulo. 

Quem já trilhou caminhos investigativos não pode desdenhar as potencialidades e as 

mais-valias associadas aos estudos ditos “quantitativos”, mas também não pode olvidar 

as suas desvantagens e perigos que, por vezes, se escondem por detrás da frieza e da 

“objetividade” dos números. 

Por isso, considerámos oportuno incluir, para além da apresentação e da análise dos 

elementos recolhidos na componente empírica do trabalho, breves referências que 

advieram da literatura que a seu tempo analisámos. Esperamos que esta simbiose 

prática/ teórica permita estabelecer uma conexão tanto direta quanto lógica com os 

propósitos desta investigação. 
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4.1 Caracterização da amostra 

 

Por muito sofisticadas que sejam as ferramentas estatísticas utilizadas para tratar e 

analisar os dados provenientes de uma amostra, as medidas de tendência central não 

podem ser relegadas para segundo plano. 

“ A estatística descritiva utiliza-se para descrever os dados através de 

indicadores chamados estatísticas, como é o caso da média, da moda e do 

desvio padrão.” (Pestana e Gageiro, 2005, p. 35) 

 “As estatísticas descritivas mais vulgares são, talvez, as medidas de 

tendência central, nomeadamente, o valor médio, a mediana e a moda. O 

desvio padrão, a variância, e o intervalo inter-quartil também são 

estatísticas descritivas porque dão uma descrição sumária da variação dos 

valores de uma variável.” (Hill e Hill, 2002, p. 92) 

Concomitantemente com a simplicidade de uma representação gráfica estas medidas, 

embora limitadas, permitem uma leitura abrangente do comportamento estatístico dos 

elementos recolhidos. 

“ 1.  Ajudam-nos a ficar familiarizados com os dados da amostra, e por 

 vezes indicam características inesperadas da amostra, sugerindo 

 hipóteses adicionais; 

 2. Permitem-nos descrever as características básicas da amostra no 

 relatório da investigação, para dar ao leitor uma perspectiva útil sobre a 

 natureza da amostra e da investigação.” (Hill e Hill, 2002, p. 260) 

A opção por um questionário autoadministrado por via eletrónica permitiu-nos recolher 

549 questionários totalmente preenchidos por docentes do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário que foram automaticamente organizados numa base de dados, 

aquando a sua recolha através da plataforma limesurvey. Esta benesse não diminui de 

forma alguma o volume de trabalho exigido para tratar tais dados, apenas eliminou o 

tempo da sua preparação.  

Optámos por realizar uma apresentação gráfica de carácter minimalista, mas 

suficientemente detalhada e complementada por uma breve componente estatística que 

comentámos de forma concisa. 
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4.1.1 Caracterização da amostra por sexo 

 

“ […], a estatística descritiva e a expressão gráfica são muito mais do que 

simples métodos de exposição dos resultados.” (Quivy e Campenhoudt, 

1995, p. 223). 

Entre os 549 respondentes em exercício nas escolas públicas do Alentejo no período de 

14 de outubro a 14 de dezembro de 2012, participaram 392 docentes do sexo feminino e 

157 do sexo masculino distribuídos percentualmente de acordo com o gráfico seguinte.  

Gráfico 1 – Distribuição dos respondentes por sexo 

 

Denotámos claramente uma maior participação por parte das docentes embora estes 

valores se coadunem com os últimos dados disponibilizados pela Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência em agosto de 2013 relativos ao ano escolar 

2011/2012 onde, respetivamente, 70,9% e 69,4% dos professores com funções no 3.º 

ciclo do ensino básico e ensino secundário no continente e no Alentejo
390

 eram do sexo 

feminino
391

. 

4.1.2 Caracterização da amostra por idade 

 

Cerca de 38 anos, separam os respondentes mais velhos dos mais jovens, com efeito 

recolhemos respostas de docentes com idades compreendidas entre os 24 anos e os 62 

anos, para ambos os sexos. A média de idade dos respondentes situou-se nos 44,2 anos 

sendo que a idade média dos docentes do sexo masculino foi ligeiramente superior (44,9 

anos) à idade das professoras (43,9 anos) como se pode constatar no quadro seguinte: 

                                                           
390

  Na impossibilidade de extrair os dados por sub-região estatística, a designação Alentejo integra a sub-

região estatística da Lezíria do Tejo. 
391

  Estes elementos foram extraídos do relatório “Perfil do docente 2011/2012” disponibilizado pela 

DGEEC no portal www.dgeec.mec.pt e incluem os docentes do ensino privado. 
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Tabela 13 – Estatísticas dos respondentes para a variável idade 

 Média Desvio padrão Mediana 

Amostra 44,2 anos 8,1 anos 44 anos 

Feminino 43,9 anos 7,8 anos  44 anos 

Masculino 44,9 anos 8,8 anos 44 anos 

Complementamos estas informações através da inclusão de mais duas estatísticas de 

referência na aferição da distribuição dos dados, a mediana e o desvio padrão que nos 

permitem concluir que cerca de 50% dos respondentes tem menos de 44 anos e que o 

afastamento em relação à média não ultrapassou os 9 anos. Embora ainda não tenhamos 

evidências do tipo de distribuição que podemos associar aos dados, uma eventual 

normalidade associada à variável idade afetaria 62,3% das idades ao intervalo: ]44,2 -

8,1; 44,2 + 8,1[, neste caso os nossos cálculos realizados, sem o recurso à interpolação 

linear, apontaram aproximadamente 67% de elementos desse mesmo intervalo. 

Testaremos a seu tempo a normalidade de cada uma das variáveis do estudo. 

Recorremos à nomenclatura utilizada no relatório da DGEEC para agrupar as idades dos 

respondentes em quatro classes e aferir como se distribuíam as idades dos respondentes 

comparativamente com as idades dos docentes com funções no 3.º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário ao nível nacional
392

.  

Como é possível verificar no gráfico seguinte, as idades dos inquiridos distribui-se por 

cada uma das classes com um desvio inferior a 8% comparativamente com o que 

sucedeu em termos continentais no ano escolar 2011/2012. Embora a atualidade destes 

dados possa ser evidentemente refutada, a reduzida variabilidade
393

 do corpo docente 

garante-nos alguma segurança na sua utilização e consequentemente no facto de 

considerarmos que a amostra obtida é amplamente abrangente no que às idades dos 

inquiridos respeita. 

 

 

                                                           
392

  Não nos foi possível estabelecer um termo de comparação com os docentes do Alentejo uma vez que 

os dados disponibilizados pela DGEEC incluíam os estabelecimentos de ensino de natureza privada 

que não foram contemplados neste trabalho. 
393

  Baseamos esta ilação nos dados da DGEEC que apontou que a taxa média de crescimento anual do 

número de docente do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário entre os anos escolares de 

2000/2001 e 2010/2011 foi apenas de 0,24%. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos respondentes por idade (classificação da DGEEC) 

 

Se por um lado esta subdivisão etária nos aportou novas informações, resolvemos 

enriquecer o trabalho ao agrupar as idades dos respondentes segundo 6 faixas etárias 

numa tentativa de adaptar o modelo organizacional de fases do desenvolvimento 

profissional proposto por Sikes (1985)
394

. Para uma melhor perceção da distribuição dos 

respondentes apresentamos num só gráfico a subdivisão da amostra por faixa etária e 

por género. 

A análise do gráfico seguinte confirmará que parte substancial dos docentes que 

participaram no estudo tinham entre 30 e 50 anos de idades (aproximadamente 60%). 

Cerca de 20% pertencia ao grupo dos docentes que:  

“ Ao longo dos 30, a conjugação da experiência com um nível relativamente 

elevado de capacidade física e intelectual significa, em termos de energia, 

envolvimento, ambição e auto-confiança, que muitos professores atingem 

o seu auge; período da estabilização, em que se procura ancorar 

firmemente a vida, desenvolver competências, tornar-se um membro 

válido num mundo válido; […].” (Alves, 2001, p. 25) 

Os remanescentes 40% integravam um novo grupo: 

                                                           
394

  Por razões associadas ao tratamento estatístico adaptámos ligeiramente os limites dos intervalos 

definidos por Sikes (1985) uma vez que um indivíduo não podia pertencer simultaneamente a dois 

intervalos. 
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“ […] de 40 anos em diante convertem-se em figuras de autoridade, 

assumindo a defesa dos padrões e tradição da escola; período de um 

elevado moral.” (Op cit, 2001, p. 25) 

De notar que a média de idades dos respondentes com contrato a termo, fixou-se nos 

34,9 anos pelo que no caso deste estudo talvez tenhamos que discordar das palavras de 

Alves (2001) pois, para estes docentes a faixa etária dos 30 anos não corresponde a um 

“período de estabilização”, pelo contrário, somos frequentemente testemunhas da 

desmotivação perante a precariedade da situação contratual destes profissionais e 

consequente instabilidade em termos financeiros e ao nível pessoal. As percentagens 

também evidenciam o número reduzido de inquiridos com uma idade inferior a 28 anos 

(1,3%), potencialmente docentes com reduzido tempo de serviço. 

Gráfico 3 – Distribuição dos respondentes por idade 
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4.1.3 Caracterização da amostra por situação profissional 

 

Confirma-se mais uma vez que os respondentes pertenciam expressivamente aos 

quadros do MEC (79,4%), um claro reflexo da época que atravessamos e da drástica 

redução de docentes com contratos a termo essenciais para suprir as necessidades do 

sector da educação. 

Gráfico 4 – Distribuição dos respondentes por situação profissional 

 

De notar que segundo dados da DGEEC, no ano escolar 2011/2012, cerca de 70,7% dos 

docentes do Alentejo
395

 pertenciam aos quadros do MEC. 

4.1.4 Caracterização da amostra por habilitações académicas 

 

Como expectávamos, a habilitação académica com mais expressividade foi a 

Licenciatura (70%), seguindo-se-lhe o Mestrado (20,8%), o Bacharelato (6,9%) e 

finalmente o Doutoramento (2%). Curiosamente, se confrontarmos estes resultados com 

os elementos patentes no relatório da DGEEC constata-se que o nível de respondentes 

titulares de Mestrado ou Doutoramento (22,8%) é significativamente superior ao que 

foi registado no ano escolar de 2011/2012 onde apenas 7,8% dos docentes com funções 

no 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário eram detentores destas habilitações. 

 

                                                           
395

  Mais uma vez na impossibilidade de extrair os dados por sub-região estatística, a designação Alentejo 

integra a sub-região estatística da Lezíria do Tejo. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos respondentes por habilitações académicas 

 

 

4.1.5 Caracterização da amostra por tempo de serviço 

 

O tempo de serviço dos inquiridos variou entre os 2 anos e os 39 anos para ambos os 

sexos. A média de tempo de serviço situou-se nos 19,1 anos sendo que a idade média 

relativa aos docentes do sexo masculino foi ligeiramente superior (19,5 anos) à média 

das professoras (19,0 anos). Cerca de 50% dos inquiridos tinha menos de 19 anos de 

serviço docente. 

Tabela 14 – Estatísticas dos respondentes para a variável tempo de serviço 

 Média Desvio padrão Mediana 

Amostra 19,1 anos 8,3 anos 19 anos 

Feminino 19,0 anos 8,2 anos  19 anos 

Masculino 19,5 anos 8,5 anos 18 anos 

No encalce do seminal trabalho de Huberman (2000)
396

, entendemos agrupar em 5 

classes os dados relativos ao tempo de serviço dos respondentes. 

Mais uma vez para permitir uma melhor perceção da distribuição dos respondentes 

apresentamos num só gráfico a subdivisão da amostra por faixa etária e por género. 
                                                           
396

  As investigações de Huberman no domínio do ciclo de vida datam de 1971 e 1974, tendo sido 

orientadas para a docência a partir de 1979 (Huberman e Schapira). A referência que apontámos neste 

trabalho diz respeito à obra de Nóvoa (2007) que conglomera um conjunto de artigos, relativos aos 

percursos de vida dos docentes, entre os quais se integra o trabalho de Huberman. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos respondentes por tempo de serviço 

 

Esta organização por classes obriga a alguns cuidados uma vez que: 

“ […], a ordenação de uma vida profissional em sequências, pontuadas de 

uma série de fases, pressupõe uma continuidade.” (Huberman, 2000, p. 54) 

Numa configuração “linear”, onde cada classe/ fase se sucede a outra, deve ter-se em 

atenção que certos (evitámos cuidadosamente o adjetivo “bastantes”) percursos 

profissionais pautam-se por períodos de descontinuidade que influem necessariamente 

nos indivíduos. 

“Donde a importância de atribuir um estado flexível, sugestivo, temático a 

todas as “fases” perceptíveis na progressão de uma vida profissional […].” 

(Huberman, 2000, p. 53) 
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Pelo que a nossa opção pela categorização da vida profissional dos docentes inquiridos 

de acordo com Huberman
397

 não deve ser interpretada taxativamente como uma 

organização dos dados por classes com fins meramente estatísticos, mas como uma 

mais-valia na sucinta análise que apresentamos para cada uma das classes/ fases. 

Como se pode constatar, apenas 2,6% dos docentes inquiridos encontravam-se em início 

de carreira
398

, ou seja, no período de “tateamento/ sobrevivência” onde as dificuldades 

de gestão e instrução se misturam com oscilações comportamentais dos docentes para 

com os discentes. A fase de estabilização (de 4 a 6 anos de serviço) incorporou apenas 

5,6% dos respondentes que, de forma espectável, já gerem momentos de descontração, 

segurança e confiança em simbiose com as obrigações letivas. 

Parte significativa dos respondentes (69,2%) com uma média de idades de 42,6 anos, 

integrou a fase de diversificação/ questionamento onde uns procuram consolidar a sua 

prestação pedagógica em sala de aula desenvolvendo experiências pessoais, novos 

materiais ou ainda metodologias de avaliação enquanto outros manifestam-se contra o 

sistema (entenda-se educativo) e advogam mudanças institucionais. 

A fase da serenidade em sala de aula, do distanciamento afetivo em relação aos alunos, 

da descida do nível de ambição pessoal, da nostalgia do passado, da resistência à 

inovação contou com a participação de 107 docentes (19,5%) com um tempo de serviço 

compreendido entre os 25 e os 35 anos e uma média de idades de 59 anos. 

Apenas 3,1% dos inquiridos já tinha atingido o final da carreira profissional preparando-

se para se libertar progressivamente dos afazeres profissionais e procurando cada vez 

mais outros interesses exteriores à escola. Esta fase de “desinvestimento” no campo 

profissional a favor do campo pessoal não é vivida da mesma forma por todos os 

docentes uma vez que parte destes a assimilam positivamente de forma “serena” 

enquanto outros sentem-na negativamente com alguma “amargura”. 

 

 

 

                                                           
397

  Mais uma vez devido ao tratamento estatístico, adaptámos ligeiramente os limites dos intervalos 

definidos por Huberman (2000) uma vez que os dados de um indivíduo não podiam pertencer 

simultaneamente a dois intervalos. 
398

  A designação “início de carreira” deve ser aqui interpretada como “início de funções” uma vez que 

nenhum dos respondentes com menos de 7 anos de serviço pertencia aos quadros do MEC pelo que na 

realidade estes encontram-se numa situação de pré-carreira sem qualquer possibilidade de progressão. 
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4.1.6 Caracterização da amostra por escalão remuneratório 

 

No que respeita à caracterização da amostra segundo os escalões remuneratórios 

verificámos que 62,5% dos inquiridos ainda não tinham alcançado o quinto escalão que 

marca, em teoria, o ponto central da carreira remuneratória docente. Note-se que apenas 

12,4% dos respondentes já se encontravam posicionados nos últimos quatros escalões. 

Veremos mais adiante qual a opinião destes docentes quanto à possibilidade do escalão 

remuneratório constituir-se como um elemento a considerar no processo avaliativo
399

. 

Gráfico 7 – Distribuição dos respondentes por escalão remuneratório 

 

 

 

                                                           
399

  Importa realçar que não nos foi possível estabelecer um termo de comparação entre a distribuição dos 

respondentes por entre os vários escalões com o que sucede ao nível regional ou até nacional. 
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4.1.7 Caracterização da amostra por grupo de recrutamento 

 

No decorrer da recolha de dados participaram docentes oriundos de 19 dos 23 grupos 

disciplinares estabelecidos pelo com Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro. 

Gráfico 8 (1/2) – Distribuição dos respondentes por grupo de recrutamento 
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Gráfico 8 (2/2) – Distribuição dos respondentes por grupo de recrutamento 

 

Mais uma vez optámos por incluir os dados relativos à distribuição dos docentes com 

funções no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário ao nível nacional
400

 no ano 

escolar 2011/2012 objetivando uma perceção global e temporal da distribuição dos 

docentes por grupo de recrutamento da nossa amostra. Ficámos satisfeitos ao verificar 

que a amostra manteve uma proporcionalidade aceitável nos vários grupos disciplinares. 

                                                           
400

  À semelhança do que sucedeu com a análise da variável idade não nos foi possível estabelecer um 

termo de comparação com os docentes do Alentejo uma vez que os dados disponibilizados pela 

DGEEC apenas se referiam aos grupos de recrutamento ao nível nacional distinguindo o sector 

público do privado. 
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Destacam-se os docentes dos grupos de Matemática e Português como aqueles que 

participaram em maior número no preenchimento do questionário. 

4.1.8 Caracterização da amostra por sub-região 

 

O Alentejo Central foi a sub-região estatística mais representada por entre os 

respondentes ao questionário de investigação, seguindo-se-lhe o Baixo Alentejo e o 

Alto Alentejo, por último o Alentejo Litoral. Perante as percentagens obtidas, 

considerou-se oportuno compará-las com a proporção de docentes do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e Secundário em exercício em 2011 segundo elementos extraídos da base 

de dados PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo
401

. À exceção do 

Alentejo Litoral as proporções mantiveram-se mais uma vez razoavelmente coerentes 

estando cada uma das sub-regiões presentes no estudo. 

Gráfico 9 – Distribuição dos respondentes por sub-região 

 

 

                                                           
401

  Em 30 de setembro de 2013 a PORDATA apontava o dia 10 de outubro de 2012 como data da última 

atualização dos dados. 
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4.2 Prolusões à análise exploratória 

 

Concluída a caracterização da amostra, vamos iniciar o ponto que reúne o conjunto de 

análises cuja conjugação pretende robustecer as aferições que vamos realizar 

relativamente a cada um dos itens, componentes e dimensões que integraram e 

constituíram o questionário de investigação.  

Antes de dar mais um passo em direção à tão desejada consecução dos objetivos do 

estudo, entendemos recordar que no cerne desta investigação está a identificação, junto 

dos docentes em exercício no Alentejo, de indicadores e procedimentos que estes 

docentes oriundos de várias áreas disciplinares/ idades/ géneros/ tempos de serviço/ 

formação académica, entre outros, consideram relevantes com vista a serem apreciados/ 

relatados e considerados em termos de avaliação do desempenho. Porquê relembrar o 

que está no âmago desta investigação?  

Julgamos que é fundamental não esquecer que as análises que vamos realizar neste 

ponto têm que ser desenvolvidas de modo a fornecer os elementos necessários à 

concretização dos objetivos a que nos propusemos e não apenas de maneira a incluir 

uma profusão de elementos estatísticos que embora interessantes podem não identificar 

os supracitados procedimentos e indicadores considerados relevantes.  

Desta forma estabelecemos três grandes momentos analítico/ indutivos:  

 o primeiro de vertentes preparatória e confirmatória, constituído pelo “Re-

estudo” da fiabilidade do questionário de investigação através do cálculo do 

coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para todos os itens e 

dimensões e pela aferição da normalidade das distribuições de todas as variáveis 

(não nominais) através do teste de Kolmogorov – Smirnov. Estas diligências 

foram consideradas essenciais à obtenção dos elementos necessários à 

confirmação dos procedimentos que estabelecemos para proceder à identificação 

dos indicadores e procedimentos através dos elementos recolhidos nos itens 

fechados; 

 o segundo momento, eminentemente dependente de processos estatísticos 

analítico/ indutivos, surge na sequência dos resultados dos testes anteriores e 

conglomera um conjunto de testes estatísticos quão enriquecedores como 
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sofisticados. Note-se que o recurso a vários testes estatísticos não foi inusitado 

tendo em conta a vertente quantitativa desta investigação e a necessidade de 

suprir as exigências metodológicas subjacentes à identificação dos 

procedimentos e indicadores coligidos com base nos itens de resposta fechada; 

 finalmente, o terceiro grande momento pretende extrair dos itens de resposta 

aberta, novos procedimentos/ indicadores/ aspetos considerados relevantes pelos 

inquiridos. Tal justificou o recurso à análise de conteúdo que se afigurou 

indispensável na nossa busca por elementos que olvidámos incluir nos itens 

fechados. 

Todas estas diligências não procuraram somente avalizar o rigor científico que importa 

obviamente garantir em permanência num trabalho desta natureza, mas incorporaram 

também uma outra função que não podíamos de todo menosprezar. Nada mais do que 

reduzir, ou utopicamente erradicar, as incertezas associadas à excisão das informações 

de relevo provenientes dos dados recolhidos, sua análise e extrapolações.  

Tendo em conta a complexidade dos procedimentos envolvidos no supracitado segundo 

momento analítico, incluímos neste preâmbulo uma breve exposição das tarefas que 

vamos desenvolver em duas fases assim como a sua representação esquemática: 

Quadro 9 (1/2) – Procedimentos estatísticos a desenvolver no segundo momento 

analítico. 

Tipologia Processo 

1ª Fase: 

Análise da 

convergência 

de cada item 

Análise descritiva de vertente gráfica e frequencista, complementada 

com a inclusão das medidas de tendência central (mediana e moda); 

Análise dicotómica das respostas Concordantes (resultantes da 

agregação das respostas Concordo e Concordo totalmente) e 

Discordantes (resultantes da agregação das respostas Discordo e 

Discordo totalmente) realizada através do teste de aderência do qui-

quadrado para as proporções; 

Estudo da convergência das respostas dos inquiridos com base nos 

resultados obtidos no estudo dicotómico anterior e nas medidas de 

tendência central (mediana e moda) com recurso ao teste do qui-

quadrado para as proporções associadas às respostas Concordo/ 

Concordo totalmente ou Discordo/ Discordo totalmente. 
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Quadro 9 (2/2) – Procedimentos estatísticos a desenvolver no segundo momento 

analítico. 

Tipologia Processo 

2ª Fase: 

Análise da 

relevância 

de cada item 

Identificação das variáveis sociodemográficas (fatores) onde existem 

diferenças estatisticamente significativas nas distribuições das respostas 

dos inquiridos através do teste Kruskal-Wallis; 

Implementação do teste post-hoc Least Significant Difference (LSD) 

também designado por teste de Fisher
402

, em cada um dos fatores 

referenciados anteriormente para identificar os grupos de respondentes 

cujas respostas se diferenciaram estatisticamente de forma significativa.  

Análise da média das ordens dos grupos, obtidas com recurso ao teste 

de Kruskal-Wallis
403

 no intuito de identificar em cada fator os grupos de 

respondentes que entenderam atribuir uma maior ou menor relevância 

nos itens em estudo; 

Utilização do teste de sinais para analisar a relevância atribuída pelo 

conjunto dos respondentes aos itens no seio de cada uma das 

componentes. 

Assumimos que estas análises possam categorizar-se como excessivas, mas é nossa 

convicção que a sua implementação vai não só garantir-nos uma robustez estatística 

própria de um estudo quantitativo como evidentemente intentar facultar-nos: 

 a identificação da convergência da opinião dos respondentes em cada um dos 

itens o que, consequentemente, vai facultar-nos a indicação dos procedimentos e 

indicadores que os professores entenderam como relevantes ou não; 

 a identificação de grupos de respondentes categorizados de acordo com os vários 

fatores sociodemográficos, que valorizaram/ desvalorizaram um ou outro item 

possibilitando assim a deteção de um ou outro grupo de respondentes com 

opiniões diferenciadas dos restantes inquiridos; 

 uma hierarquização dos itens que constituíram cada uma das componentes, 

estabelecendo-se assim uma ordem de relevância dos mesmos no seio da 

componente em estudo. 

 

 

                                                           
402

  Utilizado na análise dos fatores com três ou mais grupos. 
403

  Tratando-se de uma extensão do teste de Mann-Whitney utilizado no estudo de dois ou mais grupos, 

optámos por recorrer ao teste de Kruskal-Wallis que já havíamos aplicado para efetuar a análise da 

média das ordens essenciais à identificação dos grupos que valorizaram mais os itens em análise. 
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Estudo das frequências absolutas, relativas e absolutas acumuladas 

 
Teste de aderência do qui-quadrado para as proporções: Respondentes 

discordantes (aglomeração das respostas Discordo totalmente e Discordo) vs. 

Respondentes concordantes (aglomeração das respostas Concordo e Concordo 

totalmente) 

        

Existe diferença estatisticamente 

significativa. O item apresenta uma 

convergência estatisticamente 

significativa para o estudo 

  

Não existe diferença 

estatisticamente significativa. O 

item não apresenta uma 

convergência estatisticamente 

significativa para o estudo 

  
Análise das medidas de tendência central (mediana e moda) 

        

 ̃ = 1 ou   ̃ = 2        = 1 ou   = 2    ̃ = 3 ou   ̃ = 4         = 3 ou   = 4 

        
Teste de aderência do qui-quadrado 

para as proporções: 
  

Teste de aderência do qui-quadrado 

para as proporções: 

Discordo 

totalmente 
Vs. Discordo   Concordo Vs. 

Concordo 

totalmente  

    
Existe diferença 

estatisticamente 

significativa 
 

Não existe diferença 

estatisticamente 

significativa 

 

Existe diferença 

estatisticamente 

significativa 

       

Inquiridos: Discordaram 

totalmente ou 

Discordaram (em função 

das frequências 

absolutas obtidas) 

 

Homogeneidade nas 

respostas: não é 

possível diferenciar 

com relevância 

estatística a 

convergência 

 

Inquiridos: 

Concordaram ou 

Concordaram 

totalmente (em 

função das 

frequências 

absolutas obtidas) 

 

Figura 9 – Esquematização da 1ª Fase: Análise da convergência de cada item 
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Teste de Kruskal-Wallis aplicado aos itens de resposta fechada segundo cada um dos 

fatores sociodemográficos. 

    

Existe diferença estatisticamente 

significativa no item segundo o fator 

testado (pelo menos um dos grupos 

do fator tem parâmetro de 

localização superior ou inferior) 

  

Não existe diferença 

estatisticamente significativa no 

item segundo o fator testado (as 

distribuições dos grupos do fator 

têm o mesmo parâmetro de 

localização) 

    

Estudo do fator evidenciado pelo teste anterior  

(identificação dos grupos com diferenças estatisticamente significativas) 

    

Fator não dicotómico   Fator dicotómico 

    

Identificação dos pares de grupos do 

fator não dicotómico com diferenças 

estatisticamente significativas 

através do teste post-hoc Least 

Significant Difference 

  

Análise da média das ordens obtidas 

pelo teste de Kruskal-Wallis para 

identificar os grupos que 

valorizaram mais o item em estudo 

       

Existe diferença 

estatisticamente 

significativa 

(as distribuições das 

respostas dos 2 grupos 

em estudo diferem) 

 

Não existe diferença 

estatisticamente 

significativa 

(as distribuições das 

respostas dos 2 

grupos em estudo não 

diferem) 

 

    

Análise da média das 

ordens obtidas pelo 

teste de Kruskal-Wallis 

para identificar os 

grupos que valorizaram 

mais o item em estudo 

 

Sem a possibilidade 

de inferência acerca 

de uma particular 

valorização do item 

pelos grupos de 

respondentes 

 

 

Figura 10 – Esquematização da 2ª Fase: Análise da relevância de cada item 

 

Ressalve-se a prudência metodológica que nos impusemos na implementação destes 

procedimentos no sentido de potenciar a sua complementaridade. De referir ainda que a 
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utilização de instrumentos estatísticos não nos levou a extremar a justificação da sua 

aplicação através da inclusão de uma componente teórica própria do campo da 

Matemática que consideramos “volumosa” e “desajustada” numa investigação que, 

embora de natureza quantitativa, permaneceu firmemente ancorada nas ciências da 

educação. 

O terceiro momento analítico relaciona-se com o estudo das questões de resposta aberta 

que incluímos no questionário de investigação e que entendemos analisar com recurso à 

técnica de análise de conteúdo: 

“ […] a análise de conteúdo aparece com um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.” (Bardin, 2004, p. 33) 

Se é possível recorrer à análise de conteúdo para analisar várias formas de comunicação, 

tendo em conta a natureza do instrumento de recolha de informação que utilizámos, 

neste caso procederemos à análise de comunicações escritas. Convocámos Bardin 

(2004) para estabelecer esta análise em três fases: “1) a pré-análise; 2) a exploração do 

material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (Ibidem, p. 89). 

Compelidos em manter um rigor metodológico equivalente àquele que nos impusemos 

no tratamento estatístico, procurámos cumprir os princípios: da exaustividade não 

desdenhando qualquer um dos elementos recolhidos; da representatividade 

possibilitando a cada um dos inquiridos a oportunidade de se exprimir sem qualquer 

restrição e da pertinência formulando questões de resposta aberta coerentes com os 

objetivos do estudo (Bardin, 2004; Esteves 2006).  

A primeira leitura “flutuante” que realizámos decorreu na sequência da análise de cada 

item e contribuiu para que nos impregnássemos dos discursos dos respondentes e 

iniciássemos progressivamente o processo de categorização. Com efeito, uma vez que 

os dados em análise advieram de vários intervenientes que se debruçaram 

sistematicamente sobre as mesmas questões, foram produzidas mensagens normalizadas 

sujeitas à referida categorização. Este processo estrutura-se em duas etapas: inventário e 

classificação, tendo esta última sido desenvolvida por um método inverso uma vez que 

as categorias não foram estabelecidas a priori mas apenas na sequência da leitura de 

cada uma das respostas. Desta forma, intentámos cumprir os seguintes princípios: da 

exclusão mútua onde cada elemento só pode existir numa única categoria; da 

homogeneidade das categorias que obrigou a um único princípio de organização da 
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categoria; da pertinência que garantiu a adequabilidade da categoria ao quadro teórico 

do estudo; da objetividade e fidelidade que evitou possíveis distorções de interpretação 

face à subjetividade de algumas respostas e finalmente da produtividade cuja satisfação 

só é garantida a posteriori se a categorização promoveu aferições de relevo para o 

estudo. 

Enfrentámos um dilema, optar entre procedimentos quantitativos fundamentados na 

frequência de aparição de determinados elementos nas mensagens ou qualitativos 

alicerçados em indicadores não frequencistas e significativamente mais inferenciais.  

“ É evidente que a natureza do material influi na escolha do tipo de medida.” 

(Ibidem, p. 109) 

A abordagem quantitativa mais controlada e objetiva recolhe dados descritivos através 

de um método estatístico, já a segunda abordagem, de carácter mais intuitivo e 

maleável, adapta-se melhor à elaboração de inferências próprias da análise de conteúdo. 

Com o auxílio de Bardin (2004) resolvemos refugiar-nos no porto de abrigo 

quantitativo, elemento nuclear da nossa formação académica de base e optámos por 

desenvolver uma abordagem quantitativa que, evidentemente, não nos isentou de 

estabelecer categorias. 

“ As categorias são rúbricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título 

genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns 

destes elementos.” (Ibidem, p. 111) 

Se quotidianamente nos é relativamente fácil estabelecer categorias de objetos, 

alimentos ou animais, quando urge a necessidade de definir categorias num contexto 

académico, o que era evidente, torna-se sub-repticiamente moroso. 

“ A categorização tem como primeiro objectivo (da mesma maneira que a 

análise documental) fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos.” (Ibidem, p. 112) 

Ressalve-se que estamos cientes que iremos assumir uma forma simplista e algo 

redutora que caraterizará a denominação das categorias e subcategorias que 

apresentaremos no estudo dos itens de resposta aberta. 

Para já vamos iniciar os trabalhos que propedeuticamente contribuirão para 

infirmar/confirmar as escolhas que estabelecemos no campo da análise estatística e que 

na eventualidade de serem tomadas erradamente podem enviesar as nossas conclusões. 
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4.3 Análise exploratória 

 

Uma vez explanados os procedimentos que a confluem para a implementação da análise 

exploratória na sua verdadeira aceção vamos agora dar início aos desígnios que 

estabelecemos e apresentámos anteriormente. 

4.3.1 Estudo da fiabilidade 

 

Comecemos pelo “re-estudo” da fiabilidade do questionário de investigação realizado 

com recurso ao cálculo do coeficiente de consistência interna: Alfa de Cronbach (Hill e 

Hill, 2002; Pestana e Gageiro, 2005) nos mesmos moldes do processo de validação.  

Eis os resultados que obtivemos: 

Tabela 15 – Estudo da fiabilidade  

Dimensão Alfa de Cronbach Avaliação 

Todos os itens ,851 Bom 

1. Posicionamento do Inquirido ,845 Bom 

2. Procedimentos ,708 Razoável 

3. Indicadores ,805 Bom 

Procurámos assim confirmar ou infirmar a fiabilidade deste elemento fundamental na 

componente empírica desta investigação. Recorremos às potencialidades do software 

estatístico SPSS 17 para determinar quatro coeficientes de consistência interna, o 

primeiro relativo a todos os itens e os outros três respetivamente associados a cada uma 

das dimensões que estabelecemos. Obtivemos valores compreendidos entre ,708 e ,851 

que classificámos de Razoável a Bom (Hill e Hill, 2002; Pestana e Gageiro, 2005). 

Constatar-se-á que a fiabilidade global se manteve boa (,851), mas como 

suspeitávamos
404

 a dimensão associada aos procedimentos foi mais uma vez aquela que 

obteve menor performance (,708), ainda assim melhorou ligeiramente 

comparativamente com o que obtivemos anteriormente pelo que mantivemos assim a 

                                                           
404

  Os resultados obtidos durante o processo de validação, especialmente na análise da consistência 

interna da dimensão Procedimentos, obrigaram-nos a manter alguma vigilância quanto ao 

comportamento estatístico desta dimensão. 
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confiança que havíamos depositado em todas as dimensões patentes no instrumento de 

recolha de dados. 

4.3.2 Estudo da normalidade 

 

A categorização das variáveis é uma operação de extrema importância no tratamento 

estatístico dos dados uma vez que influi na escolha dos testes estatísticos que podem ser 

utilizados.  

Um aspeto de relevo relaciona-se com a opção de tratar a escala de Likert de essência 

discreta (ordinal) como uma varável contínua (de intervalo). 

“ […], quando a distribuição das respostas é unimodal e mais ou menos 

normal, é vulgar tratar os valores numéricos ligados com as respostas 

como tendo sido obtidos através de uma escala métrica.” (Hill e Hill, 2002, 

p. 111) 

No âmbito deste trabalho, e independentemente do facto dos dados recolhidos 

cumprirem ou não as premissas que acabámos de referir, a natureza da escala de Likert 

conduziu-nos a manter a sua categorização como ordinal. 

“Estas escalas admitem uma ordenação numérica das suas categorias, ou 

seja, das respostas alternativas, estabelecendo uma relação de ordem entre 

elas. Contudo, não é possível medir a magnitude das diferenças entre as 

categorias.” (Hill e Hill, 2002, p. 108)  

Eliminámos assim o erro cometido quando a mesma é analisada como se de uma escala 

de intervalo se tratasse. Com efeito, não existe uma certeza absoluta que os 

respondentes interpretam da mesma forma as diferenças entre “Discordo totalmente” e 

“Discordo” ou ainda, entre, “Concordo totalmente” e “Concordo” o que teria de suceder 

numa escala de natureza contínua. 

Temos plena consciência que uma escala de intervalo é de nível superior à ordinal 

(Pestana e Gageiro, 2005), mas esta opção não limita a utilização de testes estatísticos 

cuja robustez dispensa a normalidade dos dados. Embora tenhamos mantido a 

categorização das variáveis associadas à escala de Likert como ordinais, considerámos 

que não devíamos deixar de testar a normalidade dos dados e aferir em que medida estes 

se afastavam da distribuição normal 

“ O teste de Kolmogorov-Smirnov de aderência à normalidade, serve para 

analisar o ajustamento ou aderência à normalidade de uma variável de 

nível ordinal ou superior, […].” (Pestana e Gageiro, 2005, p. 440) 
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 A utilização de testes estatísticos é essencial para averiguar algumas características das 

distribuições de dados. De modo a avaliar a normalidade da distribuição utilizámos o 

teste de Kolmogorov – Smirnov em detrimento do teste de Shapiro – Wilk mais 

vocacionado para amostras de menor dimensão (inferior a 30 inquiridos), de acordo 

com Hill e Hill (2002);  

“São dois os testes estatísticos vulgarmente aplicados para avaliar a 

normalidade de uma distribuição; o teste de Kolmogorov - Smirnov (com 

correcção de Lilliefors) e o teste de Shapiro-Wilk.” (Hill e Hill, 2002, p. 

234). 

Recorrer a testes estatísticos obriga-nos a estabelecer um conjunto de premissas, pois:  

“ As inferências, que requerem conhecimentos das probabilidades, são feitas 

através de intervalos de confiança e de testes paramétricos ou não 

paramétricos, aplicados a amostras aleatórias.” (Pestana e Gageiro, 2005, 

p. 35) 

Por isso, chegou o momento de estabelecer o nível de confiança que utilizaremos na 

análise dos dados e sem o qual não seria possível aferir a probabilidade de um intervalo 

de confiança incluir o parâmetro da amostra em estudo. 

Os inúmeros testes estatísticos existentes pressupõem a avaliação de hipóteses que 

iremos rejeitar ou não rejeitar, pelo que ao testar uma destas hipóteses temos que 

necessariamente definir em que medida estamos dispostos a cometer o erro de rejeitar 

uma hipótese quando esta não o deveria ser (erro do tipo I). Ora a probabilidade de 

rejeitar erradamente uma hipótese “verdadeira” não é nada mais do que o nível de 

significância do teste em utilização. 

No âmbito deste trabalho optámos por assumir o valor ,05 para o nível de significância 

estatística, o que consequentemente nos conduziu a reconhecer diferenças 

estatisticamente significativas para um p-value
405

  < ,05.  

Relativamente à avaliação da normalidade, optámos por testar todas as variáveis (não 

nominais), incluindo aquelas que associámos à componente sociodemográfica do nosso 

estudo. Trata-se de uma opção coerente com os objetivos estabelecidos uma vez que 

almejamos incluir estas variáveis no estudo exploratório. 

Incluímos no Anexo XVIII os resultados obtidos a partir da aplicação dos testes de 

Kolmogorov – Smirnov destinados a aferir se existem variáveis que se distribuem 

segundo a curva de Gauss. 

                                                           
405

  A designação Sig. também foi utilizada no decorrer do trabalho em substituição de  p-value. 
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O teste de Kolmogorov-Smirnov de aderência à normalidade testa as seguintes 

hipóteses: 

H0: A variável de nível ordinal ou superior em estudo tem distribuição normal 

H1: A variável de nível ordinal ou superior em estudo não tem distribuição normal 

Verificámos que os níveis de significância obtidos para cada uma das variáveis levaram-

nos a rejeitar sistematicamente a hipótese nula para cada uma das distribuições (p-value 

< ,05). Afastámos assim a hipótese de normalidade para cada uma das distribuições 

associadas às variáveis não nominais assim como para as variáveis idade (item 0.b) e 

tempo de serviço (0. e). Esta análise permitiu-nos balizar a utilização dos testes 

estatísticos que utilizaremos de seguida e que podem ser aplicados a variáveis que não 

seguem necessariamente distribuições normais ou ainda cuja categorização seja ordinal 

ou superior. 

4.3.3 Análise dicotómica do posicionamento dos inquiridos nos itens fechados 

 

No decorrer do processo de validação anuímos com os especialistas quanto à exclusão 

da opção central/ neutra “Não concordo, nem discordo” que constava na escala de 

Likert que inicialmente se pretendia incluir no questionário de investigação.  

Como já tivemos oportunidade de referir, a literatura não é consensual quanto à 

utilização de escalas de quatro, cinco e até sete pontos. Depressa nos apercebemos que 

existem inúmeras dissertações e teses, não somente publicadas recentemente como nas 

últimas décadas, que se socorreram de escalas de Likert com o mais variado número de 

pontos, muito embora as escalas com 5 pontos tenham sido sobejamente utilizadas 

desde 1932. A seu tempo assumimos que o público-alvo desta investigação era 

constituído por profissionais do ensino necessariamente informados sobre a temática em 

estudo, o que nos conduziu a utilizar uma escala sem a categoria central. Procurámos 

assim garantir (para alguns talvez até “forçar”) que os inquiridos adotassem uma 

posição definitiva relativamente às afirmações apresentadas no questionário de 

investigação.  
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A inexistência de uma categoria central/ neutra apenas assegura que cada respondente 

toma uma posição concordante
406

 ou discordante relativamente a cada uma das 

afirmações que analisa, mas não assevera que as respostas do conjunto dos respondentes 

convirjam inequivocamente de forma concordante ou discordante. 

Questionámo-nos como aferir a convergência de respostas num item se 

aproximadamente 50% dos respondentes opinasse concordantemente? Seria de todo 

coerente estabelecer uma percentagem mínima de respostas dadas segundo uma 

determinada propensão para identificar em que medida os professores Concordaram ou 

Discordaram de uma determinada afirmação? 

Para dar resposta a esta inquietação resolvemos utilizar o teste de aderência do qui-

quadrado que permite testar a igualdade de proporções. Desta forma, realizámos uma 

análise que objetivou aferir em que medida as proporções de inquiridos que 

responderam concordantemente/ discordantemente diferiam. Ou seja, interessava-nos 

identificar as variáveis onde não existia uma diferença estatisticamente significativa 

entre as proporções associadas às respostas concordantes (resultantes da agregação das 

respostas Concordo e Concordo totalmente) e discordantes (que de forma semelhante 

resultaram da agregação das respostas Discordo e Discordo totalmente). 

As hipóteses testadas através do teste de aderência do qui-quadrado foram as seguintes: 

H0:  As proporções de inquiridos que responderam concordantemente e 

discordantemente no item são iguais. 

H1: As proporções de inquiridos que responderam concordantemente e 

discordantemente no item não são iguais. 

Na sequência da aplicação do supradito teste elaborámos uma tabela que pode ser 

consultada no Anexo XIX e que conglomera os resultados obtidos.  

Rejeitámos a hipótese das proporções de inquiridos que responderam concordantemente 

e discordantemente serem iguais sempre que p-value < ,05 pelo que no decorrer da 

análise de cada um dos itens incluiremos uma breve referência ao resultado do teste do 

qui-quadrado. Não rejeitamos a hipótese nula (p-value   ,05) em apenas cinco situações 

que apresentaremos de seguida. 

                                                           
406

  No contexto deste trabalho designamos por respostas concordantes todas as respostas assinaladas 

como Concordo totalmente ou Concordo. Analogamente designamos por respostas discordantes todas 

as respostas assinaladas como Discordo totalmente ou Discordo. 
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Tabela 16 – Variáveis sem diferença estatisticamente significativa na proporção 

discordante/ concordante para   = ,05 

Id. Afirmação 
Qui-quadrado 

   gl. Sig. 

2.1 b) 

Os docentes devem participar indiretamente (através de 

representantes como os sindicatos, etc.) na elaboração de 

um modelo de ADD. 

0,016 1 ,898 

2.3 a) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer em datas definidas de acordo com 

uma calendarização nacional. 

1,750 1 ,186 

2.4 a) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos seus alunos. 
3,368 1 ,066 

2.4 c) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos seus colegas de trabalho. 
2,494 1 ,114 

2.5 a) 

A observação de aula(s) do avaliado para obter 

informações acerca do seu desempenho deve ser 

obrigatória. 

2,770 1 ,096 

Como se pode verificar o nível de significância do teste do qui-quadrado levou-nos a 

não rejeitar a hipótese nula para cada um dos testes de proporções, o que significa que 

no decorrer da análise de cada um destes itens teremos que ter em atenção que a 

proporção de respostas concordantes e discordantes emitidas pelo conjunto dos 

inquiridos deverá ser considerada homogénea
407

.  

De notar que para um nível   = ,01, acrescentaríamos à lista anterior mais dois itens (p-

value > ,01), a saber: 

Tabela 17 – Variáveis sem diferença estatisticamente significativa na proporção 

discordante/ concordante para   = ,01 

Id. Afirmação 
Qui-quadrado 

   gl. Sig. 

2.5 c) 
O avaliado deve produzir um portfólio para fornecer 

informações acerca do seu desempenho. 
4,373 1 ,037 

2.6 a) 
A ADD deve recorrer a um (vários) avaliador(es) que 

exerce(m) funções na mesma escola que o avaliado. 
4,024 1 ,045 

                                                           
407

  Na análise dos itens, a classificação de respostas homogéneas deve ser considerada como 

consequência da ausência de evidências estatísticas que permitam apontar que as respostas dos 

inquiridos convergiram para um dos quatro níveis com erros aleatórios suficientemente baixos para 

serem desprezados (p-value > ,05). 
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Muito embora este nível de significância difira daquele que considerámos inicialmente, 

entendemos que esta informação adicional permite aferir que o número de itens 

classificáveis como homogéneos não seria significativamente maior se o nível de 

significância fosse alterado.  

O recurso ao supracitado teste estatístico permitiu-nos identificar os itens onde se 

manifestou uma homogeneidade nas respostas dos inquiridos robustecendo a análise de 

cada um dos itens que debutaremos no próximo ponto. 

4.3.4 Análise dos itens que constituem a dimensão Posicionamento 

 

Iniciamos aqui o processo de análise de cada um dos itens que integraram as 

componentes Existência da ADD e Propósitos da ADD que por sua vez constituíram a 

dimensão Posicionamento.  

4.3.4.1 
Análise da convergência na componente Existência da avaliação do 

desempenho docente 

 

Tratando-se do primeiro item que vamos analisar à luz dos procedimentos que 

definimos, optámos por detalhar as nossas apreciações. Saliente-se o facto da 

componente Existência da ADD ter sido edificada sobre um único item que entendemos 

fundamental para aferir o posicionamento dos inquiridos perante a ADD. A análise das 

demais componentes será realizada de forma mais sintética e sistemática evitando assim 

o reiterar informações análogas. 

Relembremos então a primeira e única afirmação que definiu a componente em análise: 

1.1 a) O desempenho dos docentes deve ser avaliado. 

A expressividade dos resultados obtidos neste item podia perfeitamente dispensar os 

procedimentos estatísticos mais robustos que utilizámos. No entanto, esta análise serve 

o propósito de familiarizar quem nos lê com os procedimentos que vamos implementar 

no decorrer da análise de cada um dos itens de natureza fechada uma vez que aqueles 

que definimos como “de resposta aberta” serão examinados à luz da análise de 

conteúdo. 

Comecemos então pela representação gráfica das frequências das respostas no item em 

questão para aferir a opinião dos inquiridos. Optámos por uma representação que 
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possibilita uma análise assaz eficaz uma vez que não somente permite evidenciar de 

imediato a distribuição das respostas nos quatro níveis da escala de Likert como 

possibilita uma fácil visualização das frequências relativas acumuladas em percentagem.  

Gráfico 10 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos no item 1.1 a) O 

desempenho dos docentes deve ser avaliado 

 

Repare-se neste caso que o somatório das frequências relativas associadas às respostas 

Discordo totalmente e Discordo é muito inferior a 25%, o que nos permite aferir, sem 

grande margem para dúvidas, que os respondentes concordaram com a afirmação que 

lhes foi apresentada.  

Embora a representação gráfica anterior faculte grande parte das informações essenciais 

a uma análise descritiva resolvemos incluir no estudo da convergência mais alguns 

elementos de relevo sob a forma de um quadro resumo. Neste mesmo quadro 

integramos também o resultado do teste do qui-quadrado que realizámos e cujos 

resultados já referenciámos no ponto 4.2.3.  

Tabela 18 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.1 a) O 

desempenho dos docentes deve ser avaliado 

 Níveis DT D C CT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

9 

(1,6%) 

18 

(3,3%) 

274 

(49,9%) 

248 

(45,2%) 

      = 

446,311
408

 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

9 

(1,6%) 

27 

(4,9%) 

301 

(54,8%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

                                                           
408

  Os resultados dos testes do qui-quadrado para as proporções Discordante/ Concordante que foram 

aplicados a todos os itens podem ser consultados no Anexo XIX. 

1,6% 3,3% 49,9% 45,2% 

0% 25% 50% 75% 100%

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente
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Uma observação atenta da tabela anterior confirma que as frequências relativas 

acumuladas associadas às respostas discordantes atingiram apenas 4,9%.  

Não obstante esta evidência, verificámos através do teste do qui-quadrado que as 

proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiam significativamente ao 

nível   = ,05. Desta forma entendemos possuir evidências suficientes para desprezar 

eventuais erros aleatórios que possam influenciar a opinião manifestada pelos inquiridos 

que foi favorável à avaliação do desempenho em 95,1% (100% - 4,9%). 

Para poder estabelecer ilações quanto ao estudo dicotómico entre as respostas Discordo 

totalmente e Discordo ou Concordo e Concordo totalmente, auxiliámo-nos dos valores 

obtidos para a mediana e para a moda para posteriormente decidir quais as hipóteses a 

testar.  

Como é evidente, neste caso as hipóteses a testar através do teste de aderência do qui-

quadrado são as seguintes: 

H’0:  As proporções de inquiridos que responderam Concordo e Concordo 

totalmente no item são iguais. 

H’1:  As proporções de inquiridos que responderam Concordo e Concordo 

totalmente no item não são iguais. 

Note-se que na eventualidade de aferir a existência de uma diferença estatisticamente 

significativa nas proporções de respostas Discordo e Discordo totalmente as hipóteses a 

testar passariam a definir-se da seguinte forma: 

H’’0:  As proporções de inquiridos que responderam Discordo e Discordo 

totalmente no item são iguais. 

H’’1:  As proporções de inquiridos que responderam Discordo e Discordo 

totalmente no item não são iguais. 
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Tabela 19 – Estudo dicotómico da convergência no item 1.1 a) O desempenho dos 

docentes deve ser avaliado 

Medidas de 

tendência 

central 

Respondentes 

Concordantes
409

 

Teste do Qui-quadrado para 

proporções Concordo/ Concordo 

totalmente 

 ̃ = 3 Concordaram 
Concordaram 

totalmente 
      = 1,295

410
 

p-value = 

 ,255 > ,05 

  = 3 
274 

(52,5%) 

248 

(47,5%) 

Não rejeitámos H’0. As proporções 

não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas para  

= ,05. 

As medidas de tendência central permitem-nos não só confirmar que pelo menos 50% 

dos respondentes responderam que concordavam com a afirmação ( ̃ = 3), mas também 

que a resposta mais frequente foi Concordo (  = 3). Tendo em conta esta medida 

aferimos se entre os respondentes Concordantes
411

 existia uma diferença 

estatisticamente significativa nas proporções de respostas Concordo e Concordo 

totalmente. 

O resultado do teste do qui-quadrado permite verificar que as proporções de respostas 

Concordo/ Concordo totalmente são estatisticamente não significativas ao nível   = ,05, 

o que à semelhança do que verificámos anteriormente nos permite desprezar eventuais 

erros aleatórios e assumir uma homogeneidade nestas respostas.  

Obtivemos assim evidências que sugerem que os inquiridos não estabeleceram uma 

diferença significativa entre Concordo e Concordo totalmente manifestando apenas uma 

opinião que classificaremos como Concordante no item em causa. 

                                                           
409

  Note-se que perante os resultados da análise dicotómica que nos garantiu a existência de uma 

diferença de opiniões estatisticamente significativa e os valores obtidos para a mediana e para a moda, 

a nossa atenção centrou-se nos respondentes Concordantes pelo que as percentagens apresentadas 

foram determinadas com base nesse mesmo universo. 
410

  Os resultados dos testes do qui-quadrado para as proporções Concordo/ Concordo totalmente e 

Discordo totalmente/ Discordo que foram aplicados respetivamente aos itens Concordantes e 

Discordantes podem ser consultados no anexo XX. 
411

  Reforçamos que a opção pela análise das respostas oriundas dos respondentes Concordantes/ 

Discordantes relaciona-se em primeiro lugar com o facto da proporção de respondentes Concordantes 

e Discordantes ser estatisticamente significativa (p-value < ,05) e em segundo lugar com os valores 

obtidos nas medidas de tendência central. Com efeito, para uma mediana e/ou moda iguais a 3 ou 4, 

analisámos a dicotomia Concordo/ Concordo totalmente, caso contrário seria analisada a dicotomia 

Discordo/ Discordo totalmente. 
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4.3.4.2 
Análise por fator da relevância na componente Existência da avaliação 

do desempenho docente 

 

Uma vez concluída a primeira fase do segundo momento analítico vamos recorrer ao 

teste de Kruskal-Wallis (Pestana e Gageiro, 2005) para identificar em cada um dos itens, 

eventuais diferenças estatisticamente significativas na valorização dos itens tendo em 

conta as variáveis/ fatores sociodemográficos que incluímos no instrumento de recolha 

de dados.  

Para tal definimos as seguintes hipóteses a testar: 

H0: As distribuições dos grupos em estudo têm o mesmo parâmetro de localização 

no fator testado. 

H1: Pelo menos um dos grupos em estudo tem parâmetro de localização superior 

ou inferior no fator testado. 

Para reduzir significativamente o volume de informação estatística a figurar no corpo 

deste trabalho, optámos por apresentar apenas os resultados estatisticamente 

significativos obtidos, no item em análise, na sequência da aplicação dos testes de 

Kruskal-Wallis
412

. Tendo em conta a replicabilidade do processo de identificação, nos 

próximos pontos destacaremos apenas os itens onde verificámos a existência de tais 

diferenças. O nível de significância manteve-se inalterado (α = ,05), o que conduziu à 

rejeição da hipótese nula sempre que o p-value < ,05.  

Note-se que o teste aplicado apenas identificou os itens onde estatisticamente, e de 

acordo com o nível de significância estabelecido, se verificaram diferenças nas 

respostas dos inquiridos tendo em conta um determinado fator. Ou seja, com estes 

elementos inferimos por exemplo que no item 1.1 a) a opinião dos respondentes diferiu 

segundo o fator Idade (DGEEC) (p-value = ,048 < ,05) assim como segundo o fator 

Habilitações académicas (p-value = ,001 < ,05). No entanto, o teste de Kruskal-Wallis 

não permite de imediato identificar quais foram os grupos de respondentes que 

apresentaram respostas passíveis de serem classificadas como diferenciadas segundo um 

determinado nível de confiança estatística. Por exemplo, aferir se a opinião dos 

inquiridos titulares de uma Licenciatura ou de um Mestrado diferiram ao ponto de 

investigar quais destes grupos atribuiu mais importância a um determinado item. Para 

                                                           
412

  Todos os resultados dos testes de Kruskal-Wallis aplicados a todos os itens tendo em conta as 

variáveis sociodemográficas patentes no questionário de investigação podem ser consultados no 

Anexo XXIII. 
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poder estabelecer tal ilação afigurou-se necessário desenvolver um estudo adicional no 

sentido de aferir a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os vários 

grupos de respondentes que definimos no seio de cada um dos fatores. Ressalve-se o 

caso da variável dicotómica Sexo onde é evidente que se o teste de Kruskal-Wallis 

identificou diferenças estatisticamente significativas nas respostas dos professores, 

segundo a dicotomia estabelecida no estudo, esta só pode ter ocorrido entre os 

respondentes do sexo feminino e masculino. Pelo que, no que a este fator respeita, 

podemos estabelecer de imediato alguma inferência quanto ao sexo que valorizou mais 

ou menos determinado item. 

Podemos antecipar-nos e apontar que rejeitámos a hipótese nula em mais de noventa 

ocasiões! Isto significa que temos legitimidade para suspeitar que a valorização dos 

itens não decorreu totalmente de forma homogénea por entre os vários grupos que 

constituíram cada um dos fatores, pelo que as características sociodemográficas dos 

respondentes não podem ser desprezadas na nossa análise. Impusemo-nos a tarefa de 

realizar um extenso exercício de comparações múltiplas entre pares de grupos no 

sentido de identificar em cada um dos itens, os grupos de respondentes que atribuíram 

uma maior/ menor importância ao item em causa. Para tal recorremos ao teste post-hoc 

Least Significant Difference (LSD) que nos permitiu realizar um conjunto de 

comparações múltiplas entre pares de grupos que replicamos para cada item e respetivo 

fator identificado pelo supracitado teste de Kruskal-Wallis. 

No caso do item 1.1 a) procurámos detetar diferenças estatisticamente significativas nas 

respostas dos inquiridos segundo as variáveis Idade (DGEEC) e Habilitações 

académicas onde para cada uma das quais estabelecemos inicialmente quatro grupos. 

Como era expectável, o recurso ao teste post-hoc LSD implicou definição de hipóteses: 

H0: As distribuições das respostas dos 2 grupos
413

 em estudo são iguais. 

H1: As distribuições das respostas dos 2 grupos em estudo diferem. 

De notar que a realização deste tipo de análise por comparações múltiplas condicionou 

o nível de significância que não se manteve constante, com efeito: 

“ […] when we make three comparisons, each with a probability of α’ =.05 

of a Type I error, the probability of at least one Type I error can never 

                                                           
413

  Relembramos que para cada variável sociodemográfica (fator) estabelecemos grupos de diferentes 

dimensões como por exemplo o caso do fator Habilitação académica subdividido em quatro grupos 

ou o fator Situação profissional que apenas foi subdividido em três grupos. 
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exceed 3   .05 = .15. In more formal terms, if c represents the number of 

comparisons and α’ represents the probability of a Type I error for each 

comparison, then FW is less than or equal to cα’. From this it follows that 

if we set α’ = α/c for each comparison, where α = the desired maximum 

FW, then FW   cα’ = c(α/c) = α.” (Howell, 2012, p. 384) 

O que significa que para utilizarmos análises post-hoc para controlar a taxa de erro 

global (experimentwise error
414

) fomos obrigados a recorrer ao procedimento 

conservador de Bonferroni, ou seja, para realizar c comparações entre pares de médias 

de ordens deve-se utilizar um nível de significância igual a α/c. Por exemplo, ao 

procedermos a 6 comparações vamos rejeitar a hipótese nula se p-value < ,05/6 = ,0083. 

“ Sendo dado que os resultados estatísticos de uma investigação são 

destinados a ser comunicados à comunidade científica, desejamos mais do 

que qualquer coisa não cometer erros de tipo I.” (Fortin, 1999, p.286) 

Temos consciência que se estes procedimentos reduzem a probabilidade de cometer 

erros do tipo I, em contrapartida potenciam a existência de erros do tipo II. Ao reduzir, 

expressivamente, o nível de significância potenciámos também uma diminuição do 

número de pares de grupos com diferenças estatisticamente significativas. 

Não obstante este alerta, entendemos oportuno indagar em que medida os itens foram 

valorizados pelos respondentes tendo em conta os diversos fatores sociodemográficos 

patentes no instrumento de recolha de dados.  

Consequência da dimensão da análise realizada, relegaram-se para o anexo XXIV todos 

os resultados que obtivemos na sequência da aplicação dos testes post-hoc LSD para 

todos os itens e fatores identificados. Optámos mais uma vez por concentrar a nossa 

atenção na identificação das diferenças estatisticamente significativas de acordo com os 

vários níveis de significância que foram estabelecidos em função do número de grupos 

definidos em cada um dos fatores analisados. Na sequência de um nível de significância 

variável e tendencialmente mais estreito, o número de grupos com diferenças 

estatisticamente significativas foi substancialmente inferior à quase centena de fatores 

apontados anteriormente.  

Em relação ao caso específico do item 1.1 a), relembramos que identificámos potenciais 

diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos grupos de respondentes 

dos fatores Idades (DGEEC) e Habilitações académicas. No entanto, se observarmos os 

                                                           
414

  O termo Experimentwise error também é apontado na literatura como Familywise error (FWE) ou 

simplesmente por Familywise (FW) segundo a terminologia de Tukey (Howell, 2012). 
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resultados obtidos e patentes no Anexo XXIV pode constatar-se que, como já havíamos 

explanado textualmente e esquematicamente no ponto 4.2, a ausência de diferenças 

estatisticamente significativas (nível de significância  = ,05/6   = ,0083) entre as 

respostas dos inquiridos segundo o fator Idades (DGEEC) neste item não nos permite 

estabelecer ilações quanto a uma possível valorização do item pelos respondentes 

pertencentes a um dos grupos do fator em causa. 

Já em relação ao fator Habilitações académicas foram detetadas diferenças 

estatisticamente significativas (nível de significância  = ,05/6   = ,0083) nas 

respostas dos grupos dos professores titulares de Licenciatura/ Mestrado (p-value = 

,001 < ,0083) e Licenciatura/ Doutoramento (p-value = ,006 < ,0083). Desta forma 

resolvemos indagar em que medida os grupos de respondentes deste fator valorizaram o 

item 1.1 a). Para tal socorremo-nos das médias das ordens determinadas na sequência da 

implementação do teste de Kruskal-Wallis obtidas no decorrer da primeira fase do 

segundo momento analítico e cujos resultados podem ser consultados no Anexo XXV. 

Resolvemos duplicar tais resultados neste ponto para efeitos de explanação dos 

processos associados à segunda fase de análise. 

Tabela 20 – Estudo da relevância das respostas dos grupos do fator Habilitações 

académicas no item 1.1 a) O desempenho dos docentes deve ser avaliado 

Teste post-hoc LSD - comparações múltiplas 

estatisticamente significativas ( = ,0083) 

 
Estatísticas de Kruskal-Wallis 

Grupos Sig. 
 Grupos Média das ordens 

 Licenciatura 261,00 

Licenciatura 

Mestrado ,001
*
  Mestrado 308,46 

Doutoramento ,006
*
  Doutoramento 378,05 

Bacharelato ,271  Bacharelato 286,96 

 

A tabela anterior congregou apenas os resultados destacados pelo teste post-hoc LSD
415

 

assim como os resultados do teste de Kruskal-Wallis para o fator Habilitações 

académicas no item 1.1 a).  

                                                           
415

  Anexo XXIV. 
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Ao cruzar a informação obtida nestes dois testes foi possível inferir com alguma 

robustez estatística que os professores titulares de um Doutoramento atribuíram mais 

importância ao item em estudo do que os inquiridos detentores de uma Licenciatura 

(média das ordens mais elevada: 378,05 > 261,00). Assim sucedeu com os professores 

detentores de um Mestrado comparativamente com os docentes Licenciados (média das 

ordens mais elevada: 308,46 > 261,00). Note-se que a nossa inferência não pôde 

abordar o grupo dos docentes portadores do grau académico Bacharelato por limitações 

associadas ao nível de significância que estabelecemos inicialmente. 

Antes de prosseguirmos, queremos mais uma vez relembrar que ao assumirmos uma 

postura de coerência e rigor metodológico no intuito de evitar qualquer tipo de 

enviesamento no estudo, também optámos por desenvolver uma análise mais restritiva. 

Queremos com isto dizer que assentámos a nossa análise nos fatores onde o número de 

pares de grupos com diferenças estatisticamente significativas foi em maior número ou 

ainda nos casos onde os grupos evidenciados aportaram uma notória mais-valia ao 

estudo. Só assim garantimos uma excisão informativa de relevo, caso contrário 

preferimos não reportar diferenças e perder algumas informações. 

Exegese final da componente Existência da ADD. 

Os procedimentos que agora concluímos permitiram-nos inferir que o conjunto dos 

inquiridos concordou (sem atribuir um particular relevo quanto à tipologia da 

concordância) que o desempenho dos docentes deve ser avaliado.  

Também nos foi possível identificar que os docentes com habilitações académicas mais 

elevadas atribuíram maior relevância a este facto
416

.  

                                                           
416

  Note-se que pelo facto da componente em estudo integrar apenas um item não foi realizado o estudo 

da relevância dos itens no sentido de estabelecer a sua hierarquização. Os próximos pontos 

contemplarão tal hierarquização tendo por base as respostas de todos os inquiridos. 
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4.3.4.3 
Análise da convergência na componente Propósitos da avaliação do 

desempenho docente 

 

Tendo em conta a morosidade e a repetibilidade do segundo momento analítico 

resolvemos conglomerar a análise dos itens por componente, neste caso a componente 

Propósitos da ADD
417

 integrou seis itens que vamos recordar no quadro seguinte: 

Quadro 10 – Itens da componente Propósitos da ADD 

Itens Afirmação 

1.2 a) A ADD promove o desenvolvimento profissional dos docentes. 

1.2 b) A ADD promove a melhoria da qualidade da escola. 

1.2 c) A ADD promove a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

1.2 d) A ADD promove a prestação de contas à sociedade. 

1.2 e) A ADD promove a diferenciação dos docentes segundo o seu mérito. 

1.2 f) A ADD promove a regulação do acesso à profissão docente. 

Eis a representação gráfica das frequências relativas das respostas nos respetivos itens: 

Gráfico 11 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Propósitos da ADD 

 

A representação gráfica anterior permite rapidamente percecionar os itens onde os 

respondentes manifestaram uma opinião Discordante e aqueles onde a tendência foi 
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  Realizaremos a análise de todas as componentes nos mesmos moldes evitando assim um sem número 

de páginas de reiteradas informações. 
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Concordante. Acautelamos que se trata apenas de uma análise superficial baseada 

somente nos resultados das frequências relativas que foram traduzidas sob a forma de 

gráficos de barras.  

Não obstante este alerta é possível vislumbrar que as opiniões dos inquiridos nos itens 

1.2 a) e 1.2 b) foi Concordante contrariamente aos restantes itens onde aparentemente, 

os professores não concordaram com as afirmações que lhes foram apresentadas. 

Entendemos que esta primeira análise não pode substituir o tratamento estatístico mais 

vigoroso que vamos agora desenvolver à semelhança do que já foi apresentado 

relativamente ao item 1.1 a). Expusemo-lo de forma condensada por forma a acumular 

todos os procedimentos até à identificação da convergência de cada um dos itens. 

Incluímos assim a análise estatística de cada um dos itens num conjunto de seis tabelas 

cuja apresentação gráfica ficou refletida transversalmente de modo a facilitar a sua 

interpretação. 

Ressalve-se mais uma vez que as tabelas relativas às análises estatísticas das demais 

componentes constam do anexo XXI de maneira a enfocarmos a nossa atenção nos 

resultados em detrimento dos processos. 
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Tabela 21 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 a) A ADD promove o desenvolvimento profissional dos docentes 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Medidas 

de 

tendência 

central 

Respondentes Concordantes 

Teste do Qui-

quadrado para 

proporções 

Concordo/ Concordo 

totalmente 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

61 

(11,1%) 

171 

(31,1%) 

261 

(47,5%) 

56 

(10,2%) 

      = 

13,160 

p-value = 

,000 < ,05 
 ̃ = 3 Concordaram 

Concordaram 

totalmente 
      = 

132,571 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

61 

(11,1%) 

232 

(42,3%) 

493 

(89,8%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 3 
261 

(82,3%) 

56 

(17,7%) 

Rejeitámos H’0. As 

proporções 

apresentam diferenças 

estatisticamente 

significativas para     

  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiam significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram 

que eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados, concluímos que os respondentes concordaram em 57,7% (100% - 42,3%) com a afirmação. 

Confirmámos estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 3) e da moda (  = 3) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes 

Concordantes existia uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Concordo e Concordo totalmente. Concluímos 

através do teste do qui-quadrado que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as 

medidas de tendência central e a frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu
418

 para Concordo. 

                                                           
418

  Entendemos que a opinião converge para um dos quatro níveis da escala de Likert sempre que a proporção de respondentes Concordantes e Discordantes é 

estatisticamente significativa (p-value < ,05) e a proporção de repostas Concordo/ Concordo totalmente ou Discordo/ Discordo totalmente (cf. nota anterior) for 

estatisticamente significativa (p-value < ,05). 
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Tabela 22 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 b) A ADD promove a melhoria da qualidade da escola 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ 

Concordante 

Medidas 

de 

tendência 

central 

Respondentes Concordantes 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Concordo/ Concordo 

totalmente 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

70 

(12,8%) 

176 

(32,1%) 

256 

(46,6%) 

47 

(8,6%) 

      = 

5,918 

p-value = 

 ,015 < ,05 
 ̃ = 3 Concordaram 

Concordaram 

totalmente 
      = 

144,162 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

70 

(12,8%) 

246 

(44,8%) 

502 

(91,4%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 3 
256 

(84,5%) 

47 

(15,5%) 

Rejeitámos H’0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiram significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram 

que eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados concluímos que os respondentes concordaram em 55,2% (100% - 44,8%) com a afirmação. 

Confirmámos estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 3) e da moda (  = 3) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes 

Concordantes existia uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Concordo e Concordo totalmente. Concluímos 

através do teste do qui-quadrado que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as 

medidas de tendência central e a frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu para Concordo. 
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Tabela 23 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 c) A ADD promove a melhoria das aprendizagens dos alunos 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Medidas de 

tendência 

central 

Respondentes Discordantes 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordo totalmente/ 

Discordo 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

81 

(14,8%) 

224 

(40,8%) 

211 

(38,4%) 

33 

(6,0%) 

      = 

6,778 

p-value = 

,009 < ,05 
 ̃ = 2 

Discordaram 

totalmente 
Discordaram 

      = 

67,046 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

81 

(14,8%) 

305 

(55,6%) 

516 

(94,0%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 2 
81 

(26,6%) 

224 

(73,4%) 

Rejeitámos H’’0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiram significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram que 

eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados concluímos que os respondentes discordaram em 55,6% (100% - 44,4%) com a afirmação. 

Confirmámos estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 2) e da moda (  = 2) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes 

Discordantes existia uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Discordo totalmente e Discordo. Concluímos através do 

teste do qui-quadrado que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as medidas de 

tendência central e a frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu para Discordo. 
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Tabela 24 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 d) A ADD promove a prestação de contas à sociedade 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Medidas de 

tendência 

central 

Respondentes Discordantes 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções Discordo 

totalmente/ Discordo 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

93 

(16,9%) 

227 

(41,3%) 

187 

(34,1%) 

42 

(7,7%) 

      = 

15,084   

p-value = 

,000 < ,05 
 ̃ = 2 

Discordaram 

totalmente 
Discordaram 

      = 

56,113 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

93 

(16,9%) 

320 

(58,3%) 

507 

(92,3%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 2 
93 

(29,1%) 

227 

(70,9%) 

Rejeitámos H’’0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiram significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram que 

eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados concluímos que os respondentes discordaram em 58,3% (100% - 41,7%) com a afirmação. 

Confirmámos estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 2) e da moda (  = 2) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes 

Discordantes existia uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Discordo totalmente e Discordo. Concluímos através do 

teste do qui-quadrado que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as medidas de 

tendência central e a frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu para Discordo. 
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Tabela 25 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 e) A ADD promove a diferenciação dos docentes segundo o seu mérito 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Medidas de 

tendência 

central 

Respondentes Discordantes 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções Discordo 

totalmente/ Discordo 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

125 

(22,8%) 

222 

(40,4%) 

187 

(30,1%) 

37 

(6,7%) 

      =  

38,297 

p-value = 

,000 < ,05 
 ̃ = 2 

Discordaram 

totalmente 
Discordaram 

      = 

27,115 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

125 

(22,8%) 

347 

(63,2%) 

512 

(93,3%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 2 
125 

(36,0%) 

222 

(64,0%) 

Rejeitámos H’’0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiram significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram que 

eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados concluímos que os respondentes discordaram em 63,2% (100% - 36,8%) com a afirmação. Confirmámos 

estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 2) e da moda (  = 2) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes Discordantes existia 

uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Discordo totalmente e Discordo. Concluímos através do teste do qui-quadrado 

que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as medidas de tendência central e a 

frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu para Discordo. 
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Tabela 26 – Resumo das estatísticas das respostas dos inquiridos no item 1.2 f) A ADD promove a regulação do acesso à profissão docente 

Níveis DT D C DT 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções 

Discordante/ Concordante 

Medidas de 

tendência 

central 

Respondentes Discordantes 

Teste do Qui-quadrado 

para proporções Discordo 

totalmente/ Discordo 

Frequências 

absolutas das 

respostas (%) 

107 

(19,5%) 

233 

(42,4%) 

182 

(33,2%) 

27 

(4,9%) 

      =  

31,259 

p-value = 

,000 < ,05 
 ̃ = 2 

Discordaram 

totalmente 
Discordaram 

      = 

46,694 

p-value = 

,000 < ,05 

Frequências 

acumuladas 

das respostas 

(%) 

107 

(19,5%) 

340 

(61,9%) 

522 

(95,1%) 

549 

(100%) 

Rejeitámos H0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

  = 2 
107 

(31,5%) 

233 

(68,5%) 

Rejeitámos H’’0. As 

proporções apresentam 

diferenças estatisticamente 

significativas para  = ,05. 

Tendo em conta que as proporções de respostas Discordantes/ Concordantes diferiram significativamente ao nível   = ,05 e as evidências apontaram que 

eventuais erros aleatórios podiam ser desprezados concluímos que os respondentes discordaram em 61,9% (100% - 38,1%) com a afirmação. Confirmámos 

estas ilações através dos valores da mediana ( ̃ = 2) e da moda (  = 2) que nos levaram a testar se entre as respostas dos respondentes Discordantes existia 

uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas Discordo totalmente e Discordo. Concluímos através do teste do qui-quadrado 

que estas proporções eram estatisticamente significativas ao nível   = ,05. Cruzada esta última informação com as medidas de tendência central e a 

frequências absolutas concluímos que a opinião dos respondentes neste item convergiu para Discordo. 
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Concluída a identificação da convergência das respostas dos inquiridos nos itens da 

componente Propósitos da ADD, elaborámos um quadro resumo que não só permite 

confirmar a primeira perceção da opinião dos inquiridos que estabelecemos aquando a 

análise da representação gráfica das frequências absolutas, como possibilita uma visão 

global do posicionamento dos professores perante os Propósitos da ADD estabelecidos 

no âmbito desta investigação: 

Quadro 11 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Propósitos da ADD 

Itens Afirmação Convergência 

1.2 a) 
A ADD promove o desenvolvimento profissional dos 

docentes. 
Concordaram 

1.2 b) A ADD promove a melhoria da qualidade da escola. Concordaram 

1.2 c) 
A ADD promove a melhoria das aprendizagens dos 

alunos. 
Discordaram 

1.2 d) A ADD promove a prestação de contas à sociedade. Discordaram 

1.2 e) 
A ADD promove a diferenciação dos docentes segundo o 

seu mérito. 
Discordaram 

1.2 f) 
A ADD promove a regulação do acesso à profissão 

docente. 
Discordaram 

Os respondentes concordaram com as duas primeiras afirmações de natureza mais 

abrangente, mas discordaram das restantes afirmações que foram exaradas de maneira a 

apontar propósitos mais específicos associados à ADD. Não obstante as limitações e 

particularidades do estudo, verificámos que as propostas que estabelecemos 

relativamente a propósitos da ADD associados a elementos chaves da justificação da 

sua implementação não foram bem acolhidas pelos inquiridos.  

4.3.4.4 
Análise por fator da relevância na componente Existência da avaliação 

do desempenho docente 

 

Segue-se a análise da relevância atribuída pelos respondentes nos itens da componente 

Existência da ADD de acordo com os fatores sociodemográficos estabelecidos.  

Na sequência dos procedimentos que explanámos no ponto 4.2, relembramos que 

recorremos, numa primeira fase, ao teste de Kruskal-Wallis no intuito de identificar os 

fatores onde se verificaram eventuais diferenças estatisticamente significativas na 
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valorização dos itens da componente em estudo
419

. Numa segunda fase, utilizámos o 

teste post-hoc LSD para aferir, no seio de cada um dos fatores apontados anteriormente, 

os grupos onde tais diferenças se verificaram
420

. Finalmente as médias das ordens
421

 

calculadas na sequência da implementação do teste de Kruskal-Wallis permitiram-nos 

apontar quais os grupos que valorizaram de forma diferente o item em causa.  

Tabela 27 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Propósitos da ADD por fator sociodemográfico 
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 Sig. (p-value) 

1.2 a)  A ADD promove o 

desenvolvimento profissional dos 

docentes. 

,019      

1.2 b)  A ADD promove a melhoria da 

qualidade da escola. 
,027   ,043  ,018 

1.2 c)  A ADD promove a melhoria das 

aprendizagens dos alunos. 
,014   ,019   

1.2 d)  A ADD promove a prestação de 

contas à sociedade. 
 ,021     

1.2 f)  A ADD promove a regulação do 

acesso à profissão docente. 
 ,026 ,012  ,008  

Incluímos na tabela anterior, parte dos resultados obtidos nos supracitados testes, mais 

especificamente aqueles que nos conduziram a rejeitar a hipótese nula (p-value < ,05) 

em dez ocasiões (assinaladas a negrito), ou seja, em cada um dos itens constantes na 

tabela anterior, pelo menos um dos grupos em estudo no fator testado apresentou um 

parâmetro de localização superior ou inferior.  

                                                           
419

  Anexo XXIII. 
420

  Anexo XXIV. 
421

  Anexo XXV. 
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Como oportunamente salientámos no ponto 4.3.4.2, optámos por não centrar a nossa 

atenção em todos os fatores identificados pelo teste de Kruskal-Wallis, mas apenas 

naqueles em que o número de pares de grupos com diferenças estatisticamente 

significativas foi em número suficiente para aportar evidências enriquecedoras para o 

estudo
422

.  

Relativamente à análise da componente Propósitos da ADD em curso, destacámos (a 

sombreado) na tabela anterior, os cinco fatores cujos resultados nos supracitados 

testes
423

 nos permitiram extrair ilações mantendo as premissas estabelecidas e 

oportunamente explanadas
424

. Para simplificar a leitura deste e dos próximos pontos 

dedicados ao estudo da relevância por grupos de respondentes, não analisaremos 

sistematicamente os itens sequencialmente uma vez que também entendemos proveitoso 

serem formuladas ilações segundo os fatores. Com efeito, em relação à variável Sexo 

verificámos
425

 que os respondentes do sexo masculino atribuíram mais relevância aos 

itens que apontaram que a ADD promovia: o desenvolvimento profissional dos docentes 

(item 1.2 a); a melhoria da qualidade da escola (item 1.2 b) e a melhoria das 

aprendizagens dos alunos (item 1.2 c). Já em relação à promoção da regulação do acesso 

à profissão docente (item 1.2 f) constatámos que em termos de escalão remuneratório, 

os docentes em pré-carreira
426

 foram aqueles que menos importância atribuíram a este 

item
427

 refletindo-se tal evidência em termos de situação profissional no grupo dos 

respondentes contratados. 

4.3.4.5 
Hierarquização dos itens na componente Propósitos da avaliação do 

desempenho docente 

 

Seguem-se os procedimentos necessários ao processo de hierarquização dos itens que 

constituem a componente Propósitos da ADD de modo a identificar uma ordem de 

relevância dos mesmos no seio da componente em estudo.  

Para tal vamos recorrer ao teste de sinais (Pestana e Gageiro, 2005) que permite 

identificar pares de itens que podem ou não ser agrupados para efeitos de análise de 

                                                           
422

  Note-se que a variabilidade do nível de significância reduziu substancialmente o número de pares de 

grupos com diferenças estatisticamente significativas. Por exemplo, não se identificaram diferenças no 

fator Idade (DGEEC) no item 1.2 f) (Anexo XXIII). 
423

  Anexos XXIII e XXIV. 
424

  Note-se que optámos por comentar sempre os resultados subjacentes à variável Sexo tendo em conta a 

sua natureza dicotómica e relevância para o estudo. 
425

  Tabela 200 do Anexo XXV. 
426

  Relembramos que estes docentes têm apenas um vínculo contratual a termo com o MEC. 
427

  Tabela 203 do Anexo XXV. 
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relevância, mas que no que interessa a este estudo, possibilita que analisemos a 

significância estatística das diferenças entre as pontuações obtidas para todos os pares 

de itens possíveis (neste caso seis itens agrupados dois a dois:    
  = 15 pares de itens 

possíveis). 

Na eventualidade de necessitarmos de identificar pares de itens considerados igualmente 

relevantes quando mutuamente comparados pode-se recorrer ao teste de sinais que 

permite testar as seguintes hipóteses: 

H0: Não existe diferença de tendência central entre os itens que formam o par em 

análise. 

H1: Existe diferença de tendência central entre os itens que formam o par em 

análise. 

Assim sendo, ao mantermos o nível de significância estabelecido anteriormente (α = 

,05) de modo a rejeitar a hipótese nula (p-value < ,05) não agruparíamos os pares de 

itens em estudo uma vez que não lhes foi atribuída igual relevância ou pelo contrário na 

eventualidade de não rejeitar a hipótese nula (p-value ≥ ,05) poderíamos agrupar os 

itens aos quais os respondentes atribuíram semelhante relevância. Mas tendo em conta 

os propósitos deste estudo, interessa-nos apenas utilizar o teste de sinais para concluir o 

processo de hierarquização da relevância dos itens e assim identificar aqueles que foram 

entendidos como mais relevantes. Para tal, vamos atribuir o sentido positivo, negativo 

ou nulo entre pares de itens em função das pontuações obtidas nas linhas/ colunas das 

tabelas dos testes de sinais. De notar que cada uma das tabelas do teste de sinais não 

repete os valores entre pares pelo que é necessário efetuar uma leitura por linha e uma 

outra leitura por coluna de modo a analisar todos os pares possíveis.  

 Na leitura por linhas: obtidas pontuações superiores aos itens indicados nas 

colunas, ou seja quando as diferenças positivas > diferenças negativas, 

atribuímos o sentido positivo ao par de itens resultante do cruzamento da linha 

com a coluna. Obtidas pontuações iguais, diferenças positivas = diferenças 

negativas atribuímos o sentido nulo. Quando as pontuações são inferiores, 

diferenças positivas < diferenças negativas atribuímos o sentido negativo.  

 Na leitura por colunas: devem ser consideradas as pontuações das diferenças 

positivas como diferenças negativas e vice-versa. 
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A comparação do número de diferenças positivas e do número de diferenças negativas 

de cada par de itens permite avaliar a força dos sinais associados a cada item em estudo. 

A ordenação dos itens surge após a análise do número de vezes que cada item obteve 

pontuações superiores, inferiores ou iguais no conjunto de todos os pares de itens.  

Tabela 28 (1/2) – Teste de sinais para a relação entre pares de itens relativos à 

componente Propósitos da ADD 

Itens Estatística 
Itens 

1.2 b) 1.2 c) 1.2 d) 1.2 e) 1.2 f) 

1.2 a) 

Dif. Negativas 46 29 94 54 72 

Dif. Positivas 74 135 205 211 212 

Empates 429 385 250 284 265 

Total 549 549 549 549 549 

Z -2,465 -8,199 -6,361 -9,583 -8,248 

Sig. 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 b) 

Dif. Negativas  37 97 61 77 

Dif. Positivas  117 187 194 196 

Empates  395 265 294 276 

Total  549 549 549 549 

Z  -6,366 -5,281 -8,266 -7,142 

Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 c) 

Dif. Negativas   121 94 113 

Dif. Positivas   141 155 163 

Empates   287 300 273 

Total   549 549 549 

Z   -1,174 -3,802 -2,949 

Sig.   0,240 0,000 0,003 

1.2 d) 

Dif. Negativas    125 113 

Dif. Positivas    157 142 

Empates    267 294 

Total    549 549 

Z    -1,846 -1,753 

Sig.    0,065 0,065 
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Tabela 28 (2/2) –  Teste de sinais para a relação entre pares de itens relativos à 

componente Propósitos da ADD 

Itens Estatística 
Itens 

1.2 b) 1.2 c) 1.2 d) 1.2 e) 1.2 f) 

1.2 e) 

Dif. Negativas     115 

Dif. Positivas     102 

Empates     332 

Total     549 

Z     -0,815 

Sig.     0,415 

Como referimos anteriormente, o teste de sinais sugere-nos que é possível aceitar a 

hipótese nula, para os pares de itens 1.2 c) – 1.2 d); 1.2 d) – 1.2 e); 1.2 d) – 1.2 f) e 1.2 

e) – 1.2 f) uma vez que não existem diferenças estatisticamente significativas entre as 

pontuações obtidas entre estes pares (destacámos a negrito os p-value   ,05). Desta 

forma se tal fosse necessário e coerente para os intentos deste estudo poderíamos 

agrupar estes itens dois a dois.  

No entanto, importa-nos apenas estabelecer a comparação das diferenças positivas 

(número de casos em que os itens indicados nas linhas obtiveram valores superiores aos 

itens indicados nas colunas) e diferenças negativas (número de casos em que os itens 

indicados nas linhas obtiveram valores inferiores aos itens indicados nas colunas) de 

todos os pares possíveis, indicados na tabela anterior. Assim sendo, destaca-se o número 

de pares em que cada item obteve: 

 Sentido positivo: nº total de diferenças positivas para cada par de itens (número 

de casos em que os itens indicados nas linhas obtiveram valores superiores aos 

itens indicados nas colunas e número de casos em que os itens indicados nas 

colunas obtiveram valores inferiores aos itens indicados nas linhas); 

 Sentido negativo: nº total de diferenças negativas para cada par de itens (número 

de casos em que os itens indicados nas linhas obtiveram valores inferiores aos 

itens indicados nas colunas e número de casos em que os itens indicados nas 

colunas obtiveram valores superiores aos itens indicados nas linhas); 

 Sentido nulo – nº total de diferenças nulas para cada par de itens (número de 

casos em que os itens indicados nas linhas obtiveram valores iguais aos itens 

indicados nas colunas e número de casos em que os itens indicados nas colunas 

obtiveram valores iguais aos itens indicados nas linhas). 
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Tabela 29 – Sentido dos pares de itens relativos à componente Propósitos da ADD 

Sentidos associados a cada item: 
Itens 

1.2 a) 1.2 b) 1.2 c) 1.2 d) 1.2 e) 1.2 f) 

Positivo 5 4 3 2 0 1 

Negativo 0 1 2 3 5 4 

Nulo 0 0 0 0 0 0 

Estes resultados possibilitam a realização de ordenação dos itens, conferindo-lhes uma 

hierarquização da relevância atribuída pelos respondentes. 

Quanto maior o número de “sentidos positivos” maior será grau de relevância de cada 

item e, vice-versa, quanto maior for o número de “sentidos negativos” menor será o 

grau de relevância que lhe é atribuído. Em caso de empate na ordenação atribui-se a 

média das ordens que lhes caberiam caso não existisse empate.  

Conglomerando a informação relativa aos grupos de itens, com e sem diferenças 

estatisticamente significativas, com a hierarquização dos mesmos é possível balizar a 

opinião dos inquiridos acerca da componente em estudo como se pode aferir no seguinte 

quadro resumo:  

Quadro 12 – Relevância dos itens relativos à componente Propósitos da ADD 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 1.2 a) 
A ADD promove o desenvolvimento profissional 

dos docentes. 
Concordaram 

 1.2 b) 
A ADD promove a melhoria da qualidade da 

escola. 
Concordaram 

 
1.2 c) 

A ADD promove a melhoria das aprendizagens 

dos alunos. 
Discordaram 

 1.2 d) 
A ADD promove a prestação de contas à 

sociedade. 
Discordaram 

 1.2 f) 
A ADD promove a regulação do acesso à 

profissão docente. 
Discordaram 

Menor 1.2 e) 
A ADD promove a diferenciação dos docentes 

segundo o seu mérito. 
Discordaram 
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Exegese final da componente Propósitos da ADD. 

Concluímos este ponto inferindo que os respondentes concordaram e atribuíram mais 

relevância ao facto da ADD promover o desenvolvimento profissional e a melhoria da 

qualidade da escola. No entanto, discordaram que esta contribuía para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos; para a prestação de contas à sociedade; para a regulação do 

acesso à profissão docente e para a diferenciação dos professores segundo o seu mérito. 

Verificámos também que os respondentes do sexo masculino atribuíram mais relevância 

aos itens e apontaram que a ADD promovia o desenvolvimento profissional, a melhoria 

da qualidade da escola e a melhoria das aprendizagens dos alunos. Constatámos também 

que os docentes em pré-carreira/ contratados foram aqueles que menos importâncias 

atribuíram à referência da ADD como fator de promoção para a regulação do acesso à 

profissão docente. 

4.3.5 Análise dos itens que constituem a dimensão Procedimentos 

 

Vamos agora proceder à análise dos itens que integram cada uma das componentes que 

constituem a dimensão Procedimentos. Tendo em conta que já tivemos oportunidade de 

explanar com detalhe cada um dos procedimentos que sustentaram as análises da 

convergência e da relevância dos itens referentes à dimensão Posicionamento do 

Inquirido optámos por anexar parte significativa dos elementos associados aos testes 

estatísticos que utilizámos. Almejamos, assim, aligeirar o corpo do trabalho enfocando a 

nossa atenção na identificação dos procedimentos e posteriormente dos indicadores 

considerados relevantes pelos inquiridos. 

4.3.5.1 
Análise da convergência na componente Elaboração de um modelo de 

avaliação do desempenho docente 

 

A componente em estudo integrou três itens, dois de reposta fechada e um de resposta 

aberta. Comecemos pela análise dos dois primeiros itens que recordamos agora: 
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Quadro 13 – Itens fechados da componente Elaboração de um modelo de ADD 

Itens Afirmação 

2.1 a) 
Os docentes devem participar diretamente (através de sondagem, referendo, 

etc.) na elaboração de um modelo de ADD. 

2.1 b) 
Os docentes devem participar indiretamente (através de representantes como 

os sindicatos, etc.) na elaboração de um modelo de ADD. 

Apresentamos de seguida a representação gráfica das frequências relativas das respostas 

que permite antever que a opinião dos respondentes no item 2.1 a) foi manifestamente 

Concordante e merece ser alvo de um estudo mais aprofundado. 

Gráfico 12 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Elaboração de um modelo de ADD 

 

Em relação ao item 2.1 b), podemos asseverar alguma homogeneidade na opinião 

manifestada pelos inquiridos (como já havíamos apontado no ponto 4.2.3) tendo em 

conta que não denotamos uma distinta opinião Discordante ou Concordante como no 

item anterior.  

À semelhança do trabalho que realizámos na análise da dimensão Posicionamento do 

Inquirido realizámos um tratamento estatístico no sentido de estudar a convergência das 

respostas dos professores nestes itens.  

Relativamente ao item 2.1 b) concluímos, com base no estudo estatístico que 

realizamos,
428

 que embora os respondentes manifestassem uma opinião Concordante 

com o item, não foi estabelecida uma diferença estatisticamente significativa ao nível 

 =,05 entre as proporções de respostas associadas aos níveis Concordo e Concordo 

totalmente pelo que apraz-nos considerar que genericamente os inquiridos concordaram 

que a elaboração de um modelo de ADD deve contar com a participação direta dos 

professores.  

                                                           
428

  Anexo XIX. 

16,4% 

1,5% 

33,3% 

7,3% 

35,2% 

43,5% 

15,1% 

47,7% 

0% 25% 50% 75% 100%

2.1

b)

2.1 a)

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente



 388 

Em relação ao item 2.1 b) os resultados obtidos que apresentámos graficamente, e que 

tratámos estatisticamente,
429

 incutiram-nos a obrigação de desconsiderar este item em 

termos de convergência. Com efeito, embora tenhamos optado por incluir o item no 

questionário de investigação, a inexistência de uma diferenciação estatisticamente 

significativa entre as respostas Concordantes/ Discordantes não nos permitiu 

determinar a sua convergência com o grau de confiança que estabelecemos no estudo. 

Note-se que esta ausência de significância estatística permitiu-nos conjeturar alguma 

indecisão por entre os inquiridos relativamente a uma participação indireta na 

elaboração do modelo de ADD.  

4.3.5.2 
Análise por fator da relevância na componente Elaboração de um modelo 

de avaliação do desempenho docente 

 

Vamos agora desenvolver a análise da relevância atribuída pelos respondentes nos itens 

da componente Elaboração de um modelo de ADD 

Tabela 30 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Elaboração de um modelo de ADD por fator 

sociodemográfico 

Itens identificados 
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 Sig. 

2.1 a)  Os docentes devem participar diretamente (através de 

sondagem, referendo, etc.) na elaboração de um 

modelo de ADD. 

,005   

2.1 b)  Os docentes devem participar indiretamente (através 

de representantes como os sindicatos, etc.) na 

elaboração de um modelo de ADD. 

,021 ,037 ,043 

A tabela anterior exterioriza a replicação dos procedimentos desenvolvidos no ponto 

4.3.4.4 e que nos permitiram obter as evidências necessárias à rejeição da hipótese nula 

(p-value < ,05) em quatro ocasiões, ou seja, em cada um dos itens constantes na tabela, 

                                                           
429

  Anexo XIX. 
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pelo menos um dos grupos em estudo no fator testado apresentou um parâmetro de 

localização superior ou inferior.  

Relativamente à análise desta componente destacámos (a sombreado), na tabela 

anterior, apenas um fator cujos resultados
430

 nos testes de Kruskal-Wallis e LSD nos 

permitiram inferir que os docentes titulares da habilitação académica Doutoramento 

foram aqueles que atribuíram menos relevância ao item 2.1 b) que apontou que a 

participação dos docentes na elaboração de um modelo de ADD devia desenvolver-se 

de forma indireta. 

4.3.5.3 
Hierarquização dos itens na componente Elaboração de um modelo de 

avaliação do desempenho docente 

 

Prior a estudar a hierarquização dos itens da componente em análise, entendemos 

relembrar que, neste e nos demais pontos relativos à análise da relevância, incluímos 

apenas os quadros resumo cujo teor se limita aos resultados dos testes estatísticos 

associados a todo o processo da supradita hierarquização. Com efeito, à semelhança dos 

procedimentos que optámos por realizar relativamente ao estudo da convergência dos 

itens de cada uma das componentes, também relegamos para os anexos
431

 todos os 

testes estatísticos que realizámos no intuito de estabelecer a relevância destes mesmos 

itens ao longo de cada uma das componentes. 

No seguimento deste alerta resta aferir a relevância dos dois itens fechados da 

componente Elaboração de um modelo de ADD. Muito embora um dos itens tenha sido 

desconsiderado em termos de convergência entendemos que a sua relevância se 

mantem, pois apenas não nos foi possível identificar uma convergência nos moldes 

estatísticos que definimos. Consideramos que é razoável aferir como este se posiciona, 

assim como todos os outros itens na mesma situação, comparativamente com os 

restantes itens nas respetivas componentes. Como é expectável, ao hierarquizar um 

componente com apenas dois itens, somos confrontados com duas situações: os 

respondentes atribuem mais relevância ao item 2.1 a) mantendo-se assim a ordem 

cronológica das afirmações ou pelo contrário inverte-se a ordem e item 2.1 b). 

                                                           
430

  Note-se que optámos por comentar sempre os resultados subjacentes à variável Sexo tendo em conta a 

sua natureza dicotómica e relevância para o estudo. 
431

  Anexo XXI. 
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Através da análise da Tabela 94
432

 relativa ao teste de sinais para a relação entre par de 

itens associados à componente Elaboração de um modelo de ADD é possível confirmar 

que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os itens 2.1 a) e 2.1 b) pelo 

que este resultado sugere-nos que estes pares de itens não foram considerados 

igualmente relevantes pelos inquiridos. Conglomerando estes elementos com a 

comparação das diferenças positivas e diferenças negativas deste par, concluímos
433

 que 

os inquiridos atribuíram mais relevância ao item 2.1 a) do que ao item 2.1 b) como 

optámos por apresentar no quadro seguinte: 

Quadro 14 – Relevância dos itens relativos à componente Elaboração de um modelo de 

ADD 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 

2.1 a) 

Os docentes devem participar diretamente 

(através de sondagem, referendo, etc.) na 

elaboração de um modelo de ADD. 

Concordante
434

 

Menor 2.1 b) 

Os docentes devem participar indiretamente 

(através de representantes como os sindicatos, 

etc.) na elaboração de um modelo de ADD. 

Não 

significativa 
435

 

 

4.3.5.4 
Identificação de procedimentos na componente Elaboração de um modelo 

de avaliação do desempenho docente 

 

Para além das duas afirmações que acabámos de analisar, incluímos a primeira questão 

de resposta aberta na componente em análise: 

 “2.1 c) Além do MEC, a existir(em) outro(s) elemento(s) a envolver na elaboração de 

um modelo de ADD, por favor, indique o(s):” 

Entre os 549 professores, 121 (22%) responderam a esta questão
436

 cuja análise nos 

permitiu definir as categorizações e subcategorizações que apresentamos na Tabela 31. 

                                                           
432

  Anexo XXII. 
433

  Tabela 95 do Anexo XXII. 
434

  Assinalamos a convergência como Concordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Concordo e 

Concordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos concordaram com as afirmações. 
435

  Assinalamos a convergência como Não significativa uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções Concordantes/ Discordantes. 
436

  À semelhança do que realizámos aquando à análise dos contributos dos especialistas e dos amigos 

críticos no decorrer do estudo da validade e fiabilidade do instrumento de recolha de dados, optámos 

por não incluir nos anexos a extensíssima transcrição dos comentários dos inquiridos patenteando 

apenas a sua categorização, subcategorização, taxa de ocorrência (T.O.) e evidências. 
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Interessava-nos identificar junto destes docentes outros elementos a envolver na 

elaboração de um modelo de ADD para além do MEC. Na sequência da análise que 

efetuámos das respostas dos professores verificamos que, apesar dos itens 2.1 a) e b) já 

indiciarem um formato de participação dos docentes na elaboração de um modelo de 

ADD, 45 dos inquiridos voltaram a referir a necessidade destes se envolverem nessa 

mesma construção. Os respondentes limitaram-se a indicar docentes com cargos 

específicos como potenciais intervenientes privilegiados na elaboração de um modelo 

de ADD. Não obstante esta constatação definimos três categorias, sendo a primeira 

relativa ao envolvimento de elementos internos à escola na elaboração de um modelo de 

ADD, a segunda associada ao envolvimento de elementos externos e, finalmente, uma 

última categoria (comum a todas categorizações que estabelecemos em cada um dos 

itens analisados) que conglomerou as respostas dos inquiridos que considerámos como 

descontextualizadas/ indefinidas face à questão que patenteamos no questionário de 

investigação. 

A primeira categoria foi subdividida em elementos internos às escolas com funções 

docentes e não docentes. Já a segunda categoria foi segmentada em elementos externos 

à escola oriundos ou não do meio académico. 

Os resultados da nossa análise constam da tabela seguinte onde também incluímos uma 

apreciação para cada uma das categorias e respetivas subcategorias. 

Tabela 31 (1/2) – Categorização do item 2.1 c) Além do MEC, a existir(em) outro(s) 

elemento(s) a envolver na elaboração de um modelo de ADD, por 

favor, indique o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Envolver 

elementos 

internos 

às escolas 

Docentes 
37,2% 

(45) 

Membros das direções, do Conselho Pedagógico ou 

ainda os representantes dos grupos disciplinares.  

Não 

docentes 

5,0% 

(6) 

Uma minoria dos respondentes apontou a 

necessidade de envolver os alunos ou ainda os seus 

representantes no processo de elaboração de um 

modelo de ADD. 
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Tabela 31 (2/2) – Categorização do item 2.1 c) Além do MEC, a existir(em) outro(s) 

elemento(s) a envolver na elaboração de um modelo de ADD, por 

favor, indique o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Envolver 

elementos 

externos 

às escolas 

Académicos 
26,4% 

(32) 

Entre os elementos externos a envolver destacamos 

a referência às instituições de formação de nível 

superior, especialmente às Universidades e aos 

especialistas na área da avaliação.   

Não 

académicos 

27,3% 

(33) 

Relativamente aos elementos externos oriundos de 

meios não exclusivamente académicos salientamos 

a participação dos sindicatos e associações de 

professores. 

Respostas 

descontextualizadas/ 

Indefinidas 

4,1% 

(5) 

Incluímos nesta categoria 5 respostas que não se 

enquadraram na questão. 

 

Exegese final da componente Elaboração de um modelo de ADD. 

Os elementos que recolhemos permitem-nos inferir que os respondentes concordaram e 

consideraram relevante que os docentes participem diretamente na elaboração de um 

modelo de ADD.  

Em relação a uma possível participação indireta através de representantes não nos foi 

possível identificar uma convergência estatisticamente significativa tendo em conta o 

nível de significância que estabelecemos.  

Não obstante esta indecisão “estatística” relativa à participação indireta, uma vez 

indagadas as respostas que recolhemos através do item de resposta aberta, concluímos 

que as referências apontaram o envolvimento das Universidades e consequente 

especialistas como elementos a incluir no processo de elaboração, juntamente com 

representantes dos professores como os sindicatos e associações de docentes.  

De reter para efeitos do estudo a expressividade da concordância dos respondentes 

relativamente ao envolvimento direto dos docentes na elaboração de um modelo de 

ADD. 
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4.3.5.5 
Análise da convergência na componente Características da avaliação do 

desempenho docente 

 

A componente Características da ADD integrou nove itens de resposta fechada que 

vamos recordar de seguida: 

Quadro 15 – Itens fechados da componente Características da ADD 

Itens Afirmação 

2.2 a) A realidade de cada escola deve ser tida em conta na ADD. 

2.2 b) 
O tipo de contrato profissional (a termo, sem termo definido, etc.) detido pelo 

avaliado deve ser tido em conta na ADD. 

2.2 c) 
O escalão em que o avaliado está posicionado deve ser tido em conta na 

ADD. 

2.2 d) A área disciplinar do avaliado deve ser tido em conta na ADD. 

2.2 e) 
Os documentos a utilizar no âmbito da ADD devem ser uniformizados ao 

nível nacional. 

2.2 f) 
Durante o ciclo de ADD devem ocorrer momentos onde o avaliado é 

informado acerca da sua evolução. 

2.2 g) 
Na ADD a atribuição das classificações/menções deve ser regulada por 

quotas. 

2.2 h) 
O resultado final da ADD deve ser expresso Quantitativamente (Exemplos: 0 

a 5; 0 a 10; 0 a 20; 0 a 100, etc.). 

2.2 i) 
O resultado final da ADD deve ser expresso Qualitativamente (Exemplo: 

Insuficiente, Bom, etc.). 

A representação gráfica das frequências relativas das respostas obtidas nestes itens veio 

mais uma vez possibilitar-nos uma primeira aferição da opinião dos respondentes para 

cada um dos itens. 
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Gráfico 13 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Características da ADD 

 

Constatamos que, contrariamente ao ponto anterior, os respondentes manifestaram 

opiniões cuja leitura gráfica vem confirmar a inexistência de qualquer item com 

homogeneidade entre as proporções Concordantes/ Discordantes
437

.  

Verificamos uma clara diferença de opiniões nos vários itens destacando-se 

particularmente os itens 2.2 a), 2.2 f) e 2.2 g) pela impetuosidade dos níveis 

Concordantes e Discordantes manifestados. 

Perante evidências de opiniões marcadamente dicotómicas recorremos mais uma vez a 

testes estatísticos
438

 para aferir a convergência das respostas em cada um dos itens. 

Elaborámos um quadro resumo que mais uma vez permitiu confirmar a primeira 

perceção da opinião dos inquiridos que estabelecemos aquando a análise da 

representação gráfica anterior e possibilitou a identificação das características da ADD 

apresentadas com as quais os professores concordaram e discordaram. 
                                                           
437

  Cf. 4.2.3. 
438

  Anexo XIX. 
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Quadro 16 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Características da ADD 

Itens Afirmação Convergência 

2.2 a) 
A realidade de cada escola deve ser tida em conta na 

ADD. 

Concordaram 

totalmente 

2.2 b) 

O tipo de contrato profissional (a termo, sem termo 

definido, etc.) detido pelo avaliado deve ser tido em 

conta na ADD. 

Concordaram 

2.2 c) 
O escalão em que o avaliado está posicionado deve ser 

tido em conta na ADD. 
Discordaram 

2.2 d) 
A área disciplinar do avaliado deve ser tido em conta na 

ADD. 
Concordaram 

2.2 e) 
Os documentos a utilizar no âmbito da ADD devem ser 

uniformizados ao nível nacional. 
Concordante

439
 

2.2 f) 
Durante o ciclo de ADD devem ocorrer momentos onde 

o avaliado é informado acerca da sua evolução. 
Concordante 

2.2 g) 
Na ADD a atribuição das classificações/menções deve 

ser regulada por quotas. 

Discordaram 

totalmente 

2.2 h) 

O resultado final da ADD deve ser expresso 

Quantitativamente (Exemplos: 0 a 5; 0 a 10; 0 a 20; 0 a 

100, etc.). 

Concordaram 

2.2 i) 
O resultado final da ADD deve ser expresso 

Qualitativamente (Exemplo: Insuficiente, Bom, etc.). 
Concordaram 

De notar que os respondentes aportaram um particular relevo à necessidade da ADD se 

relacionar com a realidade de cada escola assim como à forma como se expressaram 

relativamente à existência de quotas na atribuição de classificações/ menções.  

É também possível aferir que os inquiridos concordaram que, para além da realidade de 

cada escola, a área disciplinar e o tipo de contrato devem ser tidos em conta no processo 

avaliativo.  

Pelo contrário, os professores discordaram que o escalão em que se encontra o avaliado 

seja considerado na sua avaliação. Os mesmos manifestaram-se de acordo com a 

                                                           
439

  Assinalamos a convergência como Concordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Concordo e 

Concordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos apenas concordaram com as 

afirmações sem destaque particular. 
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uniformização nacional dos documentos a serem utilizados na ADD, assim como a 

necessidade de informar periodicamente os avaliados acerca da sua evolução. 

No que respeita à manifestação qualitativa e/ou quantitativa do resultado final da 

avaliação do desempenho, os respondentes limitaram-se a concordar sem diferenciar se 

apenas concordavam ou se concordavam totalmente com estas afirmações. 

4.3.5.6 
Análise por fator da relevância na componente Características da 

avaliação do desempenho docente 

 

A tabela 32 constitui mais uma vez a forma mais eficaz de reunir os resultados do teste 

de Kruskal-Wallis que aplicámos aos itens da componente Características da ADD. 

Constatar-se-á que rejeitámos a hipótese nula em vinte e uma ocasiões pelo que fomos 

assim alertados para a possibilidade de, pelo menos um dos grupos estudados em cada 

um dos fatores e respetivos itens, expressar um parâmetro de localização superior ou 

inferior. 

A utilização do teste post-hoc LSD destacou três fatores merecedores de uma atenção 

mais cuidada que nos conduziu a tecer considerações em cinco ocasiões. 

Tabela 32 (1/2) – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos 

itens da componente Características da ADD por fator sociodemográfico 

Itens identificados 

Fatores 

S
ex

o
 

Id
a
d

e 

(D
G

E
E

C
) 

Id
a
d

e 

(S
ik

es
) 

S
it

u
a
çã

o
 

p
ro

fi
ss

io
n

a
l 

T
em

p
o
 d

e 

se
rv

iç
o

 

E
sc

a
lã

o
 

re
m

u
n

er
a
tó

ri
o

 

G
ru

p
o
 d

e 

re
c
ru

ta
m

en
to

 

 Sig. 

2.2 a)  A realidade de cada escola deve 

ser tida em conta na ADD. 
     ,022  

2.2 b)  O tipo de contrato profissional (a 

termo, sem termo definido, etc.) 

detido pelo avaliado deve ser tido 

em conta na ADD. 

 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000  

2.2 c)  O escalão em que o avaliado está 

posicionado deve ser tido em 

conta na ADD. 

 ,001 ,001  ,000 ,000  
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Tabela 32 (2/2) – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos 

itens da componente Características da ADD por fator sociodemográfico 

Itens identificados 

Fatores 

S
ex

o
 

Id
a
d

e 

(D
G

E
E

C
) 

Id
a
d

e 

(S
ik

es
) 

S
it

u
a
çã

o
 

p
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ss
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n
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l 
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o
 d

e 
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o

 

E
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a
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o
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u
n
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o

 

G
ru

p
o
 d

e 
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c
ru
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m
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to

 

 Sig. 

2.2 d)  A área disciplinar do avaliado 

deve ser tido em conta na ADD. 
   ,047    

2.2 e)  Os documentos a utilizar no 

âmbito da ADD devem ser 

uniformizados ao nível nacional. 

,012 ,023 ,027    ,042 

2.2 f)  Durante o ciclo de ADD devem 

ocorrer momentos onde o 

avaliado é informado acerca da 

sua evolução. 

 ,024 ,001     

2.2 g)  Na ADD a atribuição das 

classificações/menções deve ser 

regulada por quotas. 

      ,004 

2.2 h) O resultado final da ADD deve 

ser expresso Quantitativamente 

(Exemplos: 0 a 5; 0 a 10; 0 a 20; 

0 a 100, etc.). 

 ,002 ,007     

2.2 i) O resultado final da ADD deve 

ser expresso Qualitativamente 

(Exemplo: Insuficiente, Bom, 

etc.). 

      ,040 

Ao replicarmos os procedimentos desenvolvidos em pontos análogos, identificámos 

cinco situações (destacadas a sombreado) acerca das quais resolvemos estabelecer 

algumas ilações. Em primeiro lugar, constatámos que foram as inquiridas
440

 que 

atribuíram maior relevância à uniformização ao nível nacional dos documentos a serem 

utilizados no âmbito da ADD (item 2.2 e). Por sua vez, os docentes Contratados 

apontaram maior relevância ao tipo de contrato profissional
441

 como elemento a ser 

considerado no processo avaliativo (item 2.2 b), aceção semelhante à que obtivemos dos 

                                                           
440

  Tabela 112 do Anexo XXIII. 
441

  Tabela 212 do Anexo XXV. 
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respondentes identificados segundo o fator Escalão remuneratório
442

como respondentes 

em Pré-carreira. Na realidade estes representam os docentes Contratados que não 

integraram ainda a carreira docente e que se encontram numa situação de 

impossibilidade de progredir na carreira. Este grupo de docentes também foi o que 

relevou mais a área disciplinar
443

 (item 2.2 d) como elemento a considerar na ADD.  

Verificámos
444

 ainda que os inquiridos posicionados nos últimos dois escalões 

remuneratórios foram aqueles que atribuíram mais importância ao escalão em que o 

avaliado está posicionado como elemento a considerar no processo avaliativo (2.2 c).  

4.3.5.7 
Hierarquização dos itens na componente Características da avaliação do 

desempenho docente 

 

A análise da Tabela 96
445

 relativa ao teste de sinais para a relação entre pares de itens 

associados à componente Características da ADD permitiu-nos confirmar que não 

existiam diferenças estatisticamente significativas ao nível  = ,05 nos pares de itens 

2.2 a) –  2.2 f); 2.2 d) – 2.2 i) e ainda 2.2 b) e 2.2 h). Estes resultados contribuíram para 

que considerássemos que estes pares de itens fossem entendidos com igual relevância 

pelos inquiridos.  

Através da comparação das diferenças positivas e diferenças negativas do conjunto de 

pares de itens testados, concluímos
446

 que os inquiridos atribuíram maior relevância ao 

facto da realidade de cada escola ser tida em conta na ADD assim como a importância 

da existência de momentos de feedback avaliativo acerca da evolução do desempenho 

do avaliado. O item considerado com menos relevância, e com o qual os inquiridos 

discordaram, prendeu-se com a relação entre o escalão remuneratório em que se 

posiciona o avaliado e a ADD. Note-se que os respondentes discordaram que o escalão 

remuneratório do avaliado fosse considerado como um elemento a ter em conta no 

processo avaliativo. De certa forma relegaram para segundo plano a experiência 

profissional do avaliado uma vez que esta está associada a escalões remuneratórios mais 

elevados e veremos, mais adiante, que o mesmo não acontece com o avaliador. 

 

                                                           
442

  Tabela 214 do Anexo XXV. 
443

  Tabela 212 do Anexo XXV. 
444

  Tabela 214 do Anexo XXV. 
445

  Anexo XXII. 
446

  Tabela 97 do Anexo XXII. 
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Quadro 17 – Relevância dos itens relativos à componente Características da ADD 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 2.2 a) 
A realidade de cada escola deve ser tida em conta 

na ADD. 

Concordaram 

totalmente 

 2.2 f) 

Durante o ciclo de ADD devem ocorrer momentos 

onde o avaliado é informado acerca da sua 

evolução. 

Concordante 

 2.2 e) 
Os documentos a utilizar no âmbito da ADD 

devem ser uniformizados ao nível nacional. 

Concordante
447

 

 2.2 d) 
A área disciplinar do avaliado deve ser tida em 

conta na ADD. 
Concordaram 

 

2.2 i) 

O resultado final da ADD deve ser expresso 

Qualitativamente (Exemplo: Insuficiente, Bom, 

etc.). 

Concordaram 

 2.2 h) 

O resultado final da ADD deve ser expresso 

Quantitativamente (Exemplos: 0 a 5; 0 a 10; 0 a 

20; 0 a 100, etc.). 

Concordaram 

 2.2 b) 

O tipo de contrato profissional (a termo, sem 

termo definido, etc.) detido pelo avaliado deve ser 

tido em conta na ADD. 

Concordaram 

 2.2 c) 
O escalão em que o avaliado está posicionado 

deve ser tido em conta na ADD. 
Discordaram 

Menor 2.2 g) 
Na ADD a atribuição das classificações/menções 

deve ser regulada por quotas. 

Discordaram 

totalmente 

 

Exegese final da componente Características da ADD. 

Os resultados obtidos conduzem-nos a inferir que o conjunto de inquiridos concordaram 

com todas as características da ADD que lhes foram apresentadas no questionário de 

investigação, à exceção da utilização do escalão remuneratório como fator a ter em 

conta no processo avaliativo e da regulação por quotas da atribuição de classificações/ 

menções. Em termos de relevância por fator, destacaremos os docentes Contratados/ 

Pré-carreira que apontaram mais relevância ao tipo de contrato profissional assim 

como à área disciplinar como elementos a serem considerados no decorrer da ADD. Já 

                                                           
447

  Assinalamos a convergência como Concordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Concordo e 

Concordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos concordaram com as afirmações. 
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os inquiridos posicionados nos últimos dois escalões remuneratórios atribuíram mais 

importância ao escalão em que o avaliado está posicionado. Globalmente, os itens mais 

valorizados pelos respondentes centraram-se na proposta relativa à atenção das 

características de cada escola e à possibilidade de existirem momentos em que os 

avaliados são informados da sua evolução. Embora com uma relevância inferior, a 

uniformização dos documentos envolvidos no processo avaliativo também foi 

percecionada de forma Concordante pelos professores. De notar que também foi 

atribuída igual relevância à área disciplinar do avaliado assim como à possibilidade do 

resultado final da avaliação ser expresso quantitativamente, ficando assim patente que 

os participantes no estudo apontaram maior relevância à forma qualitativa do que à 

quantitativa que em termos de relevância foi equiparada ao tipo de contrato profissional. 

4.3.5.8 
Análise da convergência na componente Modalidades de recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

A componente Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD 

integrou seis itens de resposta fechada que vamos recordar de seguida e um item de 

resposta aberta que analisaremos posteriormente com recurso à técnica de análise de 

conteúdos: 

Quadro 18 – Itens fechados da componente Modalidades de recolha de informações 

durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação 

2.3 a) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

em datas definidas de acordo com uma calendarização nacional. 

2.3 b) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

em datas acordadas entre o avaliado e o(s) avaliador(es). 

2.3 c) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

quando for solicitada pelo avaliado. 

2.3 d) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

quando o(s) avaliador(es) o entender(em). 

2.3 e) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

através da observação presencial do mesmo em exercício de funções. 

2.3 f) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

através de análise documental. 
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Saliente-se que apesar da representação gráfica das frequências relativas das respostas 

obtidas nos itens em estudo continuar a constituir um grande auxílio na primeira 

aferição da opinião dos respondentes, também pode induzir-nos em erro.  

Com efeito, como constatar-se-á no gráfico seguinte, é possível denotar uma tendência 

Discordante na opinião dos respondentes no item 2.3 a) no entanto, na sequência do 

teste do qui-quadrado para as proporções Concordantes/ Discordantes
448

, verificámos a 

inexistência de uma diferenciação estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre 

proporções de respostas Concordantes/ Discordantes. Pelo que concluímos que este 

item devia ser desconsiderado do estudo em termos de identificação da convergência e 

consequente estudo da relevância para os inquiridos. 

Já em relação aos restantes itens, uma breve análise do gráfico permite verificar que os 

itens 2.3 b), 2.3 e) e 2.3 f) foram manifestamente Concordantes enquanto os itens 2.3 c) 

e 2.3 d) apontaram uma tendência Discordantes.  

Gráfico 14 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD 
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  Anexos XIX. 
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À semelhança do ponto anterior a presença de opiniões marcadamente dicotómicas 

levou-nos a recorrer a testes estatísticos
449

 para aferir a convergência das respostas 

nestes itens. O quadro seguinte vem mais uma vez assistir-nos na identificação das 

modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD com as quais os 

docentes concordaram e discordaram. 

Quadro 19 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação Convergência 

2.3 a) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer em datas definidas de acordo com 

uma calendarização nacional. 

Não 

significativa 

2.3 b) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer em datas acordadas entre o avaliado 

e o(s) avaliador(es). 

Concordaram 

2.3 c) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer quando for solicitada pelo avaliado. 
Discordaram 

2.3 d) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer quando o(s) avaliador(es) o 

entender(em). 

Discordaram 

2.3 e) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer através da observação presencial do 

mesmo em exercício de funções. 

Concordaram 

2.3 f) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer através de análise documental. 
Concordaram 

Pela análise gráfica e estatística dos elementos que recolhemos é possível aferir que os 

participantes atribuíram relevância à recolha de informações relativas ao desempenho 

dos avaliados de forma presencial, ou seja, em exercício de funções em datas acordadas 

entre avaliados e avaliadores e complementadas através de análise documental. Este 

posicionamento coaduna-se com o facto de os respondentes terem discordado da recolha 

de informações sem aviso prévio ou ainda por solicitação dos avaliados. Recordemos 

que o item relativo à calendarização nacional da recolha de informações foi 

desconsiderado inferindo-se assim a sua irrelevância neste estudo. 

                                                           
449

  Anexo XIX. 
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4.3.5.9 
Análise por fator da relevância na componente Modalidades de recolha 

de informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

Desenvolvamos agora a análise da relevância atribuída pelos respondentes nos itens da 

componente Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD. 

Identificámos
450

 dois fatores nos quais suspeitamos existirem diferenças 

estatisticamente significativas entre as respostas dos grupos de docentes que os 

constituíram e onde rejeitamos a hipótese nula (p-value < ,05) em duas ocasiões. 

Novamente, em cada um dos dois itens constantes na tabela 33, podemos inferir que 

pelo menos um dos grupos em estudo no fator testado apresentou um parâmetro de 

localização superior ou inferior. 

Tabela 33 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de 

ADD por fator sociodemográfico. 

Itens identificados 

Fatores 

Sexo 
Sub-região 

estatística 

 Sig. 

2.3 d)  A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer quando o(s) avaliador(es) o 

entender(em). 

 ,036 

2.3 e)  A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer através da observação presencial 

do mesmo em exercício de funções. 

,003  

Perante os elementos que obtivemos no teste post-hoc LSD
451

 destacámos apenas (a 

sombreado) o fator Sexo no item 2.3 e) pelo que, deduzimos que os docentes do sexo 

masculino foram mais uma vez aqueles que atribuíram mais importância à proposta da 

recolha de informações relativas ao desempenho do avaliado de forma presencial no 

pleno exercício de funções. 

 

                                                           
450

  Anexo XXIII. 
451

  Anexo XXIV. 
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4.3.5.10 
Hierarquização dos itens na componente Modalidades de recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

Os resultados patentes na Tabela 98
452

 relativa ao teste de sinais para a relação entre 

pares de itens associados à componente Modalidades de recolha de informações 

durante o ciclo de ADD permitiu-nos confirmar que não existiam diferenças 

estatisticamente significativas ao nível  = ,05 nos pares de itens: 2.3 a) –  2.3 c) e ainda 

no par 2.3 b) – 2.3 e). Desta forma, inferimos que estes pares de itens foram entendidos 

com igual relevância pelos respondentes  

Quadro 20 – Relevância dos itens relativos à componente Modalidades de recolha de 

informações durante o ciclo de ADD 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 2.3 e) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer através da observação 

presencial do mesmo em exercício de funções. 

Concordaram 

 2.3 b) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer em datas acordadas entre 

o avaliado e o(s) avaliador(es). 

Concordaram 

 

2.3 f) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer através de análise 

documental. 

Concordaram 

 2.3 a) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer em datas definidas de 

acordo com uma calendarização nacional. 

Não 

significativa 

 2.3 c) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer quando for solicitada 

pelo avaliado. 

Discordaram 

Menor 2.3 d) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer quando o(s) 

avaliador(es) o entender(em). 

Discordaram 

A comparação das diferenças positivas e negativas do conjunto de pares de itens 

testados
453

 permitiu-nos estabelecer uma hierarquização dos itens de acordo com a 

relevância atribuída pelos respondentes. O quadro anterior ilustra esta hierarquização de 

                                                           
452

  Anexo XXII. 
453

  Tabela 99 do Anexo XXII. 
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tal forma que é possível conjeturar que os participantes concordaram que a recolha de 

informações para efeitos de ADD devia ocorrer presencialmente e em datas acordadas 

entre avaliados e avaliadores. A análise documental também devia ser tida em conta no 

processo avaliativo.  

Já a recolha de informações a pedido do avaliado ou do avaliador não foram bem 

acolhidas. De salientar que os respondentes atribuíram semelhante relevância à recolha 

de informações por solicitação do avaliado e à possibilidade de calendarizar ao nível 

nacional a recolha de informações. No entanto, não nos foi possível identificar uma 

convergência estatisticamente significativa para esta última afirmação. 

4.3.5.11 
Identificação de procedimentos na componente Modalidades de recolha 

de informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

Concluída a análise dos itens de resposta fechada vamos relembrar a questão de resposta 

aberta incluída na componente em análise: 

 “2.3 g) A existir(em) outra(s) modalidade(s) na recolha de informações acerca do 

desempenho do avaliado, por favor, indique a(s):” 

Apenas 70 (12,8%) dos 549 inquiridos responderam a esta questão que categorizamos e 

subcategorizamos de modo a identificar outras modalidades de recolha de informações 

durante o ciclo avaliativo.  

Tabela 34 (1/2) – Categorização do item 2.3 g) A existir(em) outra(s) modalidade(s) na 

recolha de informações acerca do desempenho do avaliado, por 

favor, indique a(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Através de 

análise 

documental 

Relacionada 

diretamente 

com o 

avaliado 

31,4% 

(22) 

Resultado de uma prova de avaliação de 

conhecimentos, análise do registo biográfico/ 

currículo ou ainda a aferição de relatório. 

Relacionada 

indiretamente 

com o 

avaliado 

7,1% 

(5) 

Questionário aos alunos ou ainda análise dos 

resultados da avaliação dos alunos ADD. 
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Tabela 34 (2/2) – Categorização do item 2.3 g) A existir(em) outra(s) modalidade(s) na 

recolha de informações acerca do desempenho do avaliado, por 

favor, indique a(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Através de 

análise não - 

documental 

Em contexto 

de sala de aula 

18,6% 

(13) 

Neste contexto foi fundamentalmente 

referenciada a observação presencial como 

modalidade de recolha de informações com 

alguma referência à sua frequência que não 

deve ser pontual, mas reiterada. 

Fora do 

contexto de 

sala de aula 

34,3% 

(24) 

Através da consulta dos pares (colegas e 

chefias diretas) assim como por auscultação 

dos alunos.  

Respostas 

descontextualizadas/ 

Indefinidas 

8,6% 

(7) 

Incluímos nesta categoria 7 respostas que não 

se enquadraram no item. 

Após uma primeira leitura das respostas obtidas verificamos que, embora os itens 2.3 e) 

e 2.3 f) já apontassem, respetivamente, a observação presencial do avaliado e a análise 

documental como procedimentos para a recolha de informações, os participantes 

voltaram a referi-las. Pelo que, para efeitos de categorização das respostas obtidas 

estabelecemos de imediato a categoria relativa à análise documental que subdividimos 

de maneira a agrupar as respostas que apontaram uma análise através de documentos 

diretamente relacionados com o avaliado por oposição a uma outra subcategoria com 

referência a documentos indiretamente relacionados com o mesmo. Instituímos ainda 

uma categoria associada a uma análise não documental, que subdividimos em dois 

contextos: em sala de aula (onde integramos a observação presencial como 

procedimento) e fora da sala de aula. 

Exegese final da componente Modalidades de recolha de informações durante o ciclo 

de ADD. 

 

Na sequência da análise de conteúdo que acima completámos e das ilações que 

extraímos das análises gráfica e estatística, concluímos que os participantes não 

acrescentaram novas modalidades de recolha de informações para além daquelas que já 

tínhamos referido tendo-se, inclusivamente, verificado alguma confusão nas respostas 

entre modalidades de recolha e fontes para a recolha de informações. Desta forma 

apenas reafirmamos que identificámos certa relevância na recolha presencial de 
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informações junto do avaliado em exercício de funções (particularmente por parte dos 

inquiridos do sexo masculino) e seus pares, a decorrer em momentos reiterados, mas 

devidamente calendarizados e exclusivamente acordados entre avaliados e avaliadores. 

Concomitantemente, a análise documental é manifestamente relevante para os 

inquiridos que sugeriram a sua utilização para efeitos de recolha de informações em 

relatórios produzidos pelo avaliado e questionários junto de alunos. 

4.3.5.12 
Análise da convergência na componente Fontes para a recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

A componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de ADD integrou 

um item de resposta aberta que analisaremos a posteriori e seis itens de resposta 

fechada que vamos relembrar de seguida concomitantemente com a representação 

gráfica das frequências relativas acumuladas das respostas obtidas nos itens. 

Quadro 21 – Itens fechados da componente Fontes para a recolha de informações 

durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação 

2.4 a) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto dos seus alunos. 

2.4 b) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto dos Pais e Encarregados de Educação dos seus alunos. 

2.4 c) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto dos seus colegas de trabalho. 

2.4 d) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto da Direção da escola onde este exerce funções. 

2.4 e) 
A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto do Delegado de departamento/ de grupo ao qual pertence. 

2.4 f) 

A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer 

junto do(s) Coordenador(es) de projetos e/ou titular(es) de cargos na escola 

onde exerce funções. 

 

 

 

 

 

 

 



 408 

Gráfico 15 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente Fontes 

para a recolha de informações durante o ciclo de ADD 

 

À semelhança da componente anterior, a representação gráfica das frequências relativas 

das respostas obtidas nestes últimos itens não espelhou a existência de itens onde não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas ao nível   = ,05 entre as 

proporções de respostas Concordantes/ Discordantes. Neste caso os itens 2.4 a) e c) 

foram aqueles onde detetámos
454

 tais ausências, pelo que optámos mais uma vez por 

desconsiderar estes itens pela impossibilidade de aferir uma convergência 

estatisticamente significativa e concludentemente apontar estes itens como relevantes 

para os inquiridos. 

A realização de testes estatísticos
455

 conduziu-nos a aferir a convergência das respostas 

nestes itens, o que nos permitiu elaborar mais um quadro resumo necessário à 

identificação das fontes para a recolha de informações durante o ciclo de ADD. 

 

                                                           
454

  Anexo XIX. 
455

  Anexo XXI. 
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Quadro 22 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação Convergência 

2.4 a) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos seus alunos. 

Não 

significativa 

2.4 b) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos Pais e Encarregados de 

Educação dos seus alunos. 

Discordaram 

2.4 c) 
A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos seus colegas de trabalho. 

Não 

significativa 

2.4 d) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto da Direção da escola onde 

este exerce funções. 

Concordaram 

2.4 e) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto do Delegado de 

departamento/ de grupo ao qual pertence. 

Concordaram 

2.4 f) 

A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto do(s) Coordenador(es) de 

projetos e/ou titular(es) de cargos na escola onde exerce 

funções. 

Concordaram 

A análise gráfica e estatística dos elementos que recolhemos sugeriram-nos que os 

inquiridos discordaram que os Pais e Encarregados de Educação deviam ser fontes de 

informação acerca do desempenho dos avaliados.  

Já a Direção da escola, o Delegado de grupo/ Departamento ao qual o avaliado pertença 

ou ainda os Coordenadores de projetos e/ ou titulares de cargos podiam fornecer 

informações para efeito de ADD.  

Repare-se que, na análise da componente anterior alguns dos respondentes apontaram os 

alunos e os pares como fontes de informações, mas no conjunto dos professores que 

participaram no estudo obtivemos opiniões que se apuraram não ser particularmente 

vincadas nesses pontos quer no sentido Concordante ou ainda Discordante. 
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4.3.5.13 
Análise por fator da relevância na componente Fontes para a recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

No que respeitou à análise da componente Fontes para a recolha de informações 

durante o ciclo de ADD por fator, verificar-se-á
456

 que rejeitámos a hipótese nula em 

quatro ocasiões (p-value < ,05) como se pode constatar na tabela seguinte. 

Tabela 35 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de 

ADD por fator sociodemográfico. 

Itens identificados 

Fatores 

S
ex

o
 

Id
a
d

e 

(S
ik

es
) 

H
a
b

il
it

a
çõ

es
 

a
ca

d
ém

ic
a
s 

 Sig. 

2.4 a)  A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto dos seus alunos. 
 ,026 ,038 

2.4 e)  A recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado deve ocorrer junto do Delegado de 

departamento/ de grupo ao qual pertence. 

,046 ,016  

O recurso ao teste post-hoc LSD destacou apenas dois fatores sobre os quais nos 

debruçámos. Verificámos que foram as inquiridas que mais uma vez atribuíram menor 

relevância à recolha de informações relativas ao desempenho do avaliado junto do Delegado 

de departamento/ de Grupo no qual o avaliado se insere (item 2.4 e). O mesmo sucedeu 

com os respondentes com idades compreendidas entre [21; 28] anos (fator Idade – 

Sikes) que relembramos, integram a fase de exploração das possibilidades da vida 

adulta (Sikes, 1985) pautada pela necessidade de criar uma estrutura estável para uma 

vida ativa repleta de compromissos sólidos. Esta também é a altura da euforia da 

primeira apropriação de responsabilidades no seio de uma entusiástica incorporação 

num grupo profissional (Huberman, 2000). 

                                                           
456

  Tabela 114 do Anexo XXIII. 
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4.3.5.14 
Hierarquização dos itens na componente Fontes para a recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

A Tabela 100
457

 reuniu os resultados do teste de sinais relativo à relação entre pares de 

itens associados à componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de 

ADD e permitiu-nos confirmar que não existiam diferenças estatisticamente 

significativas ao nível  = ,05 nos pares de itens: 2.4 a) –  2.4 c) e ainda no par 2.4 d) – 

2.4 e), o que nos conduziu a não rejeitar a hipótese nula estabelecida para testar a não 

existência de diferença de tendência central entre os itens que formaram cada um dos 

pares em análise. Inferimos assim que estes pares de itens foram entendidos com 

semelhante relevância pelos inquiridos. 

Mais uma vez recorremos à comparação das diferenças positivas e negativas do 

conjunto de pares de itens testados
458

, o que nos possibilitou elaborar uma 

hierarquização dos itens de acordo com a relevância atribuída pelos respondentes na 

componente em análise.  

O quadro que elaborámos, que apresentamos de seguida, ilustra a hierarquização obtida 

permitindo-nos conjeturar que o item ao qual os participantes atribuíram menos 

relevância também foi aquele com o qual discordaram. Com efeito, os professores 

entenderam discordar que os Pais e Encarregados de Educação dos seus alunos 

pudessem fornecer informações utilizáveis no processo avaliativo do desempenho 

docente. De notar que a opinião Concordante dos participantes enfocou relevantemente 

na recolha de informações junto de indivíduos/ entidades internas à escola como: o 

Delegado de departamento/ de Grupo ao qual o avaliado pertence; a Direção da escola 

onde este exerce funções ou ainda o(s) Coordenador(es) de projetos e/ou titular(es) de 

cargos na escola. Denotámos uma preocupação dos inquiridos em recorrer a 

“informadores” com um potencial de fidedignidade e representatividade superior dos 

afazeres dos avaliados. Não foi possível identificar uma convergência estatisticamente 

significativa em dois itens considerados com igual relevância, a saber: a recolha de 

informações junto dos pares e/ ou através dos alunos. Apesar da opinião dos professores 

nestes itens ter sido ligeiramente Concordante entendemos não assumir tal 

concordância perante o nível de significância que impusemos no estudo. 
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  Tabela 101 do Anexo XXII. 
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Quadro 23 – Relevância dos itens relativos à componente Fontes para a recolha de 

informações durante o ciclo de ADD 

Relevância Item Afirmação 
Convergênci

a 

Maior 2.4 e) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto do Delegado de 

departamento/ de grupo ao qual pertence. 

Concordaram 

 2.4 d) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto da Direção da 

escola onde este exerce funções. 

Concordaram 

 

2.4 f) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto do(s) 

Coordenador(es) de projetos e/ou titular(es) de 

cargos na escola onde exerce funções. 

Concordaram 

 2.4 c) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto dos seus colegas 

de trabalho. 

Não 

significativa 

 2.4 a) 
A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto dos seus alunos. 

Não 

significativa 

Menor 2.4 b) 

A recolha de informações acerca do desempenho 

do avaliado deve ocorrer junto dos Pais e 

Encarregados de Educação dos seus alunos. 

Discordaram 

 

4.3.5.15 
Identificação de procedimentos na componente Fontes para a recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

Eis a questão de resposta aberta incluída na componente em análise: 

 “2.4 g) A existir(em) outra(s) fonte(s) para a recolha de informações acerca do 

desempenho do avaliado, por favor, indique a(s):” 

O número de repostas obtidas não ultrapassou a meia centena uma vez que apenas 46 

(8,4%) dos 549 inquiridos responderam a esta questão que categorizamos e 

subcategorizamos de modo a identificar outras fontes para a recolha de informações no 

decorrer do ciclo avaliativo. 

Estabelecemos apenas duas categorias de fontes: internas e externas à escola, 

subdividindo a primeira destas categorias em documentais e não documentais.  
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Mais uma vez conglomeramos os resultados da nossa análise numa tabela onde 

incluímos as evidências que recolhemos em cada uma das categorias e respetivas 

subcategorias. 

Tabela 36 – Categorização do item: 2.4 g) A existir(em) outra(s) fonte(s) para a 

recolha de informações acerca do desempenho do avaliado, por favor, 

indique a(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Internas à 

escola 

Documentais 
32,6% 

(15) 

Relatórios de autoavaliação, currículo, 

resultados dos alunos e de ações de formação. 

Não 

documentais 

30,4% 

(14) 

O próprio avaliado, conselho de turma, 

alunos numa amostra representativa e 

assistentes operacionais. 

Externas à 

escola 

Não 

documentais 

23,9% 

(11) 

Entidades que colaboram com as escolas, 

parceiros sociais com os quais o avaliado 

manteve trabalhos de articulação. 

Respostas 

descontextualizadas/ 

Indefinidas 

13,0% 

(6) 

Incluímos nesta categoria 6 respostas que não 

se enquadraram na questão. 

 

Exegese final da componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo 

de ADD. 

Concluídas as análises de conteúdo, gráfica e estatística, estamos em condições de 

apontar que os respondentes concordaram e consideraram relevante que os docentes 

com cargos específicos como as Direções executivas, os Coordenadores de 

departamento/ grupo ou ainda os professores Coordenadores de projetos fornecessem as 

evidências necessárias à implementação da avaliação do desempenho dos professores. 

Ressalve-se o facto dos inquiridos com idades compreendidas entre [21; 28] anos terem 

sido aqueles que menor importância atribuíram à recolha de informações junto dos 

Coordenadores de departamento/ grupo. 

Para além destes elementos, segundo estes respondentes, os Pais e Encarregados de 

Educação não deviam fornecer tais informações. Para além destas fontes, os inquiridos 

apontaram algumas fontes documentais como os relatórios de autoavaliação, currículo 

ou registo biográfico ou ainda os resultados dos alunos e de ações de formação 

frequentadas pelo avaliado. O próprio avaliado também foi referido como fonte de 
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informações, assim como os alunos e até os assistentes operacionais. De realçar a 

referência às entidades externas à escola que colaboram com esta e onde o avaliado 

desenvolveu alguma forma de interação escola-meio. 

4.3.5.16 

Análise da convergência dos itens na componente Instrumentos para 

recolha de informações durante o ciclo de avaliação do desempenho 

docente 

 

A componente em análise integrou apenas três itens de resposta fechada e um item de 

resposta aberta que analisaremos mais adiante: 

Quadro 24 – Itens fechados da componente Instrumentos para a recolha de 

informações durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação 

2.5 a) 
A observação de aula(s) do avaliado para obter informações acerca do 

seu desempenho deve ser obrigatória. 

2.5 b) 
O avaliado deve produzir um(vários) relatório(s) para fornecer 

informações acerca do seu desempenho. 

2.5 c) 
O avaliado deve produzir um portfólio para fornecer informações acerca 

do seu desempenho. 

Analisemos de imediato a representação gráfica das frequências relativas obtidas. 

Gráfico 16 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Instrumentos para a recolha de informações durante o ciclo de ADD 

 

A representação gráfica anterior sugere-nos uma leitura ligeiramente Concordante nos 

itens 2.5 a), semelhantemente Discordante no item 2.5 c) e manifestamente 

Concordante no item 2.5 b). Embora as frequências relativas das respostas obtidas 
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nestes últimos itens não indiciassem graficamente a existência de um item onde não se 

verificasse uma diferença estatisticamente significativa entre as proporções de respostas 

Concordantes/ Discordantes, detetámos
459

 tal ausência no item 2.5 a) para um nível de 

significância   = ,05 e no item 2.5 c) um nível de significância   = ,01. Tendo assumido 

anteriormente que o nível de significância admitido neste estudo seria de ,05 apenas 

desconsideramos o item 2.5 a)  pela impossibilidade de aferir uma convergência 

estatisticamente significativa e apontar uma consequente relevância do instrumento 

recolha de informações sugerido aos inquiridos.  

Quadro 25 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Instrumentos para a recolha de informações durante o ciclo de ADD 

Itens Afirmação Convergência 

2.5 a) 

A observação de aula(s) do avaliado para obter 

informações acerca do seu desempenho deve ser 

obrigatória. 

Não 

significativa 

2.5 b) 
O avaliado deve produzir um (vários) relatório(s) para 

fornecer informações acerca do seu desempenho. 
Concordaram  

2.5 c) 
O avaliado deve produzir um portfólio para fornecer 

informações acerca do seu desempenho. 
Discordaram 

A realização de testes estatísticos
460

 permitiu-nos assim inferir a convergência das 

respostas nos itens 2.5 b) e c) que apresentamos no quadro anterior. A análise gráfica, 

assim como o estudo estatístico que realizámos sugeriram-nos que os respondentes 

concordaram com a produção de um ou vários relatórios como instrumentos para a 

recolha de informações acerca do desempenho do avaliado, mas discordaram na 

elaboração de um portfólio para esses efeitos.  

Curiosamente em relação à observação de aulas já referidas no contexto da análise das 

respostas abertas, os inquiridos manifestaram uma opinião ligeiramente Concordante 

que se afigurou não ser estatisticamente diferente da opinião Discordante. Perante este 

resultado considerámos que não podíamos apontar uma concordância ou discordância 

por parte dos respondentes quanto à obrigatoriedade do avaliado ser alvo de aulas 

assistidas.  

                                                           
459

  Anexo XIX. 
460

  Anexo XXI. 
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4.3.5.17 

Análise por fator da relevância na componente Instrumentos para 

recolha de informações durante o ciclo de avaliação do desempenho 

docente 

 

Replicamos mais uma vez os procedimentos necessários à análise da componente 

Instrumentos para recolha de informações durante o ciclo de ADD por fator e 

obtivemos
461

 elementos que nos conduziram à rejeição da hipótese nula em quatro 

ocasiões (p-value < ,05) como ilustramos na próxima tabela.  

À semelhança do que exarámos anteriormente, em cada um destes casos pelo menos um 

dos grupos em estudo por item e fator apresentou um parâmetro de localização inferior 

ou superior. 

Tabela 37 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Instrumentos para a recolha de informações durante o ciclo 

de ADD por fator sociodemográfico 

Itens identificados 

Fatores 
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 Sig. 

2.5 a)  A observação de aula(s) do avaliado para 

obter informações acerca do seu 

desempenho deve ser obrigatória. 

,000  ,000  ,046 

2.5 b)  O avaliado deve produzir um(vários) 

relatório(s) para fornecer informações 

acerca do seu desempenho. 

 ,040 ,002 ,033  

2.5 c)  O avaliado deve produzir um portfólio 

para fornecer informações acerca do seu 

desempenho 

  ,001   

Na sequência da aplicação do teste post-hoc LSD
462

 destacaram-se apenas dois fatores 

no item 2.5 a). Verificámos que os respondentes do sexo masculino foram aqueles que 

                                                           
461

  Tabela 115 do Anexo XXIII. 
462

  Tabela 155 do Anexo XXIV. 
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atribuíram mais relevância
463

 à obrigatoriedade de utilizar a observação de aula como 

instrumento de recolha de informações acerca do desempenho do avaliado (item 2.5 a). 

Constatámos novamente que os inquiridos com habilitações académicas mais elevadas 

atribuíram também mais importância a tal instrumento
464

. Com efeito, os respondentes 

Licenciados atribuíram menor importância à afirmação apresentada no item 2.5 a) do 

que os docentes com, respetivamente, Mestrado (média das ordens: 258,03 < 313,17) e 

Doutoramento (médias das ordens: 258,03 < 392,41). 

4.3.5.18 
Hierarquização dos itens na componente Instrumentos para a recolha de 

informações durante o ciclo de avaliação do desempenho docente 

 

Os elementos obtidos em resultado do teste de sinais associado à relação entre pares de 

itens da componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de ADD e 

patentes na tabela 100
465

 forneceram-nos evidências que nos permitiram rejeitar a 

hipótese de não existir diferença de tendência central entre os itens que formaram cada 

um dos pares analisados. A comparação das diferenças positivas e negativas do 

conjunto de pares de itens testados
466

 possibilitou-nos estabelecer mais uma vez a 

hierarquização dos itens em função da relevância conferida aos mesmos pelos 

respondentes.  

No quadro que apresentamos mais abaixo pode constatar-se que os inquiridos 

consideraram relevante e concordaram com a utilização de relatórios para fornecer 

informações para efeitos de ADD. Em relação à utilização de portfólio para esse efeito, 

os professores consideraram-na menos relevante e discordaram da sua utilização. 

Apesar de se associar uma ligeira concordância no item relativo à obrigatoriedade de 

recorrer à observação de aulas como instrumento de recolha de dados, não nos foi 

possível confirmar esta concordância uma vez que não obtivemos uma convergência 

estatisticamente significativa neste item. Suspeitamos que a referência à obrigatoriedade 

da utilização da observação de aulas pode ter contribuído para alguma indecisão no 

item. 

 

                                                           
463

  Tabela 222 do Anexo XXV. 
464

  Tabela 224 do Anexo XXV. 
465

  Anexo XXII. 
466

  Tabela 102 do Anexo XXII. 
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Quadro 26 – Relevância dos itens relativos à componente Instrumentos para a recolha 

de informações durante o ciclo de ADD. 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 2.5 b) 

O avaliado deve produzir um (vários) relatório(s) 

para fornecer informações acerca do seu 

desempenho. 

Concordaram  

 
2.5 a) 

A observação de aula(s) do avaliado para obter 

informações acerca do seu desempenho deve ser 

obrigatória. 

Não 

significativa 

Menor 2.5 c) 
O avaliado deve produzir um portfólio para 

fornecer informações acerca do seu desempenho. 
Discordaram 

 

4.3.5.19 

Identificação de procedimentos na componente Instrumentos para a 

recolha de informações durante o ciclo de avaliação do desempenho 

docente 

 

Eis a questão de resposta aberta incluída na componente em análise: 

 “2.5 d) A existir(em) outro(s) instrumento(s) para recolher informações acerca do 

desempenho do avaliado, por favor, indique o(s):” 

Com somente 43 (7,8%) respostas obtidas entre os 549 inquiridos, o item 2.5 d) 

permitiu mais uma vez aos professores que se pronunciassem acerca de potenciais 

instrumentos de recolha de informações para efeitos de ADD. Desta vez categorizamos 

as respostas em instrumentos de natureza documental ou não documental. 

Subsequentemente definiram-se duas subcategorias para cada uma das categorias, 

nomeadamente: relatório e portfólio para a primeira e observação de aulas e entrevista 

para a segunda. Os resultados da nossa análise foram mais uma vez inseridos numa da 

tabela onde incluímos as evidências que recolhemos em cada uma das categorias e 

respetivas subcategorias. 
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Tabela 38 – Categorização do item 2.5 d) A existir(em) outro(s) instrumento(s) para 

recolher informações acerca do desempenho do avaliado, por favor, 

indique o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Natureza 

documental 

Relatório 
13,0% 

(6) 

A referência à utilização de relatórios como 

instrumento de recolha de dados aparece 

aqui associada a uma necessidade concisão e 

fundamentação em evidências. 

Portfólio 
23,3% 

(10) 

Apenas 23,3% dos professores que 

responderam a este item considerou o 

portfólio como um instrumento de relevo na 

recolha de informações acerca do 

desempenho. Como já apontámos, mais de 

50% dos participantes no estudo discordou 

da utilização de tal instrumento como 

instrumento de recolha de informações. 

Natureza 

não - 

documental 

Observação 

de aulas 

46,5% 

(20) 

A observação de aulas foi apontada pelos 

respondentes ao item como um instrumento 

decisivo na recolha de informações para 

efeitos de ADD. 

Entrevista 
4,7% 

(2) 

Mera referência à realização de entrevista 

para fornecer informações acerca do 

desempenho. 

Respostas 

descontextualizadas/ 

Indefinidas 

9,3% 

(4) 

Incluímos nesta categoria 4 respostas que 

não se enquadraram na questão. 

 

Exegese final da componente Fontes para a recolha de informações durante o ciclo 

de ADD. 

 

Note-se que a inclusão das questões de resposta aberta no questionário de investigação 

intentava permitir que os respondentes facultassem, neste caso, instrumentos de recolha 

de informações que não aqueles que lhes foram sugeridos no corpo do questionário. No 

entanto, verificámos que os inquiridos não aportaram novos complementos aos 

instrumentos assim como nos outros procedimentos que constaram do instrumento de 
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recolha de dados. A análise deste item veio mais uma vez confirmar que apenas foi 

sugerida a realização de entrevista como instrumento de recolha de dados muito embora 

a utilização deste instrumento não constituísse uma novidade no processo avaliativo. 

Podemos inferir que a produção de relatórios continua a ser valorizada pelos docentes 

como forma de prestar informações acerca do desempenho. Sem dúvida uma herança 

dos modelos de avaliação anteriores que se enraizou e que continuamente tem ocupado 

um lugar privilegiado no quotidiano avaliativo dos docentes.  

Note-se que, embora em termos frequencista, os respondentes tenham apontado alguma 

concordância relativamente à obrigatoriedade de recorrer à observação de aulas como 

instrumento de recolha de informações acerca do desempenho do avaliado, os testes 

estatísticos que realizámos não nos levaram a poder estabelecer, com robustez, tal 

constatação. No entanto, verificámos que os inquiridos do sexo masculino assim como 

os respondentes com habilitações académicas mais elevadas atribuíram particular 

relevância a tal instrumento. Segundo a opinião dos participantes no estudo o portfólio 

não constitui um instrumento de recolha de informações a ter em conta, consequência 

do excesso de burocracia associada aos modelos de avaliação que ficam 

significativamente mais burocráticos quando incorporam portfólios repletos de uma 

parafernália de evidências que por vezes não se coadunam com funções docentes. 

4.3.5.20 
Análise da convergência na componente Caracterização do(s) 

avaliador(es) 

 

Terminamos o estudo das componentes que constituíram a dimensão procedimentos 

com a análise da convergência das respostas dos inquiridos relativamente à 

Caracterização do(s) avaliador(es). Neste caso aferimos a convergência de cinco 

respostas fechadas e concluímos com a análise de mais um item de resposta aberta. 

Quadro 27 (1/2) – Itens fechados da componente Caracterização do(s) avaliador(es) 

Itens Afirmação 

2.6 a) 
A ADD deve recorrer a um (vários) avaliador(es) que exerce(m) funções na 

mesma escola que o avaliado. 

2.6 b) 
A ADD deve recorrer a um (vários) avaliador(es) que não exerce(m) funções 

na mesma escola que o avaliado. 

2.6 c) O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de formação específica em ADD. 
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Quadro 27 (2/2) – Itens fechados da componente Caracterização do(s) avaliador(es) 

Itens Afirmação 

2.6 d) 
O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de formação académica mais 

elevada que aquela que o avaliado detém. 

2.6 e) 
O(s) avaliador(es) deve(m) estar posicionado(s) num escalão superior ao do 

avaliado. 

Para o nível de significância definido no estudo (  = ,05) verificámos
467

 que todos os 

itens apresentaram diferenças estatisticamente significativas entres as proporções de 

respostas Concordantes/ Discordantes. No entanto, para um nível de significância 

 =,01, o item 2.6 a) deixou de ser estatisticamente significativo. Não obstante este 

alerta mantivemos um nível de confiança suficiente para desprezar eventuais erros 

aleatórios que pudessem influenciar as respostas dos inquiridos, pelo que prosseguimos 

com o estudo a convergência deste item. 

Gráfico 17 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Caracterização do(s) avaliador(es) 

 

 

                                                           
467
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A análise, ainda que superficial, da supra-apresentada representação gráfica sugeriu-nos 

que os participantes concordaram com todas as afirmações ainda que como é evidente 

com “intensidades” diferentes. O item 2.6 c) foi sem dúvida aquele que obteve maior 

grau de concordância, tendo apontado a necessidade do(s) avaliador(es) ser(em)  

titular(es) de formação específica em ADD.   

Para confirmar ou infirmar as nossas ilações acerca da concordância dos respondentes 

recorremos à realização de testes estatísticos
468

 aferindo a convergência das respostas 

nestes últimos itens. Como é expectável incluímos os resultados finais dos testes num 

quadro resumo que aqui apresentamos. 

Quadro 28 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Caracterização do(s) avaliador(es) 

Itens Afirmação Convergência 

2.6 a) 
A ADD deve recorrer a um (vários) avaliador(es) que 

exerce(m) funções na mesma escola que o avaliado. 
Concordaram 

2.6 b) 
A ADD deve recorrer a um(vários) avaliador(es) que não 

exerce(m) funções na mesma escola que o avaliado. 
Concordaram 

2.6 c) 
O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de formação 

específica em ADD. 
Concordaram 

2.6 d) 
O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de formação 

académica mais elevada que aquela que o avaliado detém. 
Concordaram 

2.6 e) 
O(s) avaliador(es) deve(m) estar posicionado(s) num 

escalão superior ao do avaliado. 
Concordaram 

 

Ao conglomerarmos a análise gráfica com o estudo estatístico das respostas que 

recolhemos, inferimos que os respondentes concordaram que os avaliadores podem ou 

não exercer funções no mesmo estabelecimento de ensino que o avaliado. Devem ser 

titulares de formação específica em ADD e ser detentores de uma formação académica 

superior ao avaliado assim como estarem posicionados num escalão remuneratório mais 

elevado. 

 

 

 

                                                           
468

  Anexo XIX. 
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4.3.5.21 
Análise por fator da relevância atribuída pelos respondentes nos itens 

que constituíram a componente Caracterização do(s) avaliador(es) 

 

A análise por fator da componente Instrumentos para recolha de informações durante o 

ciclo de ADD
469

 levou-nos à rejeição da hipótese nula em quinze ocasiões (p-value < 

,05).  Assim, em cada um destes casos, pelo menos um dos grupos em estudo por item e 

fator apresentou um parâmetro de localização superior ou inferior. 

Tabela 39 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente Características do(s) Avaliador(es) por fator sociodemográfico 
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 Sig. 

2.6 a)  A ADD deve recorrer a 

um(vários) avaliador(es) 

que exerce(m) funções na 

mesma escola que o 

avaliado. 

 ,033      

2.6 b)  A ADD deve recorrer a 

um(vários) avaliador(es) 

que não exerce(m) funções 

na mesma escola que o 

avaliado. 

,024 ,021 ,044  ,029   

2.6 d)  O(s) avaliador(es) deve(m) 

ser titular(es) de formação 

académica mais elevada que 

aquela que o avaliado 

detém. 

 ,048 ,041 ,009 ,000 ,033  

2.6 e)  O(s) avaliador(es) deve(m) 

estar posicionado(s) num 

escalão superior ao do 

avaliado. 

,040 ,003 ,007   ,000 ,003 
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  Tabela 116 do Anexo XXIII. 
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Em resultado da aplicação do teste post-hoc LSD
470

 identificámos três fatores: Sexo; 

Situação profissional e Habilitações académicas acerca dos quais resolvemos 

desenvolver uma breve análise.  

Em relação à variável Sexo os respondentes do sexo masculino atribuíram mais 

importância
471

 ao facto dos avaliadores não exercerem funções na mesma escola que o 

avaliado (item 2.6 b), enquanto as inquiridas
472

 realçaram a proposta dos avaliadores 

estarem posicionados num escalão mais elevado do que o avaliado (item 2.6 e).  

Contrariamente ao que expectávamos não foram os respondentes titulares de 

Bacharelato, mas os Licenciados que atribuíram menor relevância
473

 à proposta dos 

avaliadores serem titulares de uma formação académica mais elevada que os avaliados 

(item 2.6 d).  

A titularidade de habilitações mais elevadas por parte dos avaliadores foi entendida com 

maior relevância
474

 por parte dos docentes Contratados. Reflexo de um grupo de 

docentes que, embora não pertença aos quadros do MEC, exige ser avaliado por 

docentes com mais habilitações. 

4.3.5.22 
Hierarquização dos itens que constituem a componente Caracterização 

do(s) avaliador(es) 

 

Reunimos os resultados do teste de sinais relativo à relação entre pares de itens 

associados à componente Caracterização do(s) avaliador(es) na Tabela 104
475

, o que 

nos permitiu confirmar que não existiam diferenças estatisticamente significativas ao 

nível  = ,05 nos pares de itens: 2.6 a) –  2.6 b) e ainda no par 2.6 d) – 2.6 e), o que nos 

conduziu a não rejeitar a hipótese nula de não existir diferença de tendência central 

entre os itens que formam cada um destes dois pares. Deduzimos que as afirmações 

patentes nestes pares de itens foram entendidas com semelhante relevância pelos 

inquiridos, sugerindo-nos, assim, a sua reunião.  

                                                           
470

  Tabela 116 do Anexo XXIII. 
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  Tabela 227 do Anexo XXV. 
472

  Tabela 227 do Anexo XXV. 
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  Tabela 231 do Anexo XXV. 
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  Tabela 231 do Anexo XXV. 
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  Anexo XXII. 
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A hierarquização dos itens em função da relevância atribuída pelos respondentes foi 

conseguida através da comparação das diferenças positivas e negativas do conjunto de 

pares de itens testados
476

.  

O quadro seguinte reúne os resultados que obtivemos:  

Quadro 29 – Relevância dos itens relativos à componente Caracterização do(s) 

avaliador(es) 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 2.6 c) 
O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de 

formação específica em ADD. 
Concordaram 

 2.6 d) 

O(s) avaliador(es) deve(m) ser titular(es) de 

formação académica mais elevada que aquela que 

o avaliado detém. 

Concordaram 

 
2.6 e) 

O(s) avaliador(es) deve(m) estar posicionado(s) 

num escalão superior ao do avaliado. 
Concordaram 

 2.6 b) 

A ADD deve recorrer a um(vários) avaliador(es) 

que não exerce(m) funções na mesma escola que o 

avaliado. 

Concordaram 

Menor 2.6 a) 

A ADD deve recorrer a um (vários) avaliador(es) 

que exerce(m) funções na mesma escola que o 

avaliado. 

Concordaram 

Como se pode constatar os inquiridos concordaram com todas as características que lhes 

foram propostas no questionário de investigação. Perante as inúmeras exigências dos 

docentes relativamente a potenciais características dos avaliadores, confessamos que 

esperávamos que a maior relevância fosse efetivamente atribuída à necessidade dos 

avaliadores serem titulares de formação específica em ADD.  

Foi atribuída igual relevância ao facto dos avaliadores serem titulares de formação 

académica mais elevada que os avaliados e/ou de um posicionamento num escalão 

remuneratório superior aos dos avaliados. De notar que, aquando a análise da 

componente Características da ADD, verificámos que os respondentes discordaram que 

o escalão remuneratório do avaliado fosse tido em conta na ADD. No entanto, o facto 

de concordarem que o avaliador deve estar posicionado num escalão mais elevado que o 
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  Tabela105 do Anexo XXII. 
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avaliado sugere-nos que a experiência profissional associada a escalões remuneratórios 

mais elevados é, segundo os inquiridos, relevante para as funções de avaliador. 

Os respondentes concordaram e atribuíram igual relevância ao facto dos avaliadores 

exercerem ou não funções no mesmo estabelecimento de ensino que o avaliado. Sem 

procurar antecipar a análise das respostas dos inquiridos na questão aberta desta 

componente, entendemos apenas revelar que foi feita alguma referência à importância 

dos avaliadores não pertencerem ao quadro de escola do avaliado. 

4.3.5.23 
Identificação de procedimentos na componente Caracterização do(s) 

avaliador(es) 

 

Colocámos à atenção dos respondentes a seguinte questão de resposta aberta: 

 “2.6 f) A existir(em) outra(s) condição(ões) para exercer funções de avaliador, por 

favor, indique a(s):” 

Entre os 549 inquiridos, obtivemos somente 50 (9,1%) respostas que categorizámos e 

subcategorizámos de modo a identificar novas condições necessárias para exercer 

funções de avaliador. Na sequência da análise das respostas recolhidas definimos duas 

categorias: condições de natureza curricular e de natureza não-curricular. As 

subsequentes categorias associadas à natureza curricular foram as seguintes: grupo 

disciplinar idêntico ou diferente; formação; habilitação e escalão. Em relação à natureza 

não curricular: personalidade e proveniência. 

Os resultados da nossa análise estão patentes na tabela seguinte concomitantemente com 

as evidências que recolhemos em cada uma das categorias e respetivas subcategorias. 

Tabela 40 (1/2) – Categorização do item 2.6 f) A existir(em) outra(s) condição(ões) 

para exercer funções de avaliador, por favor, indique a(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Natureza 

curricular 

Grupo 

disciplinar 

idêntico 

16,3% 

(8) 

Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento 

replicando assim condições já verificadas 

aquando o estágio pedagógico. 

Grupo 

disciplinar 

diferente 

2,0% 

(1) 

Apenas um respondente apontou a 

necessidade de pertencer a um grupo 

disciplinar diferente. 

 



 427 

Tabela 40 (2/2) – Categorização do item 2.6 f) A existir(em) outra(s) condição(ões) 

para exercer funções de avaliador, por favor, indique a(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Natureza 

curricular 

Formação 

específica 

26,5% 

(13) 

Ser titular de formação específica em ADD 

de modo a uniformizar as condições de 

acesso ao cargo. 

Habilitações 

 

6,1% 

(3) 

Complementar a formação específica com 

as habilitações académicas. 

Escalão 
8,2% 

(4) 

Associar a formação e as habilitações à 

experiência de ensino diretamente 

relacionada com o escalão em que se 

posiciona o avaliador. 

Natureza 

não 

curricular 

Personalidade 
12,2% 

(6) 

A idoneidade, a imparcialidade 

profissionalidade, a isenção são condições 

que embora de certa forma sinónimas foram 

apontadas como essenciais ao exercício de 

funções de avaliador. 

Proveniência 
24,5% 

(12) 

Foi reforçada a ideia que o avaliador não 

pode ser apenas um elemento em funções na 

mesma escola, deve sobretudo ser 

proveniente de outro estabelecimento 

potenciando a imparcialidade do ato de 

avaliar. 

Respostas 

descontextualizadas/ 

Indefinidas 

4,1% 

(2) 

Apenas 2 respostas não se enquadraram na 

questão formulada. 

Exegese final da componente Caracterização do(s) avaliador(es). 

As análises de conteúdo, gráfica e estatística dos itens que constituíram a última 

componente da dimensão Procedimentos sugeriram-nos que os respondentes 

manifestaram uma opinião Concordante com o facto de os avaliadores poderem 

pertencer ou não aos quadros do estabelecimento de ensino onde exerce o avaliado. No 

entanto, foi frisado que o exercício do cargo de avaliador deve ser idóneo, imparcial e 

isento pelo que o recurso a avaliadores externos pode ser benéfico nesse sentido. A 

formação específica em ADD, assim como as habilitações de nível superior e ainda a 

experiencia profissional no exercício efetivo de funções docentes às quais se associa um 
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escalão remuneratório mais elevado foram condições com as quais os respondentes 

concordaram, destacando-se especialmente os docentes Contratados pela importância 

que atribuíram às habilitações académicas dos avaliadores e os docentes Licenciados 

que menor importância concederam a tal característica. 

4.3.6 Análise dos itens que constituem a dimensão Indicadores 

 

Iniciámos aqui a análise das duas componentes que constituem a dimensão Indicadores 

a saber a componente Identificação de indicadores relacionados com os alunos do 

avaliado e Identificação de indicadores associados diretamente ao avaliado. À 

semelhança do trabalho que temos vindo a realizar nestes últimos pontos vamos apenas 

incluir no corpo do trabalho os elementos essenciais à identificação dos indicadores 

considerados relevantes pelos inquiridos e protelar todos os elementos associados às 

estatísticas para os anexos. 

4.3.6.1 
Análise da convergência na componente Identificação de indicadores 

relacionados com os alunos do avaliado 

 

Procuremos agora identificar indicadores relacionados com os alunos do avaliado, para 

tal vamos analisar as respostas obtidas nos cinco itens desta componente, os quatro 

primeiros de resposta fechada e o último de resposta aberta. 

Quadro 30 – Itens fechados da componente Identificação de indicadores relacionados 

com os alunos do avaliado 

Itens Afirmação 

3.1 a) 
A taxa anual de reprovação dos alunos na(s) disciplina(s) do avaliado deve 

ser considerada durante o ciclo de ADD. 

3.1 b) 
O nível de indisciplina na sala de aula em cada uma das turmas tuteladas pelo 

avaliado deve ser considerado durante o ciclo de ADD. 

3.1 c) 
Os resultados de testes de desempenho padronizados aplicados aos alunos do 

avaliado devem ser considerados durante o ciclo de ADD. 

3.1 d) 
Os resultados dos alunos em Exames Nacionais (quando aplicável) devem ser 

considerados durante o ciclo de ADD. 
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Como é evidente mantivemos o nível de significância (  = ,05) e verificámos
477

 que 

todos os itens apresentaram diferenças estatisticamente significativas entres as 

proporções de respostas Concordantes/ Discordantes. Isto pode ser confirmado pelos 

resultados que obtivemos e que reproduzimos na representação gráfica seguinte: 

Gráfico 18 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Identificação de indicadores relacionados com os alunos do avaliado 

 

Como se pode aferir através de uma breve análise do gráfico anterior, os inquiridos 

manifestaram uma opinião Discordante em todos os itens refutando a utilização da taxa 

anual de reprovação na(s) disciplina(s) do avaliado, o nível de indisciplina nas turmas 

tuteladas pelo avaliado, os resultados de eventuais testes de desempenho padronizados 

aplicados aos alunos do avaliado ou ainda os resultados dos alunos do avaliado em 

provas de âmbito nacional como potenciais indicadores na avaliação do desempenho 

docente. 

Não obstante esta análise superficial baseada nas frequências relativas obtidas para cada 

um dos níveis em cada um dos itens, procedemos à aplicação de testes estatísticos
478

 no 

intuito de aferir a convergência das respostas dos inquiridos nestes itens. Eis os 

resultados que obtivemos: 
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  Anexo XIX. 
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Quadro 31 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Identificação de indicadores relacionados com os alunos do avaliado 

Itens Afirmação Convergência 

3.1 a) 
A taxa anual de reprovação dos alunos na(s) disciplina(s) 

do avaliado deve ser considerada durante o ciclo de ADD. 
Discordante

479
 

3.1 b) 

O nível de indisciplina na sala de aula em cada uma das 

turmas tuteladas pelo avaliado deve ser considerado 

durante o ciclo de ADD. 

Discordaram 

3.1 c) 

Os resultados de testes de desempenho padronizados 

aplicados aos alunos do avaliado devem ser considerados 

durante o ciclo de ADD. 

Discordaram 

3.1 d) 

Os resultados dos alunos em Exames Nacionais (quando 

aplicável) devem ser considerados durante o ciclo de 

ADD. 

Discordaram 

Confirmámos que os respondentes manifestaram uma opinião Discordante em todos os 

itens, tendo-se verificado que a respostas obtidas no item 3.1 a) nos levaram apenas a 

classificar a sua convergência como Discordante tendo em conta a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas entre as proporções Discordantes testadas.  

4.3.6.2 
Análise por fator da relevância na componente Identificação de 

indicadores relacionados com os alunos do avaliado 

 

Na sequência da análise por fator da componente Identificação de indicadores 

relacionados com os alunos do avaliado
480

 rejeitámos a hipótese nula em dezasseis 

ocasiões (p-value < ,05).  

Desta forma inferimos que, em cada um destes casos, pelo menos um dos grupos em 

estudo por item e fator apresentou um parâmetro de localização superior ou inferior. 

 

 

 

                                                           
479

  Assinalamos a convergência como Discordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Discordo e 

Discordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos discordaram da afirmação. 
480

  Tabela 117 do Anexo XXIII. 
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Tabela 41 – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos itens da 

componente por fator sociodemográfico. 

Itens identificados 
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 Sig.   

3.1 a) A taxa anual de 

reprovação dos alunos 

na(s) disciplina(s) do 

avaliado deve ser 

considerada durante o 

ciclo de ADD. 

 ,000 ,001 ,013 ,015 ,016  ,022 

3.1 b) O nível de indisciplina 

na sala de aula em cada 

uma das turmas tuteladas 

pelo avaliado deve ser 

considerado durante o 

ciclo de ADD. 

 ,008 ,019  ,012 ,010   

3.1 c) Os resultados de testes 

de desempenho 

padronizados aplicados 

aos alunos do avaliado 

devem ser considerados 

durante o ciclo de ADD. 

 ,007 ,026  ,001  ,034  

3.1 d) Os resultados dos 

alunos em Exames 

Nacionais (quando 

aplicável) devem ser 

considerados durante o 

ciclo de ADD. 

,028      ,023  

A aplicação do teste post-hoc LSD
481

, proporcionou-nos a identificação de um único 

fator (Sexo) associado ao item 3.1 d) e relativamente ao qual inferimos que os docentes 

do sexo masculino aportaram maior relevância ao facto dos resultados dos alunos em 
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  Anexo XXIV. 
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Exames Nacionais (quando assim fosse aplicável) serem considerados durante o ciclo 

avaliativo dos professores. 

4.3.6.3 
Hierarquização dos itens na componente Identificação de indicadores 

relacionados com os alunos do avaliado 

 

Os resultados do teste de sinais relativo à relação entre pares de itens associados à 

componente Identificação de indicadores relacionados com os alunos do avaliado na 

Tabela 106
482

 permitiram-nos rejeitar, ao nível  = ,05, a hipótese de não existir 

diferença de tendência central entre os itens que formaram cada um dos pares 

analisados.  

A hierarquização dos itens em função da relevância atribuída pelos respondentes foi 

alcançada através da comparação das diferenças positivas e negativas do conjunto de 

pares de itens testados
483

. O quadro seguinte reúne os resultados que obtivemos:  

Quadro 32 – Relevância dos itens relativos à componente Identificação de indicadores 

relacionados com os alunos do avaliado 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 3.1 b) 

O nível de indisciplina na sala de aula em cada 

uma das turmas tuteladas pelo avaliado deve ser 

considerado durante o ciclo de ADD. 

Discordaram 

 

3.1 c) 

Os resultados de testes de desempenho 

padronizados aplicados aos alunos do avaliado 

devem ser considerados durante o ciclo de ADD. 

Discordaram 

 3.1 d) 

Os resultados dos alunos em Exames Nacionais 

(quando aplicável) devem ser considerados 

durante o ciclo de ADD. 

Discordaram 

Menor 3.1 a) 

A taxa anual de reprovação dos alunos na(s) 

disciplina(s) do avaliado deve ser considerada 

durante o ciclo de ADD. 

Discordante
484

 

Verificamos que os inquiridos discordaram de todas as propostas que lhes apresentámos 

relativamente à utilização de determinados indicadores relacionados com os alunos. 
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  Anexo XXII. 
483

  Tabela 107 do Anexo XXII. 
484

  Assinalamos a convergência como Discordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Discordo e 

Discordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos discordaram da  afirmação. 
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Tendo em conta a hierarquização que foi estabelecida verificamos que o nível de 

indisciplina foi aquele que obteve maior relevância Discordante e a taxa anual de 

reprovação dos alunos do avaliado a menor relevância. A utilização dos resultados dos 

alunos em exames nacionais, como indicador, foi considerada menos relevante do que o 

recurso a testes padronizados para esse efeito.  

4.3.6.4 
Identificação de indicadores na componente Identificação de indicadores 

relacionados com os alunos do avaliado 

 

A primeira questão de resposta aberta associada à componente em análise e que 

recordamos de seguida foi respondida por 54 (9,8%) docentes entre os 549 

participantes.  

 “3.1 e) A existir(em) outro(s) indicador(es) relacionados com os alunos do avaliado, 

por favor, indique-o(s):” 

Analisadas as respostas à questão anterior estabelecemos três categorias no sentido de 

identificar indicadores relacionados com os alunos dos avaliados: associados às 

aprendizagens dos alunos; ao contexto educativo e ao comportamento. Vejamos agora 

em detalhe as subcategorias que definimos e as respetivas evidências que assinalámos e 

que conglomeramos na tabela seguinte: 

Tabela 42 (1/2) – Categorização do item 3.1 e) A existir(em) outro(s) indicador(es) 

relacionados com os alunos do avaliado, por favor, indique-o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Aprendizagens 

dos alunos 

Resultados de 

provas de 

avaliação 

9,4% 

(5) 

Estabelecer comparações entre resultados 

de avaliações internas com externas.  

Pré e pós 

atuação do 

avaliado 

30,2% 

(16) 

Estabelecer um ponto de referência que 

permita avaliar a progressão, a evolução 

das e nas aprendizagens pré e pós a 

atuação do avaliado (relacionar a 

avaliação contínua dos alunos com o 

desempenho dos professores). 

Atividades extra 

aulas 

1,9% 

(1) 

Avaliar as atividades fomentadas pelo 

avaliado que influencie o enriquecimento 

curricular dos alunos. 
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Tabela 42 (2/2) – Categorização do item 3.1 e) A existir(em) outro(s) indicador(es) 

relacionados com os alunos do avaliado, por favor, indique-o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Contexto 

Socioeconómico 
18,9% 

(10) 

Ponderar os resultados escolar dos alunos 

do avaliado tendo em conta o contexto 

socioecónomico dos mesmos como 

atenuante ou agravante. 

Turma 
9,4% 

(5) 

Estabelecer critérios de ponderação na 

ADD tendo em conta as características 

da(s) turma(s) do avaliado (dimensão, 

aproveitamento, comportamento, área 

científica).  

Comportamento 

Relacionamento 
15,1% 

(8) 

Considerar o trabalho desenvolvido pelo 

docente no sentido de motivar, criar 

empatia e interesse nos alunos para 

potenciar as suas aprendizagens. 

Indisciplina 
3,8% 

(2) 

Aferir a evolução dos níveis de 

indisciplina na(s) turma(s) do avaliado.  

Respostas descontextualizadas/ 

Indefinidas 

11,3% 

(6) 

Seis respostas não se enquadraram na 

questão formulada. 

Exegese final da componente Identificação de indicadores relacionados com os 

alunos do avaliado. 

Concluídas as análises de conteúdo, gráfica e estatística dos itens que constituíram a 

componente que pretendia identificar indicadores relacionados com os alunos do 

avaliado, obtivemos elementos que nos sugeriram que os respondentes discordaram da 

utilização dos níveis de reprovação e de indisciplina como indicadores de desempenho 

dos docentes, assim como da utilização dos resultados dos alunos quer em Exames 

Nacionais (particularmente para os respondentes do sexo masculino) ou ainda através de 

testes padronizados.  

Se estas opiniões advieram da análise conjunta de todas as respostas obtidas, os dados 

que recolhemos da questão de resposta aberta contrapuseram-se em relação à opinião 

global (resultados de exames ou ainda a indisciplina) ao mesmo tempo que indiciaram, 

ainda que com uma diminuta representatividade, a utilização de indicadores como as 

características das turmas do avaliado como fatores atenuantes ou agravantes na ADD 

ou ainda o contexto socioeconómico dos alunos que, recordemos, é um fator que se 
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coaduna com o facto dos inquiridos terem concordado totalmente que a realidade de 

cada escola tem que ser tida em conta na ADD (onde o contexto socioeconómico da 

comunidade educativa se inclui).  

4.3.6.5 
Análise da convergência na componente Identificação de indicadores 

associados diretamente ao avaliado 

 

Na ultima componente patente no questionário de investigação intentámos identificar 

indicadores associados diretamente ao avaliado através da inclusão de nove itens de 

resposta fechada e um último de resposta aberta. 

Quadro 33 – Itens fechados da componente Identificação de indicadores associados 

diretamente ao avaliado 

Itens Afirmação 

3.2 a) 
A qualidade dos planos de aulas produzidos pelo avaliado deve ser 

considerada na ADD. 

3.2 b) 
As capacidades científicas e pedagógicas demonstradas em sala de aula 

devem ser consideradas na ADD. 

3.2 c) 
A(s) taxa(s) de cumprimento anual do(s) programa(s) curricular(es) da(s) 

disciplina(s) tutelada(s) pelo avaliado deve(m) ser considerada(s) na ADD. 

3.2 d) 
O nível de cumprimento das tarefas solicitadas ao avaliado pelos vários 

órgãos da escola deve ser considerado na ADD. 

3.2 e) 
A qualidade do trabalho desenvolvido nos cargos e funções desempenhados 

deve ser considerado na ADD. 

3.2 f) 
O nível de assiduidade do docente (salvo condições do Artigo 103 do ECD) 

deve ser considerado na ADD. 

3.2 g) 
O(s) resultado(s) obtido(s) pelo avaliado na(s) formação(ões) frequentada(s) 

na sua área disciplinar deve(m) ser considerado(s) na ADD. 

3.2 h) 

O resultado obtido pelo avaliado num exame nacional que avalie os seus 

conhecimentos pedagógicos e científicos na sua área disciplinar deve ser 

considerado na ADD. 

3.2 i) 

O contributo do avaliado para a implementação, concretização das metas e 

objetivos constantes nos documentos estruturantes da escola (Regulamento 

interno; Projeto Educativo; Regimentos; etc.) deve ser considerado na ADD. 

Eis a representação gráfica das frequências relativas das respostas a estes itens: 
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Gráfico 19 – Frequências relativas das respostas dos inquiridos na componente 

Identificação de indicadores associados diretamente ao avaliado 

 

Prior a desenvolver qualquer análise com mais detalhe podemos, desde já, referir que 

tendo em conta o nível de significância (  = ,05) que definimos, verificámos
485

 que 

todos os itens apresentaram diferenças estatisticamente significativas entres as 

proporções de respostas Concordantes/ Discordantes.  

De apontar de imediato a forma expressiva como os respondentes manifestaram a sua 

concordância com todos os itens, à exceção da afirmação patente no item 3.2 h) com a 

qual discordaram. A proposta de utilizar os resultados de um exame nacional destinado 
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  Anexos XIX. 
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a aferir os conhecimentos pedagógicos e científicos do avaliado como indicador no 

processo de ADD não foi bem acolhida. Após esta breve análise, onde optámos por não 

destacar os itens Concordante incluímos no quadro seguinte os resultados da aplicação 

de testes estatísticos
486

 destinados a aferir a convergência das respostas dos inquiridos.  

Quadro 34 – Convergência das respostas dos inquiridos nos itens da componente 

Identificação de indicadores associados diretamente ao avaliado 

Itens Afirmação Convergência 

3.2 a) 
A qualidade dos planos de aulas produzidos pelo avaliado 

deve ser considerada na ADD. 
Concordaram 

3.2 b) 
As capacidades científicas e pedagógicas demonstradas em 

sala de aula devem ser consideradas na ADD. 
Concordante

487
 

3.2 c) 

A(s) taxa(s) de cumprimento anual do(s) programa(s) 

curricular(es) da(s) disciplina(s) tutelada(s) pelo avaliado 

deve(m) ser considerada(s) na ADD. 

Concordaram 

3.2 d) 
O nível de cumprimento das tarefas solicitadas ao avaliado 

pelos vários órgãos da escola deve ser considerado na ADD. 
Concordaram 

3.2 e) 
A qualidade do trabalho desenvolvido nos cargos e funções 

desempenhados deve ser considerado na ADD. 
Concordaram 

3.2 f) 
O nível de assiduidade do docente (salvo condições do 

Artigo 103 do ECD) deve ser considerado na ADD. 
Concordaram 

3.2 g) 

O(s) resultado(s) obtido(s) pelo avaliado na(s) formação(ões) 

frequentada(s) na sua área disciplinar deve(m) ser 

considerado(s) na ADD. 

Concordaram 

3.2 h) 

O resultado obtido pelo avaliado num exame nacional que 

avalie os seus conhecimentos pedagógicos e científicos na 

sua área disciplinar deve ser considerado na ADD. 

Discordante
488

 

3.2 i) 

O contributo do avaliado para a implementação, 

concretização das metas e objetivos constantes nos 

documentos estruturantes da escola (Regulamento interno; 

Projeto Educativo; Regimentos; etc.) deve ser considerado na 

ADD. 

Concordaram 

Confirmámos que os respondentes manifestaram uma opinião Concordante em todos os 

itens à exceção do item 3.2 h) que nos levaram apenas a classificar a sua convergência 
                                                           
486

  Anexo XIX. 
487

  Assinalamos a convergência como Concordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Concordo e 

Concordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos discordaram da  afirmação. 
488

  Assinalamos a convergência como Discordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Discordo e 

Discordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos discordaram da afirmação. 
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como Discordante tendo em conta a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as proporções Discordantes testadas.  

4.3.6.6 
Análise por fator da relevância na componente Identificação de 

indicadores associados diretamente ao avaliado 

 

Cabe-nos agora desenvolver a última análise por fator da relevância atribuída pelos 

respondentes nos itens de uma componente. Neste caso a aplicação do teste de Kruskal-

Wallis aos itens da componente Identificação de indicadores associados diretamente ao 

avaliado levou-nos a rejeitar a hipótese nula em quinze ocasiões (p-value < ,05)
489

. 

Assim, mais uma vez inferimos que, em cada um destes casos pelo menos um dos 

grupos em estudo por item e fator apresentou um parâmetro de localização superior ou 

inferior.  

Embora o supradito teste tenha evidenciado quinze situações a observar com mais 

detalhe, a aplicação do teste post-hoc LSD reduziu substancialmente o número de itens 

e fatores acerca dos quais resolvemos tecer mais algumas considerações. Para sermos 

mais exatos, a nossa análise vai incidir apenas em quatro casos associados a três itens. 

A tabela que apresentamos de seguida conglomera os resultados de ambos os testes e 

evidencia (a sombreado) os quatro casos a analisar. 

Tabela 43 (1/2) – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos 

itens da componente Identificação de indicadores relacionados com 

os alunos do avaliado por fator sociodemográfico. 

Itens identificados 
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 Sig. 

3.2 a)  A qualidade dos planos de aulas 

produzidos pelo avaliado deve 

ser considerada na ADD. 

   ,005   

 

                                                           
489

  Anexo XXIII. 
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Tabela 43 (2/2) – Resumo dos testes de Kruskal-Wallis e post-hoc LSD aplicado aos 

itens da componente Identificação de indicadores relacionados com 

os alunos do avaliado por fator sociodemográfico. 

Itens identificados 

Fatores 
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 Sig. 

3.2 b)  As capacidades científicas e 

pedagógicas demonstradas em sala de 

aula devem ser consideradas na ADD. 

,006  ,018 ,001   

3.2 c)  A(s) taxa(s) de cumprimento anual 

do(s) programa(s) curricular(es) da(s) 

disciplina(s) tutelada(s) pelo avaliado 

deve(m) ser considerada(s) na ADD. 

    ,015  

3.2 d)  O nível de cumprimento das tarefas 

solicitadas ao avaliado pelos vários 

órgãos da escola deve ser considerado 

na ADD. 

   ,034   

3.2 e)  A qualidade do trabalho desenvolvido 

nos cargos e funções desempenhados 

deve ser considerado na ADD. 

     ,042 

3.2 f)  O nível de assiduidade do docente 

(salvo condições do Artigo 103 do 

ECD) deve ser considerado na ADD. 

,017 ,017    ,046 

3.2 g) O(s) resultado(s) obtido(s) pelo 

avaliado na(s) formação(ões) 

frequentada(s) na sua área disciplinar 

deve(m) ser considerado(s) na ADD. 

   ,001   

3.2 h)  O resultado obtido pelo avaliado num 

exame nacional que avalie os seus 

conhecimentos pedagógicos e 

científicos na sua área disciplinar 

deve ser considerado na ADD. 

 ,024  ,023   

3.2 i) O contributo do avaliado para a 

implementação, concretização das 

metas e objetivos constantes nos 

documentos estruturantes da escola 

(Regulamento interno; Projeto 

Educativo; Regimentos; etc.) deve ser 

considerado na ADD. 

  ,040 ,002   
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O primeiro item que entendemos apontar reporta-se à capacidade científica e 

pedagógica demonstradas em sala de aula como indicadores a serem considerados no 

decorrer da ADD (item 3.2 b). Foram os respondentes do sexo masculino que atribuíram 

mais relevância a este item
490

 assim como os inquiridos com habilitações académicas 

mais elevadas. Com efeito os professores doutorados atribuíram mais relevância a esta 

proposta comparativamente com os docentes mestres e licenciados
491

. Já o nível de 

assiduidade do docente (item 3.2 f) foi apenas entendido com mais relevância pelos 

respondentes do sexo masculino
492

. Finalmente, à semelhança do sucedido no item 3.2 

b) foram também os respondentes com habilitações académicas mais elevadas que 

atribuíram mais relevância à utilização dos resultados obtidos pelos avaliados num 

exame nacional que avaliasse os seus conhecimentos pedagógicos e científicos nas 

respetivas áreas disciplinares como indicadores no processo de ADD.  

4.3.6.7 
Hierarquização dos itens na componente Identificação de indicadores 

associados diretamente ao avaliado 

 

A componente Identificação de indicadores associados diretamente ao avaliado foi 

aquela onde identificámos
493

 o maior número de pares de itens onde não existiram 

diferenças estatisticamente significativas ao nível  = ,05. A saber nos pares: 3.2 a) – 

3.2 c); 3.2 a) – 3.2 g); 3.2 c) – 3.2 g); 3.2 c) – 3.2 i); 3.2 d) – 3.2 f) e ainda 3.2 e) – 3.2 

f). Desta forma estes pares poderiam ser agrupados se tal se justificasse no âmbito deste 

estudo.  

Não obstante esta constatação interessámo-nos na comparação das diferenças positivas e 

diferenças negativas do conjunto de pares de itens testados
494

 permitiu-nos novamente 

estabelecer a hierarquização dos itens da maior para a menor relevância.  

De notar que os inquiridos concordaram com todos os indicadores que lhes 

apresentámos no instrumento de recolha de dados. Destacamos, desde já, o item com 

maior relevância que apontou a importância da capacidade científica e pedagógica dos 

avaliados ter que ser considerada na ADD. 

 

                                                           
490

  Tabela 242 do Anexo XXV. 
491

  Tabela 245 do Anexo XXV. 
492

  Tabela 242 do Anexo XXV. 
493

  Tabela 108 do Anexo XXII. 
494

  Tabela 109 do Anexo XXII. 
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Quadro 35 – Relevância dos itens relativos à componente Identificação de indicadores 

associados diretamente ao avaliado 

Relevância Item Afirmação Convergência 

Maior 3.2 b) 

As capacidades científicas e pedagógicas 

demonstradas em sala de aula devem ser 

consideradas na ADD. 

Concordante
495

 

 3.2 e) 

A qualidade do trabalho desenvolvido nos cargos 

e funções desempenhados deve ser considerado na 

ADD. 

Concordaram 

 3.2 f) 

O nível de assiduidade do docente (salvo 

condições do Artigo 103 do ECD) deve ser 

considerado na ADD. 

Concordaram 

 3.2 d) 

O nível de cumprimento das tarefas solicitadas ao 

avaliado pelos vários órgãos da escola deve ser 

considerado na ADD. 

Concordaram 

 

3.2 i) 

O contributo do avaliado para a implementação, 

concretização das metas e objetivos constantes 

nos documentos estruturantes da escola 

(Regulamento interno; Projeto Educativo; 

Regimentos; etc.) deve ser considerado na ADD. 

Concordaram 

 3.2 g) 

O(s) resultado(s) obtido(s) pelo avaliado na(s) 

formação(ões) frequentada(s) na sua área 

disciplinar deve(m) ser considerado(s) na ADD. 

Concordaram 

 3.2 c) 

A(s) taxa(s) de cumprimento anual do(s) 

programa(s) curricular(es) da(s) disciplina(s) 

tutelada(s) pelo avaliado deve(m) ser 

considerada(s) na ADD. 

Concordaram 

 3.2 a) 
A qualidade dos planos de aulas produzidos pelo 

avaliado deve ser considerada na ADD. 
Concordaram 

Menor 3.2 h)  

O resultado obtido pelo avaliado num exame 

nacional que avalie os seus conhecimentos 

pedagógicos e científicos na sua área disciplinar 

deve ser considerado na ADD. 

Discordaram 

                                                           
495

  Assinalamos a convergência como Concordante uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções associadas aos níveis Concordo e 

Concordo totalmente pelo que apenas inferimos que os inquiridos concordaram da afirmação. 
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É efetivamente possível inferir com alguma confiança estatística que os respondentes 

concordaram e associaram alguns indicadores passíveis de serem considerados no 

processo avaliativo como:  

 A qualidade do trabalho desenvolvido nos cargos e funções desempenhados a 

ser considerada na ADD e o nível de assiduidade do docente (salvo condições do 

Artigo 103 do ECD); 

 O referido nível de assiduidade juntamente com o nível de cumprimento das 

tarefas solicitadas ao avaliado pelos vários órgãos da escola; 

 O contributo do avaliado para a implementação, concretização das metas e 

objetivos constantes nos documentos estruturantes da escola e os resultados 

obtidos pelo avaliado nas formações frequentadas na área disciplinar;  

 Os resultados obtidos pelo avaliado nas formações frequentadas e as taxas de 

cumprimento anual dos programas curriculares das disciplinas tuteladas pelo 

avaliado; 

 As taxas de cumprimento anual dos programas curriculares das disciplinas 

tuteladas e a qualidade dos planos de aulas produzidos. 

Repare-se que alguns itens pertencem simultaneamente a mais do que dois grupos de 

associação como: 

 Os resultados obtidos pelo avaliado nas formações frequentadas na área 

disciplinar e a qualidade dos planos de aulas produzidos pelo avaliado; 

 O contributo do avaliado para a implementação, concretização das metas e 

objetivos constantes nos documentos estruturantes da escola e as taxas de 

cumprimento anual dos programas curriculares das disciplinas tuteladas pelo 

avaliado. 

4.3.6.8 
Identificação de indicadores na componente Identificação de indicadores 

associados diretamente ao avaliado 

 

A última questão de resposta aberta associada à dimensão Indicadores que vamos 

relembrar de seguida foi a menos participada do estudo tendo sido respondida apenas 

por 24 (4,4%) professores entre os 549 participantes: 

 “3.2 j) A existir(em) outro(s) indicador(es) associados diretamente ao avaliado, por 

favor, indique-o(s):”. 
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Para efeitos de análise de conteúdo definimos, a posteriori, duas categorias para 

procurar identificar indicadores associados ao avaliado. Indicadores de natureza 

documental ou não documental. As subcategorias associaram indicadores relativos a 

cargos/ funções, à relação pedagógica, à burocracia e à formação: 

Tabela 44 – Categorização do item 3.2 j) A existir(em) outro(s) indicador(es) 

associados diretamente ao avaliado, por favor, indique-o(s): 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Não 

documental 

Cargos\ Funções 
34,8% 

(8) 

O número de cargos/ funções 

desempenhados e o contributo do 

avaliado nesses cargos/funções.  

Relação 

sociopedagógica 

13,0% 

(3) 
A relação pedagógica com os alunos. 

Documental 

Burocráticos 
17,4% 

(4) 

Recorrer a elementos burocráticos como 

o nível de assiduidade do avaliado ou 

ainda os planos de aula 

Formação 
17,4% 

(4) 

A formação contínua realizada e o seu 

aproveitamento  

Respostas descontextualizadas/ 

Indefinidas 

17,4% 

(4) 

Quatro respostas não se enquadraram na 

questão formulada. 

Exegese final da componente Identificação de indicadores associados diretamente ao 

avaliado. 

Terminadas as análises de conteúdo, gráfica e estatística dos itens que constituíram esta 

última componente obtivemos dados que indiciaram que os respondentes concordaram 

com o recurso aos seguintes indicadores para efeitos de ADD: a qualidade dos planos de 

aula produzidos assim como do trabalho desenvolvido em cargos/ funções; a avaliação 

da capacidade científica e pedagógica em sala de aula (com especial incidência nos 

respondentes do sexo masculino ou ainda dos professores com habilitações académicas 

mais elevadas); o nível de cumprimento dos programas curriculares assim como das 

tarefas solicitadas pelos vários órgãos da escola; os resultados das formações 

frequentadas na respetiva área disciplinar e ainda o contributo na concretização de 

metas e objetivos patentes nos documentos estruturantes da escola. Note-se que, embora 



 444 

os respondentes discordassem que o resultado obtido pelo avaliado num exame nacional 

que avaliasse os seus conhecimentos pedagógicos e científicos na sua área disciplinar 

fosse considerado na ADD, este item (3.2 h) foi aquele que mais relevância obteve por 

parte dos professores com habilitações académicas mais elevadas. 

Mais uma vez as diminutas respostas à questão de resposta aberta não aportaram novos 

indicadores para além da sugestão por parte de três respondentes de recorrer à aferição 

do relacionamento pedagógico entre docente e discentes como indicador para efeitos de 

ADD. 

4.3.7 
Identificação de procedimentos/ indicadores/ aspetos considerados 

pertinentes pelos respondentes 

 

Recordemos que no advento de termos omitido algum aspeto de relevo, resolvemos 

incluir no questionário uma última possibilidade dos inquiridos poderem acrescentar 

algum aspeto que considerassem pertinente. Entre os 549 potenciais respondentes, 120 

(21,9%) resolveram fruir desta possibilidade. 

Mais uma vez, no seguimento da análise das respostas obtidas, estabelecemos categorias 

e subcategorias que vamos apresentar de seguida num quadro resumo. 

Começaremos por uma categoria que diz respeito ao questionário per se uma vez que 

alguns dos participantes evidenciaram alguns aspetos positivos e negativos que 

entendemos pertinente ponderar. 

Para além desta primeira categoria e subcategorias estabelecemos mais duas, 

nomeadamente uma que denominamos de ADD em vigor e uma outra cuja designação 

era expectável face às respostas dos inquiridos: Nova ADD 

Tabela 45 (1/2) – Categorização do item Pode acrescentar algum aspeto que considere 

pertinente: 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

Questionário 

Aspetos 

positivos 

 

2,5% 

(3) 

Referência ao interesse do estudo para o campo 

da ADD e à necessidade de divulgar os 

resultados do mesmo. 

Aspetos 

negativos 

4,2% 

(5) 

Referência à ausência da opção neutra “Nem 

discordo/ nem concordo” nos itens de resposta 

fechada assim como à obrigatoriedade de 

responder a todos eles. Referência aos 

propósitos do estudo. 
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Tabela 45 (2/2) – Categorização do item Pode acrescentar algum aspeto que considere 

pertinente: 

Categoria Subcategoria T.O. Evidências 

ADD em 

vigor 

Aspetos 

negativos 

13,3% 

(16) 

Foram apontados vários aspetos negativos do modelo de 

ADD em vigor à data da recolha de dados: os propósitos 

da ADD em vigor; a falta de credibilidade; a falta de 

imparcialidade; a falta de justiça; a falta de 

transparência; a falta de exequibilidade do modelo; a 

falta de representatividade da observação de aulas no 

desenvolvimento profissional; a falta de universalidade/ 

equidade do modelo e ainda do excesso de burocracia;  

Quotas 
5,0% 

(6) 

Os participantes manifestaram-se contra a existência de 

quotas e realçaram a iniquidade da sua aplicação. 

Burocracia 
9,2% 

(11) 

Foi apontada a necessidade de reduzir a burocracia, a 

sobrecarga de trabalho associadas ao processo de ADD 

quer para avaliados ou para avaliadores. Foi enaltecida a 

importância de definir um modelo de ADD que 

simplifique os procedimentos envolvidos no processo 

avaliativo. 

Progressão 
4,2% 

(5) 

Foi referida a necessidade de clarificar os propósitos da 

ADD e sua relação com a não progressão na carreira. 

Relacioname

nto entre 

pares 

2,5% 

(3) 

Foi apontada a necessidade de desenvolver 

procedimentos que melhorem o relacionamento entre 

pares que piorou subsequentemente à implementação do 

modelo. 

Nova ADD 

Propósitos 
6,7% 

(8) 

Os participantes apontaram que a ADD deve privilegiar 

o desenvolvimento profissional e a melhoria da 

qualidade do ensino de forma formativa em detrimento 

de procurar sobretudo limitar a progressão na carreira. 

Procedimentos 
30,8% 

(37) 

Entre os procedimentos apontados destacamos aqueles 

que se afiguraram mais frequentes: recorrer a 

procedimentos nacionais; uniformizar os 

procedimentos; simplificar o processo avaliativo e 

consequentes obrigações burocráticas; preparar os 

avaliados para o processo de ADD através de formação 

contínua e gratuita; formar os avaliadores e exigir que 

estes estejam habilitados para as funções de avaliador; 

desenvolver procedimentos que potenciem a 

transparência, a equidade, o rigor, a justiça e 

honestidade. 

Indicadores 
21,7% 

(26) 

Entre as respostas dos participantes apontamos os 

seguintes indicadores mais pertinentes: a localização 

geográfica; a distribuição de serviço letivo e não letivo; 

os cargos exercidos; os níveis atribuídos; as turmas e 

suas características; os resultados dos alunos em provas 

e exames nacionais; os recursos utilizados pelo 

avaliado; o grupo disciplinar do avaliado. 
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Exegese final do item Pode acrescentar algum aspeto que considere pertinente: 

Ao possibilitar que os respondentes acrescentassem algum aspeto que considerassem 

pertinente ou até que pudessem apontar como omisso no questionário, esperávamos 

identificar outros procedimentos e indicadores para além daqueles que apresentámos no 

instrumento de recolha de dados. 

A conclusão a que chegamos e que pode inclusivamente ser alargada às outras questões 

de resposta aberta patentes no questionário prende-se com o facto dos inquiridos terem 

privilegiado a repetição de procedimentos e indicadores que já se encontravam 

presentes no questionário. Parte significativa dos participantes, neste e nos outros itens 

“abertos”, procuraram detalhar os procedimentos e indicadores que lhes apresentamos 

sem, contudo, acrescentar alguma “inovação” nos mesmos.  

Embora se possa questionar a representatividade das opiniões recolhidas neste tipo de 

questões (perante o número reduzido de respostas que obtivemos), entendemos que as 

mesmas não podem ser desconsideradas. Com efeito, se parte significativa das opiniões 

recolhidas não passaram de repetições detalhadas dos itens apresentados no 

questionário, tal pode significar que os procedimentos e indicadores patentes no 

instrumento de recolha foram suficientemente abrangentes para que não fossem 

acrescentados outros também eles considerados relevantes. 

Perante o nível de participação nos vários itens de resposta aberta e a dificuldade que 

sentimos na sua análise, entendemos não ser seguro extrair ilações que não possam ser 

amplamente refutadas. Como tal, alguma prudência metodológica deve efetivamente 

prevalecer para que a informação adicional que recolhemos possa ser utilizada em prol 

da qualidade que devemos manter ao mais alto nível.  

Findada a análise de todas as respostas às questões de resposta aberta, entendemos que 

estas devem ser consideradas: 1) como um mecanismo de controlo que nos possibilitou 

aferir se havíamos esquecido um ou outro procedimento/ indicador de relevo; 2) como 

forma de contextualizar itens fechados de natureza académica através de respostas 

abertas em contexto real.  

Estamos convictos que, apesar de não termos menosprezado nenhum dos procedimentos 

que prenunciaram a aplicação eletrónica do questionário de investigação (análises 

críticas e pré-testes), temos consciência da imperfeição e da falibilidade associadas ao 
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nosso e a muitos outros instrumentos de recolha de dados totalmente herméticos pelo 

que a inclusão dos itens de resposta aberta tranquilizou-nos e potenciou a recolha de 

mais informações. Se nem tudo o que recolhemos pode classificar-se de relevante, parte 

significativa será revisitada e salientada aquando a formulação das conclusões do 

estudo. 

4.3.8 Exegese final do capítulo tratamento e análise dos dados 

 

Mais do que conglomerar neste ponto todos os resultados que obtivemos na sequência 

do tratamento e análise dos dados que recolhemos junto dos docentes do Alentejo, 

resolvemos protelar para o próximo capítulo a elaboração de uma síntese destes mesmos 

resultados apresentada sob a forma de um esboço de um “modelo” de ADD. Não se 

trata de definir, em detalhe, um modelo de avaliação do desempenho docente, mas 

apenas de bosquejar um “modelo” que contemple fundamentalmente os procedimentos 

e os indicadores que identificámos e que os respondentes do Alentejo apontaram como 

relevantes para o processo de avaliação do desempenho docente. Como é evidente a 

produção de um modelo de avaliação do desempenho per se não pode ser concretizada 

por um único indivíduo com base em elementos recolhidos de forma pontual e restrita a 

um conjunto de premissas metodológicas.  

Concretizar tal tarefa seria algo ousado, mas almejamos, apenas, que o nosso contributo 

seja suficientemente relevante para que alguma atenção seja concedida aos pensamentos 

dos docentes do Alentejo sobre esta matéria. 

Concluímos assim este longo capítulo de tratamento e análise de dados com plena 

convicção que procurámos desenvolver, com a maior eficácia possível, todos os 

procedimentos necessários à obtenção da informação essencial à consecução dos 

objetivos a que nos propusemos. Não obstante os nossos desejos de rigor e primor, 

também temos plena consciência que não podemos desdenhar a possibilidade de termos 

cometido erros. A profusão de dados e de procedimentos estatísticos relativamente 

complexos causaram-nos algumas dificuldades que tentámos ultrapassar da melhor 

forma, não somente através de uma aposta na minúcia da análise que realizámos mas 

também através de um conjunto de verificações que desenvolvemos individualmente e 

com auxílio de um especialista no campo da estatística. 
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Capítulo V SÍNTESE DOS RESULTADOS 
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5 Introdução 

 

Concluído o processo de organização, tratamento e análise dos dados recolhidos junto 

dos docentes em exercício de funções nas escolas públicas do Alentejo, durante o ano 

letivo 2012/ 2013, chegou o momento de estabelecer algumas considerações sobre os 

elementos que recolhemos alicerçando na literatura que temos vindo sistematicamente a 

analisar. 

Só assim conseguiremos, finalmente, apontar os procedimentos e os indicadores 

considerados relevantes, pelos inquiridos, na avaliação do desempenho docente.  

Dada a complexidade do tratamento de dados que se afigurou necessário implementar 

no seio deste trabalho académico, resolvemos protelar para este ponto a síntese reflexiva 

de cada uma das questões que incluímos no questionário de investigação. É nossa 

intenção percorrer cada uma das perguntas, componentes e dimensões com ponderação, 

rigor e coerência, promovendo momentos de reflexão, que embora breves, pretendem 

sustentar as nossas conclusões.  

Relembramos que não é nossa intenção fomentar qualquer tipo de generalização dos 

resultados obtidos, as limitações que impusemos ao processo de recolha de informações 

(quer em relação à tipologia dos estabelecimentos de ensino envolvidos, às 

características dos inquiridos ou ainda, ao momento da implementação do questionário 

de investigação) assim o exigem. 

Desta forma todas as inferências e comentários que vamos incluir neste ponto não 

objetivam de forma alguma reportar a opinião de todos os docentes em funções no 

Alentejo no ano letivo 2012/2013 e muito menos dos professores portugueses. Assim 

sendo, qualquer referência neste ponto à opinião dos professores deve ser entendida de 

forma circunscrita e tendo em conta eventuais erros de cálculo, leitura ou de análise que, 

obrigatoriamente diminutos, podem integrar qualquer trabalho de índole científico. 

Na sequência destas notas introdutórias, necessárias à clarificação das  nossas intenções 

no seio deste tópico, vamos iniciar o processo de apreciação dos resultados obtidos na 

sequência da análise dos dados que recolhemos junto dos docentes que entenderam 

participar voluntariamente nesta investigação. 
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5.1 O posicionamento dos inquiridos 

 

Para além de recolher algumas informações de natureza sociodemográfica, necessárias à 

caracterização dos respondentes e úteis à análise dos dados recolhidos, preocupámo-nos 

em determinar qual o posicionamento dos inquiridos relativamente à existência e aos 

propósitos da ADD. 

5.1.1 Existência da avaliação do desempenho docente 

 

A componente Existência da ADD foi alicerçada num único item – 1.1 a) O 

desempenho dos docentes deve ser avaliado que incluímos no questionário de 

investigação no intuito de comprovar se as contestações aos modelos de avaliação do 

desempenho docente se justificavam meramente pelo simples facto dos professores não 

desejarem ser avaliados, ao contrário de outros funcionários públicos.  

Sem qualquer margem para dúvidas, mais de 95% dos inquiridos confirmaram-nos que 

o desempenho dos professores deve ser avaliado. Este incontestável resultado garante 

que os profissionais do ensino que inquirimos não almejam uma exoneração avaliativa 

que os liberte de responsabilidades inerentes aos seus cargos e que verticalizam o ensino 

público em Portugal.  

A prodigalidade informativa à disposição dos docentes portugueses impede-os de 

desconhecer os resultados de estudos internacionais que, desde há alguns anos, 

evidenciam a necessidade de recorrer a um sistema de avaliação do desempenho 

docente em território nacional.   

“ Portugal’s performance in international surveys remains well below the 

OECD average. Against this backdrop, the Government’s efforts to 

introduce meaningful teacher evaluation are very important and should 

be sustained.” (OCDE, 2009b, p. 5) 

Não duvidámos que os profissionais que inquirimos também tiveram oportunidade de 

contactar com estas investigações de largo espectro, pelo que era de todo expectável 

obter resultados que evidenciavam que os participantes neste trabalho concordavam 

com a implementação de um sistema de avaliação do desempenho docente. 
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Para além de demonstrar um grau de concordância elevado, verificámos que os 

inquiridos Doutorados ou Mestrados (22,8% dos respondentes) foram aqueles que 

atribuíram maior relevância à necessidade do desempenho dos docentes ser alvo de uma 

avaliação. Fica aqui o alerta para uma eventual investigação a desenvolver 

posteriormente que, por exemplo, pode ainda incidir sobre a temática da avaliação, mas 

que procure especificamente identificar diferenças de opinião entre docentes em função 

das suas habilitações académicas. 

5.1.2 Propósitos da avaliação do desempenho docente 

 

A componente Propósitos da ADD integrou seis itens de resposta fechada que 

analisámos no ponto 4.3.4.3 e que vamos agora sucintamente destacar, e considerar de 

forma individual, apoiando-nos na literatura. 

5.1.2.1 Considerações relativas ao item 1.2 a) 

 

Confrontámos os respondentes com uma afirmação que, na sequência da análise da 

supracitada literatura (Flores, 2010; OCDE, 2009c; Peterson, 2000; Simões, 2002; 

Stronge, 2010) teria que forçosamente integrar o questionário de investigação. 

Resolvemos incluir o que é hodiernamente apontado como um dos propósitos de 

destaque da ADD, quer nacionalmente (Decreto-Lei n.º 41/2012 e Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, ambos de 21 de fevereiro) ou internacionalmente (OCDE, 

2013), ou seja, o desenvolvimento profissional dos docentes. Os resultados obtidos 

permitiram-nos inferir que os inquiridos concordaram que a ADD pode promover o 

supradito desenvolvimento. Este aspeto reforça a ideia que a avaliação dos professores 

não deve ser apontada como um constrangimento ou como um factor de limitação à 

ação educativa. A ADD pode constituir uma oportunidade que pode ser abraçada por 

todos no intuito de promover melhorias no desenvolvimento profissional dos docentes.  

“ O sistema de avaliação cria uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional que pode contribuir significativamente para melhorar a vida 

pedagógica das escolas e a qualidade do serviço que prestam à sociedade 

em que se inserem.” (Fernandes, 2008, p. 29) 
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Desta forma, entendemos existir razões que justifiquem a eleição do desenvolvimento 

profissional como um dos propósitos que os participantes
496

 no estudo querem ver 

incluídos num modelo de avaliação. 

5.1.2.2 Considerações relativas ao item 1.2 b) 

 

“ It is reasonable to associate the performance of teachers with the 

performance of a school, having taken contextual factors into account. It is 

difficult to envisage an underachieving school full of excellent teachers, a 

clear paradox.” (OCDE, 2009b, p. 11)  

Os inquiridos concordaram com a afirmação que procurou relacionar a melhoria da 

qualidade da escola com o processo avaliativo dos professores. Com efeito, a legislação 

vigente
497

 não despreza a associação entre a qualidade do ensino e a ADD, uma vez que 

esta última pode ocupar um papel preponderante na identificação dos docentes que não 

desempenham as suas funções da melhor forma e assim procurar fornecer-lhes o apoio 

necessário à sua melhoria. 

“ La evaluación, por tanto, es el punto de partida para tomar medidas que 

contribuyan, según los déficits detectados, a incrementar dicha calidad.” 

(Bolívar, 2008, p. 58) 

A resposta obtida junto dos inquiridos vem reforçar a ideia que o avaliado não é, nem 

pode ser, um ator isolado num sistema plural onde as interações entre todos os 

elementos da comunidade educativa têm repercussões: 

“ Se o desempenho manifestado por um professor é avaliado 

negativamente, os colegas procuram evitar esse tipo de desempenho; por 

outro lado, se alguns professores são recompensados com boas 

avaliações pelo seu desempenho, os outros professores aprendem que 

este desempenho é desejado. Assim, o sistema de avaliação tem efeitos 

conducentes à melhoria do desempenho da escola em geral, mesmo para 

aqueles que não estão a ser avaliados.” (Simões, 2002, p. 53) 

Assim sendo, entre os diversos propósitos que podem ser associados e incluídos num 

único sistema de avaliação, deve constar a promoção da qualidade da escola (Stronge, 

1995), o que confirma o relevo aportado pelos inquiridos
498

 a este item e o consequente 

interesse da sua inclusão, não só num modelo de avaliação, como no quotidiano das 

escolas: 

                                                           
496

  De notar que foram os docentes do sexo masculino que atribuíram maior relevância a este item. 
497

  Decreto-Lei n.º 41/2012 e Decreto Regulamentar n.º 26/2012, ambos de 21 de fevereiro. 
498

  De notar que foram os docentes do sexo masculino que atribuíram maior relevância a este item. 
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“ The complex interrelationship of personnel and career development and 

school improvement requires that the evaluation, management, and 

improvement processes are embedded and integrated in a system of 

school quality assurance.” (OCDE, 2009b, p. 54) 

5.1.2.3 Considerações relativas ao item 1.2 c) 

 

Embora o preâmbulo do normativo, que procedeu à décima primeira alteração do 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, enfatize que o modelo de avaliação em vigor se pretende:  

“ [...] orientado para a melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem 

dos alunos e para a diminuição do abandono escolar, [...].” (Preâmbulo 

do Decreto-Lei n.º 41/ 2012, de 21 de fevereiro) 

Os inquiridos discordaram que a ADD promove a melhoria das aprendizagens dos 

alunos. Repare-se que não é de todo descabido inferir que uma das exigências que se 

coloca aos professores prende-se com a obrigação destes desenvolverem as suas funções 

em prol do sucesso dos alunos (Simões 2002). Ora, na presença de um modelo de 

avaliação que objetiva tais desígnios, seria expectável que os professores assumissem 

uma postura de concordância, entendendo à ADD como promotora da melhoria das 

aprendizagens dos alunos. No entanto, tal não sucedeu com os participantes
499

 do estudo 

que ao manifestarem discordância, conduzem-nos a inferir uma eventual não aceitação 

do supradito modelo vigente. Daí advém o risco da avaliação constituir-se irrelevante 

quer para o desenvolvimento profissional como para a melhoria das aprendizagens dos 

alunos (CCAP, 2010b). 

5.1.2.4 Considerações relativas ao item 1.2 d) 

 

À semelhança do item 1.2 a) alicerçámos a opção de incluir no questionário de 

investigação uma afirmação destinada a aferir a opinião dos inquiridos relativamente ao 

contributo da ADD enquanto promotora da prestação de contas à sociedade, na 

literatura (Fernandes, 2008, OCDE, 2009c, Alves e Figueiredo, 2011). Contrariamente 

ao que expectávamos, os inquiridos manifestaram uma opinião discordante 

relativamente à possibilidade da ADD promover a prestação de contas à sociedade. 

Embora a sua vertente sumativa, certificativa (Peterson, 2000) esteja patente na 

                                                           
499

  De notar que foram os docentes do sexo masculino que atribuíram maior relevância a este item. 
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legislação em vigor podemos, por um lado, suspeitar que se confirma uma das 

limitações apontadas pelo CCAP (2010b) relativamente à necessidade do processo 

avaliativo ser devidamente divulgado e apreendido pelos avaliados sob pena de não 

produzir os efeitos desejados. Mas por outro lado podemos também, cautelosamente, 

inferir que os participantes pretendem evidenciar que o modelo de ADD não se destina 

efetivamente a promover a prestação de contas, tendo outros fins que não aqueles que se 

encontram contemplados nos normativos. 

5.1.2.5 Considerações relativas ao item 1.2 e) 

 

“ Extremely few teachers are rewarded for exceptional results, hard work, 

creativity, brilliance, subject matter knowledge, instructional excellence, 

human competence, care, love, commitment dependability, maturity, 

sacrifice, concern, unique contributions, and humor. In current school 

culture, it is not considered good form for teachers to go public with 

exemplary practice and be recognized for excellence.” (Peterson, 2000, p. 

75) 

A inegável realidade apontada por Peterson (2000) há mais de uma década ainda faz 

parte de um passado mais recente, no que ao caso português respeita. Com efeito, a 

promulgação do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 janeiro, marcou o fim de um modelo de 

avaliação que baseava as suas aferições num “único” documento de cariz reflexivo 

elaborado pelo próprio avaliado e que, consequentemente, não evidenciava contribuir 

claramente para a promoção do mérito dos professores.  

Com o advento de um novo modelo de avaliação: 

“ [...] mais exigente e com efeitos no desenvolvimento da carreira que 

permita identificar, promover e premiar o mérito e valorizar a actividade 

lectiva.” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro) 

Os mais distraídos poderão questionar as razões que levaram os docentes a 

manifestarem-se contra um sistema de avaliação que, potencialmente, lhes 

proporcionaria a oportunidade de verem reconhecido o seu trabalho. Ainda assim, após 

diversas reformulações, novas versões rotuladas de “simplex” e aproximadamente dois 

ciclos avaliativos depois, os respondentes entenderam discordar que a ADD promovia a 

sua diferenciação pelo mérito. Ora, não é necessário pertencer ao grupo dos indivíduos 

mais atentos para constatar que esta opinião entronca nas considerações do CCAP 

(2009b, 2010b) que já havia alertado para as consequências que podiam advir se as 

funções formativas da avaliação continuassem a ser dirimidas. Entre os efeitos 



 457 

apontados encontrava-se o reduzido impacto no desenvolvimento profissional, assim 

como no reconhecimento do mérito e na qualidade dos professores. 

“ Most teachers work in schools that do not reward effective teachers and 

do not dismiss teachers who perform poorly.” (OCDE, 2009a, p. 138) 

5.1.2.6 Considerações relativas ao item 1.2 f) 

 

Na sequência da análise dos elementos obtidos junto dos participantes no estudo, 

inferimos que os mesmos discordaram da possibilidade da ADD ficar ao serviço de um 

processo de certificação e consequente regulação do acesso à profissão docente.  

Ora se a realização de uma prova de avaliação para efeitos de certificação e consequente 

ingresso na profissão de candidatos a professores está na ordem do dia, porque não 

considerar a utilização do processo de avaliação do desempenho dos docentes sem 

contrato a termo para os mesmos fins?  

“ Any attempt to substitute test performance for college degree 

requirements in the teacher certification process should be opposed. 

Movements in this direction can be discerned in the legislatures in 

several states. Such policies would surely result in a less skilled and less 

professional teaching corps. Furthermore, the questionable validity of 

paper-and-pencil tests can not support such practices.” (Glass, 2004, p. 

7.18) 

Fernandes (2008) relembrou a propagação da utilização de testes passíveis de avaliarem 

conhecimentos em áreas estruturantes como a língua materna ou Matemática, 

conhecimentos de cariz pedagógicos sem contudo esquecer o pleno conhecimento e 

domínio dos conteúdos a leccionar. Perante a capacidade que a tutela detém na 

implementação de tais provas, questionamos se não será legítimo inferir que estas 

podem, eventualmente, serem utilizadas com duas valências, como contributo para o 

processo de ADD, assim como instrumento de certificação e regulação do acesso à 

carreira docente? Julgamos que esta solução poderá estar a ser equacionada 

superiormente conglomerando-se, assim, dois propósitos na vertente sumativa da 

avaliação dos professores. 
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5.1.3 Notas finais relativas à dimensão Propósitos da ADD 

 

Na sequência da síntese reflexiva relativa à componente Propósitos da ADD que 

alicerçamos na análise dos dados e da literatura, julgamos que não será incoerente 

inferir que os participantes atribuíram maior relevo aos itens que refletem a vertente 

formativa da ADD (1.2 a) e 1.2 b)). Mais uma vez é notório o interesse destes 

profissionais no processo de avaliação que promova o seu desenvolvimento profissional 

em detrimento de um sistema enfocado na certificação, no controlo, ou seja, na 

prestação de contas. 

Temos assim evidencias que nos permitem inferir que os inquiridos entendem que os 

docentes devem ser avaliados em prol da melhoria da qualidade da escola. No entanto 

discordam que a ADD promova a melhoria das aprendizagens dos alunos, a 

diferenciação dos docentes segundo o mérito, a seleção no acesso à profissão docente e 

a prestação de contas à sociedade. 

5.2 Identificação de Procedimentos 

 

Não será inoportuno relembrar que a análise da dimensão Procedimentos estabelece um 

marco neste trabalho académico, uma vez que é neste ponto que almejamos apontar os 

procedimentos associados à ADD que foram considerados relevantes pelos docentes que 

colaboraram neste estudo.  

5.2.1 Elaboração de um modelo de avaliação do desempenho docente 

 

A componente Elaboração de um modelo de ADD integrou apenas dois itens de 

resposta fechada e o primeiro item de resposta aberta que analisámos com recurso à 

técnica de análise de conteúdo.  

Importa realçar que a análise de dados relativos ao item 2.1 b) Os docentes devem 

participar indiretamente (através de representantes como os sindicatos, etc.) na 

elaboração de um modelo de ADD permitiu-nos inferir que a convergência de respostas 

foi apontada como Não significativa, uma vez que não encontrámos uma diferença, 
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estatisticamente significativa ao nível   = ,05, entre as proporções Concordantes/ 

Discordantes. Desta forma, optámos por desconsiderar o item 2.1 b) do estudo, pelo que 

o mesmo não será alvo de inferências. 

5.2.1.1 Considerações relativas ao item 2.1 a)  

 

Perante a expressividade dos resultados relativos ao item em análise, onde mais de 90% 

dos respondentes se expressaram favoravelmente à participação direta dos docentes na 

elaboração do modelo de ADD, confirma-se que: 

“ For a system to take hold and last, it must earn and retain the support of all 

participants. All participants are more likely to support a system that meets 

their needs.” (Wise et al, 1984, p. 73) 

Com efeito, o sucesso de uma reforma, independentemente da sua natureza, não só 

depende da qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus promotores como se 

subordina ao envolvimento dos seus interessados. No caso concreto da reforma 

avaliativa promovida pela tutela da educação nacional, desde janeiro de 2007, confirma-

se a necessidade de envolver diretamente os docentes no processo de elaboração e 

consequentemente de implementação de um modelo de ADD (OCDE, 2005), tal como 

havíamos estabelecido aquando a definição dos modelos conceptuais desta 

investigação
500

.  

“ Envolver os docentes na discussão do que é que deve contar para avaliação 

constitui uma tarefa fundamental para articular os objectivos individuais e 

institucionais.” (Abrantes et al, 1998, p. 6) 

5.2.1.2 Considerações relativas ao item 2.1 c) 

 

A análise das 121 respostas obtidas neste item permitiu-nos identificar que, segundo os 

respondentes a este item, os docentes com funções específicas nas escolas como os 

membros da direção ou do Conselho Pedagógico, ou ainda, os representantes de grupo 

devem estar envolvidos no desenvolvimento de um modelo de ADD. Para além destes 

elementos internos às escolas, também foi sugerida a participação de elementos externos 

à escola, como as universidades enquanto instituições que incorporam nos seus quadros 

especialistas que, juntamente com docentes seus representantes e o MEC, podem 

                                                           
500

  Ponto 3.2. 
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constituir o corpo basilar para a elaboração de um sistema de avaliação participado e 

mais eficazmente apreendido. 

5.2.2 Características da avaliação do desempenho docente 

 

Fundamentámos a componente em análise através de nove itens de resposta fechada, 

através dos quais procuramos circunscrever algumas das características do sistema de 

avaliação do desempenho docente. 

5.2.2.1 Considerações relativas ao item 2.2 a) 

 

Mais uma vez, os respondentes foram claros, expressaram o desejo de contextualizar a 

ADD à realidade da escola onde exercem funções. Não se trata de uma inovação uma 

vez que esta aceção coaduna-se com o que Simões (2002) reportou relativamente à 

importância do contexto onde o professor trabalha enquanto factor de influência no seu 

desempenho. Num passado mais recente também Darling-Hammond (2007), realçou a 

relevância que deve ser atribuída à variabilidade das condições de trabalho dos docentes 

que de um estabelecimento de ensino para outro não são, concludentemente controladas 

pelo avaliado e que podem facilitar ou constranger o desenvolvimento das ações dos 

professores engrandecendo ou reprimindo os seus desejos de empenho e dedicação. 

5.2.2.2 Considerações relativas ao item 2.2 b) 

 

Entre as consequências que a ADD pode aportar à carreira dos docentes em exercício de 

funções nos mais variados países (OCDE, 2013) encontramos, por exemplo, o acesso 

aos quadros dos ministérios que tutelam a pasta da educação. No que à situação 

nacional respeita, o resultado da avaliação do desempenho dos docentes com contrato a 

termo pode influenciar a renovação de contratos e em última instância, quando assim for 

possível, a sua efetivação dos quadros do MEC. Desta forma, justificou-se a inclusão de 

um item no questionário que nos permitisse aferir em que medida o vínculo profissional 

de um docente poderia constituir um elemento relevante no seu processo avaliativo.  
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Verificámos que os participantes no estudo entenderam aportar alguma relevância à 

hipótese de incluir a situação profissional no processo de ADD, ou seja, à hipótese de 

ser implementada alguma diferenciação relativamente a situações profissionais díspares. 

Como era expectável, foram os docentes com contrato a termo que aportaram maior 

relevância ao tipo de contrato profissional, subentende-se assim que um modelo de 

ADD deverá contemplar alguma forma de ponderação que amenize a diferença entre um 

docente que porventura usufrui de uma estabilidade financeira, pessoal e social e um 

profissional que, detentor de um vínculo precário, não usufrui de condições semelhantes 

e que se encontra sujeito à mesma tipologia de avaliação de desempenho.  

5.2.2.3 Considerações relativas ao item 2.2 c)  

 

Poderá inferir-se que o escalão remuneratório de um docente reflete, em parte, a sua 

experiência profissional, uma vez que a progressão na carreira está intimamente 

relacionada com o tempo de permanência de um docente num determinado escalão. O 

que significa que, no caso nacional, um docente posicionado nos derradeiros escalões 

terá forçosamente uma experiência profissional mais rica do que o seu colega recém-

integrado na carreira. Ora, se os inquiridos optaram por discordar da possibilidade de 

contemplar o escalão remuneratório como um dos elementos a ter em conta no processo 

avaliativo, podemos inferir que estão, de alguma forma, a dirimir a possibilidade de 

incluir a experiência profissional como fator a considerar no processo avaliativo.  

No entanto, esta inferência poderá não estar totalmente correta uma vez que, uma 

observação atenta da constituição da amostra permite verificar que mais de 60% dos 

respondentes ainda não ultrapassou metade do percurso remuneratório pelo que 

suspeitámos que estes docentes não tenham atribuído a relevância que é devida à 

relação entre escalão remuneratório, experiência profissional e ADD. Note-se ainda que 

foram os inquiridos posicionados nos últimos dois escalões remuneratórios que 

atribuíram maior importância ao item em estudo, reforçando de algum modo a nossa 

conjetura. 
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5.2.2.4 Considerações relativas ao item 2.2 d)  

 

Com a inclusão deste item no questionário de investigação, procuramos dar mais um 

passo na aferição da importância da contextualização da ADD, neste caso aplicada à 

área disciplinar do avaliado. Verificámos que os docentes não manifestaram qualquer 

relutância em apontar que concordavam que a área disciplinar do avaliado devia ser 

considerada. Fica assim reforçada a posição de Shinkfield e Stufflebeam (1995) quanto 

à contextualização da avaliação por meio de instrumentos de recolha de informações 

adaptados aos seus destinatários. Note-se que estes resultados confirmam mais uma 

não-inovação, com efeito: 

“ Teaching research has demonstrated that effective teaching behaviors vary 

for different grade levels, subject area, types of students, and instructional 

goals. Thus, relative teacher competence cannot be assessed on the basis of 

highly specified, uniform criteria.” (Wise et al, 1984, p. 49) 

5.2.2.5 Considerações relativas ao item 2.2 e)  

 

A dificuldade associada à elaboração de instrumentos de registo para efeitos de ADD é 

tão ou mais difícil que a definição de um plano de aula simples, eficaz, conciso, com os 

detalhes essenciais que permita fornecer aos alunos os elementos chave à sua 

aprendizagem ao mesmo tempo que preveja os trâmites necessários à recolha de 

informações pertinentes para o trabalho do docente. 

Tal justifica em parte, as dificuldades associadas à operacionalização dos vários 

modelos de avaliação dos professores que, por lacunas associadas à orientação das 

escolas, contribuiu para que estas promovessem a elaboração de documentos de registo 

que duplicaram e triplicaram os afazeres dos avaliados. Compreende-se assim a 

concordância dos inquiridos quanto à estandardização de documentos cuja extensão, 

complexidade e exigência têm divergido de escola para escola, justificando-se as 

recomendações proferidas pelo CCAP (2010b) para uma uniformização dos mesmos ao 

nível nacional, sob pena de submergir os professores em processos burocráticos 

improdutivos e impraticáveis (Goe, Bell e Little, 2008). A solução poderá estar na 

utilização de portfólios (OCDE, 2013) que, acrescentamos, sumulem concisamente o 

trabalho dos professores com o recurso a documentos normalizados.  
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5.2.2.6 Considerações relativas ao item 2.2 f)  

 

Como justificar, a um aluno ou a um docente a avaliar, que o seu processo avaliativo só 

contempla dois momentos, o início onde preferencialmente devem ser facultados os 

direitos e os deveres que lhes assistem no seio do processo e um fim que estabelece o 

momento onde lhes é divulgado o resultado da avaliação? Não há forma de avaliar sem 

assistir, sem apoiar, sem acompanhar: 

“ A avaliação de acompanhamento está particularmente bem adaptada aos 

objectivos da gestão estratégica, na medida em que visa a auto-correcção 

permanente do processo de intervenção, no sentido de melhorar a eficácia 

e a eficiência dos agentes.” (Capucha et al, 1996, p. 15) 

Como era expectável, os respondentes, concordaram com a existência de momentos 

onde podiam ser informados da sua involução/ evolução. Nada mais do que a exigência 

de tempo: 

“ Time is the main resource for teacher evaluation. Evaluators need time to 

make reliable and valid judgments and to offer assistance.” (Wise et al, 

1984, p. 68) 

Essencial ao avaliador, mas também ao avaliado para que este possa submeter-se a 

entrevistas para a definição de objetivos individuais ou simplesmente para a apreciação 

do trabalho desenvolvido, para a ponderação de novas estratégias ou ainda para a 

reflexão sobre o que pode, deve ou não ser melhorado. 

“ A reflexão sobre a acção consiste num processo de aprendizagem permanente, 

pois analisa não só as características da situação, como os procedimentos 

utilizados no diagnóstico e na definição do problema, as metas, os meios, os 

esquemas de pensamento, as teorias, as convicções e as formas de representar a 

realidade.” (Cruz, 2009, p. 139) 

5.2.2.7 Considerações relativas ao item 2.2 g)  

 

A impopularidade da utilização de quotas para a atribuição de classificações/ menções 

no âmbito da avaliação dos professores reflete-se na veemência com que os inquiridos 

discordaram totalmente da sua implementação. 

Como reportámos anteriormente, os respondentes concordaram que o desempenho dos 

docentes devia ser avaliado, pelo que não temos dúvidas que, tal como outros 

funcionários públicos sob a alçada direta do SIADAP, os professores querem ser 
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avaliados com rigor, justiça e equidade. Assim sendo, gere-se uma incompatibilidade 

entre a não existência de quotas e uma avaliação que evidencia e seleciona quem tem 

melhor desempenho, quem efetivamente tem mérito, quem merece e deve ser premiado. 

Concordar-se-á que nem todos o serão, mas todos têm o direito de o ser, pelo que a 

definição de percentagem máxima para a atribuição de determinadas classificações/ 

menções poderá não ser de fácil entendimento ou justificação, ainda que, na sequência 

da leitura das próximas linhas tudo possa ficar mais claro:  

“ Although unpopular with teachers, we see no alternative in the short term 

to retaining the school quota system until evaluators are sufficiently 

proficient and the criteria sufficiently explicit to render school quotas 

unnecessary. This will occur as the system gains in maturity and a 

collective understanding emerges on the teaching skills and performance 

that merit a very good or excellent rating.” (OCDE, 2009b, p. 11) 

Ou em alternativa, mais confuso: 

“ Prenons l’exemple de la Suède. Dans ce pays, les moyens de récompenser 

les enseignants les plus efficaces ne sont pas toujours disponibles car pour 

attirer des enseignants débutants, on leur offre des salaires plus élevés, ce 

qui réduit la possibilité de récompenser des personnels «efficaces». Ce 

système de salaire partiellement au mérite, mis en place il y a une dizaine 

d’années, est donc loin d’être totalement appliqué, d’autant plus que les 

chefs d’établissement sont parfois incertains quant aux critères à appliquer. 

On se retrouve alors dans le piège du «quota», c’est-à-dire lorsque 

formellement la somme attribuable au titre du «mérite» est limitée. Ceci 

signifie que des enseignants qui pourraient prétendre à être récompensés 

ne le sont pas, ou que, sous diverses pressions, on assiste à un 

«saupoudrage» des sommes […].” (Laderrière, 2008, p. 11) 

Curiosamente estas linhas confirmam a universalidade de algumas práticas na ADD!  

5.2.2.8 Considerações relativas aos itens 2.2 h) e 2.2 i) 

 

O culminar de um processo de avaliação reflete-se também na atribuição de uma 

classificação e/ou menção às quais se associam, respetivamente, a vertente quantitativa 

e qualitativa do processo. Ora, mais do que uma apreciação qualitativa ou uma 

hierarquização quantitativa, julgamos que interessa efetivamente à ADD que seja 

sobretudo realizada: 

“ [...] a descrição pormenorizada do desempenho docente por forma a 

clarificar o que deve ser avaliado. A formulação dos níveis descreve 

comportamentos passíveis de serem observados ou documentados e de 

acordo com uma escala que determina o seu grau de concretização.” (N.º 3 
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do anexo do Despacho n.º 16034/2010, de 22 de outubro) 

Pelo que não nos surpreendeu que os respondentes tenham manifestado concordância 

com a utilização de qualquer uma das nomenclaturas, quer qualitativas ou quantitativas. 

Contrariamente ao que sucedeu, neste segundo semestre de 2013, relativamente à prova 

de avaliação de conhecimentos, capacidades e competências
501

 cuja proposta de Decreto 

Regulamentar apontou a utilização de uma menção quantitativa, escalada de um a vinte 

valores, obrigando os candidatos a atingirem uma classificação mínima de catorze 

valores e que, na sequência de protesto por parte das organizações sindicais, foi 

posteriormente reformulada passando a contemplar apenas as menções qualitativas, 

aprovado e não aprovado.  

Fica assim evidente que a nomenclatura das menções não é um assunto quão marginal 

quanto possa aparentar, prova disso é o facto dos inquiridos terem atribuído maior 

relevância a estes itens do que à tipologia contratual, ao escalão de posicionamento do 

avaliado ou à regulação da atribuição de menções/ classificações por quotas como 

elementos a serem considerados na ADD. 

5.2.3 Modalidades de recolha de informações durante o ciclo de ADD 

 

A componente em análise integrou seis itens de resposta fechada e um item de resposta 

aberta com os quais procurámos recolher elementos que evidenciassem, principalmente, 

quando e como devem ser recolhidas informações durante o ciclo avaliativo. 

Importa mais uma vez realçar que a análise de dados relativos ao item 2.3 a) A recolha 

de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer em datas definidas de 

acordo com uma calendarização nacional conduziu-nos a inferir que a convergência de 

respostas foi apontada como Não significativa, uma vez que não encontrámos uma 

diferença, estatisticamente significativa ao nível   = ,05, entre as proporções 

Concordantes/ Discordantes. Assim sendo, optámos por desconsiderar o item 2.3 a) do 

estudo, pelo que o mesmo não será alvo de inferências. 

Perante as ligeiras nuances que diferenciaram os itens 2.3 b), c) e d), assim como os 

itens 2.3 e) e f) resolvemos conglomerar as nossas conjeturas em dois únicos pontos.  

                                                           
501

  Cf. artigos 2º e 22º do Decreto-Lei n.º 41/ 2012, de 21 de fevereiro. 
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5.2.3.1 Considerações relativas aos itens 2.3 b), c) e d) 

 

Peterson (2000) apontou que um processo avaliativo não se desenvolve num curto 

período de tempo, podendo alcançar dois anos como sucedeu nacionalmente com os 

ciclos 2007/ 2009, 2009/ 2011 e aquele em que decorreu esta investigação, ainda em 

vigor no ano letivo de 2012, que marcou o momento alto da participação dos docentes 

em exercício nas escolas públicas do Alentejo no estudo. Como é evidente a extensão 

do período avaliativo associado a qualquer sistema de ADD obriga a que se concretizem 

momentos de recolha de informações calendarizados ou não, sistemáticos ou não, mas 

que permitam sobretudo que o avaliador desenvolva as suas funções junto dos avaliados 

com equidade e fiabilidade. 

Perante a necessidade de ocorrerem tais momentos de recolha, resolvemos indagar em 

que medida os respondentes concordavam/ discordavam com modalidades de recolha de 

informações que podiam ocorrer inopinadamente a qualquer momento ou pelo contrário 

apenas quando solicitadas pelos avaliados. 

Verificámos que os inquiridos no estudo concordaram que a recolha de informações 

relativas ao desempenho dos avaliados devia ocorrer em momentos acordados entre 

estes últimos e os avaliadores e não quando solicitadas apenas pelos avaliados ou 

quando os avaliadores o entendessem. 

A frequência da recolha de informações deve ser espaçada para que os docentes tenham 

a possibilidade de proceder a reformulações nas suas práticas, de apresentar novos 

materiais, de implementar novas metodologias, de corrigir eventuais erros, ou seja, para 

que se evidencie uma melhoria no desempenho dos avaliados à medida que as recolhas 

de informações se sucedem: 

“ Por isso mesmo a avaliação de um professor não pode ser uma actividade 

episódica, pontual e descontinuada. A avaliação de um professor requer 

uma actividade continuada, porque importam mais as actividades de 

reformulação que venham a ser consideradas do que o simples diagnóstico 

da sua actual situação. A avaliação de um professor é então uma actividade 

projectada no futuro.” (Ruivo, 2009, p.8) 

A relutância dos inquiridos em concordar com um agendamento preestabelecido pelo 

avaliado (item 2.3 c)) conduz-nos a inferir que os docentes querem evitar que a recolha 

de informações se transforme numa mera formalidade onde os avaliadores apenas 
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recolhem informações que foram devidamente preparadas, ensaiadas, reformuladas, 

verificadas e isentadas de erros. Ou ainda, que a recolha de informações se limite à 

assistência de uma aula em formato ad hoc onde o docente procura comportar-se e atuar 

de forma a garantir uma melhor avaliação (Veloz, 2000). 

Já a sugestão de uma recolha de informações sem aviso prévio (item 2.3 d)), também 

não foi bem apreendida e inferimos, humildemente, que a ausência de uma cultura 

avaliativa que submeta os avaliados a escrutínios permanentes, como ocorre em 

determinados segmentos empresariais, pode justificar a apreensão dos participantes em 

permitir uma recolha de informações que não seja cirúrgica.  

5.2.3.2 Considerações relativas aos itens 2.3 e) e f)  

 

Em primeiro lugar, entendemos realçar que o item 2.3 e) não objetivou determinar se a 

recolha de informações tinha que se processar através da modalidade específica de 

observação de aulas. Uma vez que o trabalho dos docentes não se limita à sua 

componente letiva (Danielson, 2007), afigurou-se essencial indagar se a recolha de 

informações acerca do desempenho docente tinha que ocorrer junto do avaliado em 

exercício de funções, de que natureza fossem.  

Em relação à recolha de informações por análise documental, pareceu-nos fundamental 

não condicionarmos a opinião dos respondentes e induzi-los a associar a análise de 

documentos com a apreciação de um portfólio. 

Na sequência da análise dos resultados obtidos nos itens 2.3 e) e f) inferimos que os 

inquiridos consideraram que a recolha de informações podia ocorrer por análise 

documental assim como presencialmente junto do avaliado em funções, tendo este 

último item, recolhido a preferência dos docentes quanto à sua relevância. Fica assim 

claro que os participantes no estudo querem ser avaliados no exercícios da suas funções 

e não apenas através de documentos que evidenciem a sua capacidade prosaica e 

imaginativa. Mais adiante, complementaremos esta última análise com a identificação 

das fontes e dos instrumentos que os respondentes querem ver utilizados no decorrer do 

processo avaliativo e se estas se coadunam com as orientações da OCDE (2013) quanto 

à importância da sua diversidade . 
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5.2.3.3 Considerações relativas ao item 2.3 g) 

 

Obtivemos 70 respostas ao 2.3 g), onde procurámos identificar outras modalidade de 

recolha de informações. Verificámos que os respondentes não apontaram novas 

modalidades para além daquelas que já havíamos referido na componente em estudo. 

Apenas foi especificada a utilização de determinados documentos como o registo 

biográfico ou relatórios.  

5.2.4 
Fontes para a recolha de informações durante o ciclo de avaliação do 

desempenho docente 

 

A componente em análise integrou seis itens de resposta fechada e um item de resposta 

aberta com os quais procurámos recolher elementos que evidenciassem, principalmente 

quando e como devem ser recolhidas informações durante o ciclo avaliativo. 

À semelhança do que sucedeu em componentes anteriores, na componente Fontes para 

a recolha de informações durante o ciclo de ADD, a análise de dados relativos aos itens 

2.4 a) A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado deve ocorrer junto 

dos seus alunos e 2.4 c) A recolha de informações acerca do desempenho do avaliado 

deve ocorrer junto dos seus colegas de trabalho levaram-nos a inferir que a 

convergência de respostas foi apontada como Não significativa uma vez que não 

encontrámos, uma diferença estatisticamente significativa ao nível   = ,05, entre as 

proporções Concordantes/ Discordantes nestes dois itens. Desta forma, optámos por 

desconsiderar os supraditos itens do estudo, pelo que os mesmos não serão comentados 

reflexivamente. 

Em relação aos demais itens de resposta fechada, face à sua similitude, resolvemos mais 

uma vez fundir a sua análise num único tópico. 

5.2.4.1 Considerações relativas aos itens 2.4 b), d), e) e f 

 

A multiplicidade de fontes patentes na literatura (Peterson, 2000; Stronge e Tucker, 

2003; OCDE, 2009c) passíveis de serem utilizadas para recolher informações no âmbito 

da ADD impeliu-nos a submeter à consideração dos inquiridos um conjunto daquelas 
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que eram mais frequentemente referenciadas e que melhor se adequavam ao processo 

avaliativo nacional que decorria à data da implementação do questionário de 

investigação. 

Entre as diversas fontes que apresentámos aos professores, sob a forma de afirmações, 

incluímos aquela que sugeriu que os Pais e Encarregados de Educação deviam fornecer 

informações utilizáveis no processo avaliativo dos professores. Mais de 70% dos 

inquiridos discordou de tal possibilidade. Não há forma de dissimular esta opção, uma 

vez que: 

“ Teachers want some distance from parents; after all, primary work and 

responsibility of teachers are with students and not their parents. From the 

teacher’s point of view, most meetings with parents are over problems and 

do not result in much progress. Teachers resent intrusions on their work 

when parents, especially when unscheduled, break into the day.” 

(Peterson, 2000, p. 74) 

É certo que o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar é 

desejável, mas apenas no que aos seus educandos respeita. Facultar a possibilidade aos 

Pais e Encarregados de Educação de contribuir para a avaliação do docente dos seus 

filhos pode não ser benéfico. O perigo de enviesamento está presente quando existe a 

possibilidade destes influenciarem um processo baseando as suas acepções em relatos 

de crianças ou até por más experiências pessoais enquanto eram alunos. 

Já a recolha de informações junto da Direção da escola e/ou do Delegado de 

departamento/ grupo ao qual o avaliado pertence, foram bem acolhidas por mais de 80% 

dos inquiridos. Verificámos que estes itens foram aqueles aos quais foi atribuída maior 

relevância, tendo os inquiridos apontado o Delegado de departamento/ grupo com maior 

importância do que a Direção da escola que surge imediatamente a seguir e cujo 

feedback no processo avaliativo pode ser relevante (Flores, 2009). Os coordenadores de 

projetos e/ou titulares de cargos na escola também foram apontados como possíveis 

fontes de informações. Note-se que a pluralidade de fontes e a importância da sua 

utilização, apontada em relatórios oficiais ou estudos internacionais (CCAP, 2010e; 

OCDE, 2013) reflete-se de algum modo nas respostas dos inquiridos, no entanto 

verificamos que estes preteriram fontes internas aos estabelecimentos de ensino onde 

exercem a sua atividade profissional. Trata-se de recorrer a fontes de informações 

personificadas em indivíduos familiarizados, conhecedores e garantidamente 

informados acerca das funções docentes, suas dificuldades, suas mais-valias e potencial. 
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Note-se que, relativamente aos colegas e alunos, resolvemos não tecer considerações 

tendo em conta as premissas estatísticas que estabelecemos nesta investigação. 

5.2.4.2 Considerações relativas ao item 2.4 g) 

 

No item 2.4 g), participaram apenas 8,4% (46) dos respondentes que não aportaram 

novos elementos ao estudo que nos permitissem identificar outras fontes de informações 

que não aquelas que já constavam nos itens de resposta fechada desta componente e da 

anterior. 

5.2.5 
Instrumentos para a recolha de informações durante o ciclo de avaliação 

do desempenho docente 

 

Constituída apenas por quatro itens, três de reposta fechada e um de resposta aberta, a 

componente em análise incorporou os itens que destinámos à identificação de 

instrumentos que, segundo os respondentes, podiam integrar o processo de recolha de 

informações durante o ciclo avaliativo. 

O item 2.5 a) A observação de aula(s) do avaliado para obter informações acerca do 

seu desempenho deve ser obrigatória foi desconsiderado do estudo na sequência da 

análise dos dados que nos levaram a inferir que a convergência de respostas foi 

apontada como Não significativa uma vez que não encontrámos uma diferença 

estatisticamente significativa ao nível   = ,05 entre as proporções Concordantes/ 

Discordantes, pelo que decidimos não proferir qualquer comentário reflexivo a seu 

respeito. De notar que a indecisão associada a este item pode, de alguma forma, 

justificar-se pelo facto da legislação vigente
502

 desvincular a observação de aulas que 

permaneceu apenas obrigatória para os docentes em período probatório, no segundo e 

quarto escalão da carreira docente, para a atribuição da menção de Excelente ou para os 

docentes integrados na carreira cuja avaliação tenha sido de Insuficiente.  

 

 

                                                           
502

  N.º 10 do artigo 42º do Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro. 
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5.2.5.1 Considerações relativas aos itens 2.5 b) e 2.5 c)  

 

Verificámos que parte significativa dos respondentes (75,9%) concordou que fossem 

produzidos pelos avaliados um ou vários relatórios destinados a fornecer informações 

relevantes acerca do desempenho docente. Entendemos que esta opção pode refletir o 

carácter menos burocrático associado a um instrumento de recolha de informações. Não 

esqueçamos também a potencial influência da longa traição associada à simplista 

elaboração de um relatório crítico
503

 da atividade desenvolvida pelo docente em 

avaliação como único elemento de referência utilizado no processo avaliativo (Simões, 

2002). Relativamente à utilização de portfólios enquanto: 

“ [...], dossiê de elementos selecionados – uma amostra de provas – feito pelo 

interessado para mostrar um desenvolvimento, uma aprendizagem, uma 

evolução, um percurso, um caminho, etc. [...] Os portfólios são essencialmente, 

dossiês muito judiciosos na avaliação da profissionalização e da 

profissionalidade.” (Tardif e Faucher, 2010, p. 48) 

Muito embora este instrumento aparentasse adequar-se aos intentos da ADD, 

constatámos que os respondentes discordaram da sua utilização no processo avaliativo. 

O portfólio é um instrumento que pode e deve conter elementos que permitam 

circunscrever eficazmente o trabalho dos docentes (Stronge, 2010; OCDE, 2013), no 

entanto, a sua conotação burocrática contribui para que a sua utilização não seja 

apreendida da melhor forma. A sua elaboração pode revestir-se, se o avaliado assim o 

entender e/ou as escolas assim o exigirem, de alguma complexidade e consequente 

morosidade pelo que os professores, e neste caso os respondentes, tendem a rejeitar a 

sua utilização. 

5.2.5.2 Considerações relativas ao item 2.5 d)  

 

Entre as quarenta e três participações neste item verificamos que os respondentes 

voltaram a reportar a utilização de relatórios e de portfólios como instrumentos de 

recolha de informações. No entanto, dois participantes referiram a realização de uma 

entrevista como forma de recolher informações acerca do desempenho, o que não é de 
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  Decreto-Lei nº 139-A/90, de 28 de abril. 
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todo de dirimir uma vez que outros sistemas de avaliação como o do Chile também a 

utilizam (OCDE, 2013). 

5.2.6 Caracterização do(s) Avaliador(es) 

 

Recorremos a cinco itens de resposta fechada e o item de resposta aberta para constituir 

a componente que finaliza a dimensão procedimentos e que desenvolvemos no intuito 

de balizar as características dos avaliadores. Mais uma vez resolvemos agrupar itens 

cuja análise em associação se afigurou coerente. A saber os itens 2.6 a) e b) que se 

reportam ao facto dos avaliadores pertencerem ou não ao mesmo estabelecimento de 

ensino que o avaliado e os itens 2.6 c), d) e e) mais enfocados no currículo dos 

avaliadores. 

5.2.6.1 Considerações relativas aos itens 2.6 a e 2.6 b)  

 

A dicotomização da tipologia de avaliadores, em interno e externo, patente na literatura 

(Hadji, 1995; Peterson, 2000; Simões, 2002; Stronge e Tucker, 2003; OCDE, 2009b, 

2009c) compeliu-nos a incluir os dois itens em análise no questionário de investigação. 

Verificámos que os respondentes concordaram que um modelo de ADD devia envolver 

avaliadores internos e externos cuja interação é benéfica para o processo avaliativo 

(2009b), tendo sido atribuída, por parte dos inquiridos, maior relevância aos avaliadores 

externos do que internos.  

“[...] we recommend that the evaluation process for career progression 

includes an evaluator external to the school, as part of a panel in which 

the school director is included. Including an external evaluator for 

evaluations for career progression would strengthen the credibility of the 

process and the comparability of the ratings applied.” (OCDE, 2009b, p. 

11) 

Como oportunamente apontámos, o recurso a uma avaliação desenvolvida segundo duas 

perspetivas contribui não somente para promover a sua qualidade (Stronge e Tucker, 

2003), como a sua credibilidade, assim como reforça a sua fiabilidade e validade. Se, 

por um lado, um dos avaliadores aporta um conhecimento intrínseco à organização 

educativa onde se insere o avaliado, o outro induz no processo um sentimento de 

idoneidade e transparência que interessa a todos os envolvidos. Resta garantir que o 
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papel de cada um esteja bem definido, uma vez que a intromissão de um avaliador em 

“território alheio” poderá ser considerado pelo avaliado como um excesso de regulação 

se for o avaliador externo a intrometer-se nos domínios de avaliação/ relato do avaliador 

interno, assim como poderá ser entendido como uma ausência de competência avaliativa 

caso o avaliador interno se sobreponha ao avaliador externo. 

5.2.6.2 Considerações relativas aos itens 2.6 c), d) e e)  

 

O papel desempenhado pelo avaliador no processo avaliativo é inegavelmente 

preponderante, ainda assim, o sua credibilidade é por vezes dirimida. 

“ Credible external evaluators are most likely to be ‘accomplished’ current 

teachers who are recognized as having in-depth subject knowledge and 

pedagogical expertise, as highly proficient and successful practitioners, 

able to guide and support others in the teaching process”. (OCDE, 2009b, 

p.11) 

De facto, recorrer a um avaliador que já alcançou um estatuto entre pares que lhe 

permite desenvolver as suas funções avaliativas sem o receio de não lhe serem 

reconhecidas as suas competências é sem dúvida uma mais-valia para qualquer sistema 

de avaliação. No entanto, o que é frequentemente apontado como essencial é que o 

avaliador possua uma formação especializada de carácter científico, técnico e 

pedagógico que lhe garanta e certifique as referidas competências (CCAP, 2009a; 

OCDE, 2013).  

Infere-se, por isso, que uma avaliação do desempenho docente de qualidade necessite, 

impreterivelmente, de avaliadores experimentados, credíveis, habilitados. Fica assim 

clara a posição dos inquiridos que entenderam concordar que os avaliadores deviam, por 

esta ordem de relevância, ser titulares de formação específica em ADD (86,2% de 

respostas nesse sentido), 

“ The evaluation of excellent teaching, we believe, requires judgments by 

expert than by generalists. […] To judge excellence, an evaluator must 

know the subject matter, grade level, and teaching context of the teacher 

being evaluated.” (Wise et al, 1984, p. 73) 

ter uma formação académica superior àquela que detém o avaliado, exigência esta, mais 

vincada pelos respondentes com contrato a termo (68,6% de repostas). 

Ou ainda, estar posicionado num escalão da carreira superior ao do avaliado, 
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“ In the bureaucratic, or traditional, conception of teacher evaluation, the 

principal or another hierarchical superior of the teacher directly inspects 

the work of the teacher, i. e., observes the teacher engaged in the act of 

teaching.” (Ibidem, p. 79) 

Estas “reivindicações” por parte dos respondentes coadunam-se com a legislação 

vigente que aponta a responsabilidade da avaliação na dimensão científica-pedagógica 

aos: 

“ [...] avaliadores externos da mesma área científica do avaliado, detentores 

de formação prioritariamente especializada na área da avaliação do 

desempenho docente ou com experiência em supervisão pedagógica, 

posicionados na carreira num escalão preferencialmente superior ou, 

quando impossível, igual ao do avaliado.” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

41/2012, de 21 de fevereiro) 

Os respondentes foram claros quanto às características que querem ver incluídas no 

perfil dos avaliadores. Justifica-se, assim, que a incompetência, a desconfiança, a falta 

de credibilidade não podem prevalecer, pelo que há que encontrar soluções ainda que 

estas obriguem a reformulações na legislação (Fernandes, 2008, p.23). 

5.2.6.3 Considerações relativas ao item 2.6 f)  

 

Solicitámos aos participantes neste estudo que se pronunciassem quanto às condições 

que pretenderiam impor ao exercício de funções de avaliador. Embora tenhamos apenas 

obtido cinquenta respostas, inferimos que os avaliadores devem ter titularidade de 

formação especifica em ADD assim como devem ser, preferencialmente, oriundos de 

outros estabelecimentos de ensino que não aquele onde exerce o avaliado. 

5.2.7 Notas finais relativas à dimensão Procedimentos 

 

Relembramos que objetivámos identificar os procedimentos que os participantes neste 

estudo consideraram relevantes e querem ver contemplados na sua avaliação. Pelo que, 

segundo os inquiridos, um modelo de ADD deve contemplar as premissas que agora 

elencamos: 

i. ser elaborado com a participação direta dos docentes; 

ii. poder contextualizar-se à realidade da escola onde exerce o avaliado; 

iii. considerar a área disciplinar do avaliado; 
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iv. recorrer a documentos uniformizados ao nível nacional; 

v. informar periodicamente o avaliado acerca do seu desempenho; 

vi. não regular a atribuição de classificações/ menções segundo quotas; 

vii. recorrer a menções qualitativas/ quantitativas; 

viii. calendarizar os momentos de recolha de informações acerca do desempenho do 

avaliado com conhecimento deste e dos avaliadores; 

ix. recolher, presencialmente, informações acerca do desempenho do avaliado 

quando este último se encontra em exercício de funções (letivas e não letivas); 

x. recolher informações acerca do desempenho do avaliado através da análise 

documental onde se inclui a análise de relatórios produzidos pelos avaliados, 

mas sem contemplar o recurso a portfólios; 

xi. não recolher informações acerca do desempenho do avaliado junto dos Pais e 

Encarregados de Educação; 

xii. recorrer ao Delegado de Departamento/ Grupo, Direção da escola ou 

Coordenador de projetos/ titular de cargos para recolher informações acerca do 

desempenho do avaliado; 

xiii. recorrer a avaliadores externos e internos titulares de formação especializada em 

ADD, com formação académica superior ao do avaliado e posicionados em 

escalões da carreira superiores ao do avaliado;   

De salientar que, ao elencarmos todos estes procedimentos, estamos de certa forma a 

estabelecer as bases de um hipotético modelo de avaliação idealizado, num momento 

específico, por um conjunto de docentes informados acerca da temática da ADD. 

Embora o modelo vigente analisado em detalhe no ponto 2.4.13 partilhe totalmente ou 

em parte alguns destes procedimentos (iv, vii, viii, xii), a hipotética implementação das 

premissas apontadas pelos inquiridos no atual modelo de ADD não seria certamente 

possível. Repare-se, por exemplo, na proposta (i) que, certamente, implicaria uma 

reformulação de fundo do modelo em vigor ou a proposta (vi) que não vai ao encontro 

das exigências impostas pelo SIADAP à generalidade dos funcionários públicos. 
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5. 3 Identificação de Indicadores 

 

Iniciámos neste ponto a análise da dimensão onde pretendemos apontar os indicadores 

associados à ADD que foram considerados relevantes pelos docentes que colaboraram 

neste estudo.  

5.3.1 Indicadores relacionados com os alunos do avaliado 

 

Incluímos apenas quatro propostas de indicadores na primeira componente  em análise 

uma vez que incluímos um item de resposta aberta de maneira a recolher, junto dos 

respondentes, sugestões de indicadores, relacionados com os alunos do avaliado, 

passiveis de serem utilizados no processo avaliativo. 

5.3.1.1 Considerações relativas aos itens 3.1 a), b) c) e d 

 

Mais uma vez optámos por conglomerar os itens de resposta fechada num único ponto, 

permitindo assim que a nossa análise incidisse sobre o conjunto dos indicadores 

propostos. Constatámos que os respondentes discordaram que fossem utilizados 

qualquer um dos supraditos indicadores relacionados com os alunos. Ou seja, 

entenderam que durante o ciclo avaliativo não deveriam ser considerados os resultados 

de testes de desempenho padronizados aplicados aos alunos do avaliado, opinião 

partilhada por Glass (2004) que apontou que modelos:  

“ […], which attempt to evaluate teachers in terms of the standardized 

achievement test score gains of their students, are of uncertain validity, 

have drawn heavy criticism from measurement experts, and raise serious 

concerns about fairness. They should be opposed in their various forms.” 

(Glass, 2004, p. 7.2) 

Já em relação aos indicadores destinados a reportar o nível de indisciplina na sala de 

aula em cada uma das turmas tuteladas pelo avaliado, os resultados dos alunos em 

Exames nacionais (quando aplicável) ou a taxa anual de reprovações dos alunos nas 

disciplinas do avaliado, inferimos que os inquiridos também discordaram da sua 

utilização. De salientar que estas apreciações entroncam nas conclusões apresentadas 

num estudo, dedicado à ADD em Portugal, desenvolvido sob a responsabilidade da 
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OCDE em 2009 que, embora datado e alicerçado num modelo de avaliação do 

desempenho docente de regulamentação revogada e implementado durante o primeiro 

ciclo avaliativo, mantêm uma notável hodiernidade. 

“ We also recommend not using indicators such as student test results, 

drop-out and absentee rates for individual teacher evaluation at this stage. 

These indicators are fundamental, but we consider that they are more 

relevant for whole-school evaluation than for individual teacher 

performance evaluation.” (OCDE, 2009b, p.9) 

Ainda que a inclusão de indicadores de medida relativos aos resultados dos alunos no 

modelo de ADD já tivesse sido abandonada aquando a implementação do questionário 

de investigação e as nossas leituras não nos impelisse para a inclusão de tais 

indicadores: 

“ Os estudos mostram ser difícil atribuir um nexo causal exclusivo entre o 

ensino do professor e o sucesso dos seus alunos, porque a condição social 

e a educação familiar são factores fundamentais do sucesso, porque a 

motivação e predisposição individual para aprender é um factor 

importante a considerar, porque o aluno faz aprendizagens significativas 

também fora da escola.” (Formosinho e Machado, 2009, p. 312) 

fizemos questão de confrontar os respondentes com a possibilidade de incluir tais 

indicadores. A nossa opção é certamente discutível uma vez que é possível justificar a 

sua não inclusão convocando Figari e Lopez (2006): 

“ Les enseignants n’ont pas l’obligation individuelle de résultats. Et s’ils 

ont une obligation collective de plus-value des acquis des élèves, 

comment déterminer les seuils minima de la plus-value attendue?” 

(Ibidem, p. 54) 

Imputar a exclusividade dos resultados dos alunos na disciplina de Matemática ao 

professor da disciplina é prática comum, mas na realidade as aprendizagens 

matemáticas de um estudante ocorrem preponderantemente nas aulas de Matemática, 

mas não exclusivamente em tal disciplina. Outras áreas do saber como, por exemplo, a 

Física, a Química ou a Geografia também contribuem para reforçar e enriquecer a 

mundividência matemática dos discentes. Seria atribuir pleno mérito ou exigir total 

responsabilidade aos docentes da disciplina de Português pela aquisição de todos os 

vocábulos utilizados pelos alunos nas mais variadas circunstâncias da vida académica e 

pessoal. 

Embora as respostas dos inquiridos possam de alguma forma reforçar a opinião destes 

autores, tal não significa que a sua inclusão não constituísse uma mais valia para esta 
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investigação. Estudos mais recentes vêm, por sua vez, robustecer a necessidade de 

colocar à consideração esta tipologia de indicadores uma vez que se tem verificado que:  

“ In some countries, the vast majority of teachers receive the highest or 

very high ratings of their performance in national teacher evaluation 

scheme and yet, at the aggregate level, student performance is 

unsatisfactory. Such mismatches between the messages conveyed to 

teachers and the performance of the education system in terms of 

learning outcomes underlines the importance of using student learning 

outcomes systematically as sources of evidence for teacher appraisal.” 

(OCDE, 2013, p. 34) 

5.3.1.2 Considerações relativas ao item 3.1 e)  

 

Muito embora a taxa de participação neste item tenha sido, mais uma vez, relativamente 

reduzida (9,8%) perante a pertinência de alguns dos indicadores apresentados pelos 

inquiridos, optámos por destacar algumas das propostas. Foi apontada a utilização de 

indicadores que ponderassem o nível socioeconómico dos alunos do avaliado como 

forma de atenuar ou agravar o nível de desempenho conseguido pelo docente. É 

evidente que existem diferenças no trabalho de um docente que enfrenta, em sala de 

aula, o reflexo das dificuldades económicas e sociais dos seus alunos comparativamente 

com o professor que desempenha as suas funções em turmas onde os problemas do 

desemprego não se colocam. Foi também sugerida a utilização de um indicador que, à 

semelhança da continuidade da avaliação dos discentes, permitisse aferir continuamente 

o contributo do docente para a evolução das aprendizagens dos alunos. Alguma 

relevância também foi atribuída, pelos inquiridos, ao aspeto comportamental dos 

docentes que sugeriram a utilização de um indicador que permitisse aferir os aspetos 

relacionais desenvolvidos pelos docentes no sentido de motivar, criar empatia e 

interesse junto dos alunos.  

5.3.2 Indicadores relacionados diretamente com o avaliado 

 

A análise reflexiva da segunda e última componente da dimensão Indicadores integrou 

um item de resposta aberta a tratar no ponto seguinte e nove itens de resposta fechada, 

através dos quais propusemos aos inquiridos alguns dos possíveis indicadores passíveis 

de apontarem evidências essenciais à circunscrição do desempenho docente. 
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5.3.2.1 Considerações relativas aos itens 3.2 a) a 3.2 i)  

 

A partir do quadro de referência de Danielson (2007), e em parte destacados pela OCDE 

(2009c), a análise da diversidade de indicadores apresentados conduziu-nos a inferir que 

os inquiridos concordaram que a ADD devia considerar a componente burocrática/ não 

letiva da atividade dos avaliados. A saber, a  qualidade dos planos de aula elaborados 

(3.2 a)), o cumprimento anual dos programas curriculares das disciplinas do avaliado 

(3.2 c)), o cumprimento das tarefas solicitadas ao avaliado pelos seus pares e hierarquia 

(3.2 d)), a qualidade do trabalho desenvolvido nas funções e cargos desempenhados (3.2 

e)), o nível de assiduidade (3.2 f)), os resultados obtidos em ações de formação 

frequentadas (3.2 g)) (por vezes apontadas como improdutiva e consumidoras de 

recursos (Nóvoa, 2007)), o contributo do avaliado na concretização das metas e 

objetivos da organização escolar onde o avaliado se encontra a exercer funções 

docentes. 

Para além da supradita componente mais burocrática, os respondentes concordaram (e 

especialmente aqueles com habilitações académicas mais elevadas) com a utilização de 

indicadores que objetivavam evidenciar a posse de capacidades científicas e 

pedagógicas demonstradas em sala de aula, mas discordaram do recurso à verificação de 

tais capacidades quando estas se apresentam explanadas e aferidas através de um exame 

de âmbito nacional cuja definição da menção qualitativa/quantitativa mínima de 

aprovação é discutível (Glass, 2004) e pode gerar conflitos como já tivemos 

oportunidade de apontar relativamente à prova de avaliação de conhecimentos, 

capacidades e competências e suas menções aprovado/ não aprovado ou nota mínima de 

catorze valores na escala de zero a vinte. 

5.3.2.2 Considerações relativas ao item 3.2 j)  

 

Neste último item de resposta aberta integrado na dimensão Indicadores, o aporte dos 

24 participantes não enriqueceu o leque de indicadores propostos, tendo sido apenas 

replicados aqueles que já constavam no conjunto das afirmações apresentadas nos itens 

de resposta fechada. 
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5.3.3 Notas finais relativas à dimensão Indicadores 

 

À semelhança da análise que realizámos da dimensão Procedimentos vamos procurar 

identificar os indicadores que os participantes neste estudo consideraram relevantes e 

querem ver contemplados na sua avaliação. Desta forma, os inquiridos apontaram que  

um modelo de ADD não devia socorrer-se dos seguintes indicadores: 

i. taxa anual de reprovações dos alunos nas disciplinas tuteladas pelo avaliado; 

ii. o nível de indisciplina dos alunos na sala de aula de cada uma das turma do 

avaliado; 

iii. os resultados dos testes de desempenho padronizados aplicados aos alunos do 

avaliado; 

iv. os resultados dos alunos em exames nacionais (quando aplicável); 

v. o resultado obtido pelo avaliado num exame nacional destinado a avaliar os seus 

conhecimentos pedagógicos e científicos na sua área disciplinar. 

Tendo sido apontados, por ordem decrescente de relevância, os seguintes indicadores a 

serem utilizados no decorrer do processo de ADD: 

vi. as capacidades científicas e pedagógicas demonstradas em sala de aula; 

vii. a qualidade do trabalho desenvolvido nas funções e cargos desempenhados; 

viii. o nível de assiduidade, não obstante a legislação que permite determinadas faltas 

aos funcionários públicos; 

ix. o cumprimento das tarefas solicitadas ao avaliado pelos seus pares e hierarquias; 

x. o contributo do docente na consecução dos objetivos e metas estabelecidas nos 

documentos estruturantes da escola de provimento; 

xi. os resultados obtidos em ações de formação frequentadas; 

xii. o cumprimento anual dos programas curriculares das disciplinas do avaliado; 

xiii. a qualidade dos planos de aula. 

Mais uma vez, ao elencarmos estes indicadores, estamos de certa forma a circunscrever 

as características de um hipotético modelo de avaliação estabelecido de forma pontual 

pelos docentes que, enquanto interessados na temática da ADD,  entenderam colaborar 

voluntariamente nesta investigação. 
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De notar que os indicadores “excluídos” pelos respondentes não estão contemplados no 

modelo de ADD vigente, embora tenha sido tentada a sua inclusão sem sucesso perante 

as contestações dos representantes dos docentes. Em relação aos indicadores que foram 

apontados como “admissíveis” no processo avaliativo, verificamos que o atual modelo 

de avaliação não procura especificar inequivocamente que indicadores devem ser 

preteridos em detrimento de outros, referindo apenas: 

“ Tem-se em vista uma avaliação do desempenho com procedimentos 

simples, com um mínimo de componentes e de indicadores e com 

processos de trabalho centrados na sua utilidade e no desenvolvimento 

profissional.” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 41/ 2012, de 21 de 

fevereiro) 

5.4 
Identificação de procedimentos/ indicadores/ aspetos 

adicionais considerados pertinentes pelos respondentes 

 

A participação dos respondentes no item de resposta aberta que finalizou o questionário 

de investigação envolveu apenas 21,9% dos participantes no estudo. Desenvolvido por 

forma a salvaguardar alguma omissão da nossa parte e para garantir aos docentes a 

possibilidade de se pronunciarem como bem entendessem acerca de potenciais 

procedimentos, indicadores ou aspetos considerados relevantes da investigação em 

curso, este item também contribuiu para que confirmássemos que não nos havíamos 

esquecido de algum aspeto essencial ao estudo da problemática que envolve a temática 

da ADD. Ficámos de certo modo satisfeitos por comprovar que este item não só não 

aportou referências extraordinariamente diferentes daquelas que incluímos no 

questionário de investigação e confortados por verificar que, no seu todo, este 

instrumento cumpriu a sua função e permitiu-nos chegar a este ponto.     
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Capítulo VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6 Introdução 

 

Intrigados com a dimensão da contestação que envolveu a promulgação do Decreto-Lei 

n.º 15/2007, de 19 de janeiro, e subsequente reforma educativa/ avaliativa, fomos 

compelidos a indagar os contornos associado à ADD, não somente por motivos 

inerentes às nossas funções enquanto docentes do 3º ciclo do Ensino Básico e 

Secundário, mas também pela incessante curiosidade que sempre nos caracterizou. 

Interessamo-nos progressivamente na temática da avaliação do desempenho docente 

que, envolvida em polémica, lhe aportou uma notável visibilidade. 

Se no período que antecedeu a promulgação do supradito diploma, a progressão na 

carreira dos docentes integrados nos quadros dos Ministério da Educação estava apenas 

condicionada pelo tempo de permanência que estes cumpriam em cada escalão e pela 

concretização de um relatório, com o advento de um novo modelo de avaliação do 

desempenho docente muito se alterou.  

Durante anos foi veiculada a aceção que os docentes eram privilegiados, alegadamente 

usufruíam de um horário de trabalho muito reduzido e beneficiavam de longos períodos 

de férias. A comunicação social não se limitou a aludir a possíveis benesses, com efeito, 

os professores foram frequentemente rotulados como funcionários gastadores dos 

dinheiros dos contribuintes, absentistas e improdutivos. 

“Se a eficácia da escola e o sucesso dos alunos são importantes, e se a 

produtividade do pessoal docente é necessária para o desenvolvimento de 

programas eficazes, é também fundamental a existência de um sistema de 

avaliação de professores conceptualmente sólido e bem implementado.” 

(Stronge, 2010, p. 25) 

Ao impor um novo modelo de ADD elaborado sem a participação direta dos docentes, a 

tutela entendeu diferenciar os docentes em duas categorias (professores e professores 

titulares) para, em última instância, melhorar a qualidade do ensino prestado em 

Portugal. No entanto, esta opção não foi bem acolhida pelos seus destinatários e o 

Ministério da Educação viu-se confrontado com uma classe docente que, até então, 

parecia irremediavelmente fragmentada e difusa e que, fruto de uma extraordinária 

mobilização através de meios tecnológicos que se encontravam disponíveis e 

suficientemente difundidos, conduziu milhares de docentes a manifestaram-se 
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veementemente contra a implementação do modelo de avaliação instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro. 

A operacionalização do primeiro ciclo avaliativo (2007/2009) não decorreu da melhor 

forma, a execução interna de um sistema de avaliação externamente imposto, obrigou 

centenas de professores a assumirem o cargo de avaliador sem que assim o desejassem 

ou tivessem sido preparados para o efeito. Os colegas que colaboravam, que 

partilhavam, que esclareciam dúvidas, que auxiliavam e pediam auxílio tornaram-se, 

por despacho, exímios avaliadores, omniscientes e infalíveis. 

Os períodos de contestações sucederam-se, assim como as reformulações do modelo de 

avaliação. Implementada a primeira versão do modelo de ADD dito “simplex”, seguiu-

se-lhe uma nova versão e depois outra, que não contribuíram para a plena apreensão dos 

intentos da ADD que, embora normativamente associada à promoção do 

desenvolvimento profissional, manteve-se amplamente conotada com a prestação de 

contas. 

O segundo ciclo de avaliação (2009/2011) manteve acesa uma contestação a 360º que 

retirou, provisoriamente, os representantes sindicais dos seus pedestais e que deu vozes 

e primazia aos que sempre se acomodaram perante reformas educativas menos 

participadas. A revolta dos professores não favoreceu a plena consecução da avaliação 

dos docentes, continuou a alimentar a comunicação social que não desdenhou a hipótese 

de promover debates, entrevistas e reportagens que nem sempre espelharam a realidade 

dos factos e que contribuíram, ainda mais, para denegrir a imagem dos professores que, 

alegadamente, não pretendiam ver avaliado o seu desempenho. 

Enquanto membros de uma classe profissional irremediavelmente ferida na sua 

verticalidade considerámos, em finais de 2009, a hipótese de desenvolver um trabalho 

académico que se relacionasse com a temática da ADD e que nos permitisse identificar, 

junto dos professores do Alentejo, os procedimentos e indicadores que estes pretendiam 

associar a um processo de avaliação destinado a aferir o desempenho docente. 

Foi no decorrer do terceiro ciclo de avaliação (2009/2013) que desenvolvemos esta 

investigação que, de acordo com as nossas capacidades, intentámos realizar com rigor, 

com idoneidade, com humildade e cujas considerações finais exaramos neste ponto por 

forma a evidenciar a consecução dos objetivos do estudo, as suas eventuais mais-valias, 

as suas limitações e, finalmente, algumas recomendações futuras. 
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6.1 Concretização dos objetivos 

 

Iniciámos o primeiro capítulo, que procurou justificar a pertinência desta investigação, 

com a seguinte interrogação: Quem alcança a maior idade e pode afirmar que nunca foi 

avaliado? Agora que nos encontramos a exarar as considerações finais deste trabalho 

urge responder a outra questão: Conseguimos alcançar os objetivos a que nos 

propusemos? 

Ainda que quem nos lê possa, evidentemente, identificar um ou outro aspeto menos 

conseguido, julgamos estar em condições de afirmar que, após um longo período de 

dedicação, de trabalho e de perseverança, conseguimos alcançar os objetivos 

estabelecidos no supradito capítulo primeiro deste trabalho. 

Se não vejamos,  

 realizámos um enquadramento conceptual da temática da ADD que evidenciou a 

polissemia existente no campo da avaliação em educação onde a complexidade 

impera quando se intenta definir o que é ser professor (Zabalza, 1994; Roldão, 

2005a, 2005c, 2010; Reis Monteiro, 2011), o que caracteriza a sua identidade 

(Pimenta, 1996; Lopes, 2008; Flores, 2009), o que encerra o seu conhecimento 

(Shulman, 1986; Santo et al, 2008), o que circunscreve o seu desenvolvimento 

profissional (Ponte, 1994, 1998; Marcelo, 2009a, 2009b; Imbernón, 2009), o que 

significa avaliar em educação (Hadji, 1994; Fontes, 1995; Correia, 2002; 

Fernandes, 2005, 2008; Rodrigues e Peralta, 2008) e, finalmente, o que se 

entende por avaliação do desempenho docente (Veloz, 2000; Simões, 2002; 

Afonso, 2009; Fernandes, 2009); 

 analisámos detalhadamente a evolução dos modelos de ADD implementados em 

Portugal, reportando-nos à década de quarenta, quando as escolas eram geridas 

por diretores e reitores (Ventura et al, 2006), enfocámos a nossa atenção no pós 

vinte e cinco de abril de 1974 (Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de dezembro, 

Santos, 2009) até, finalmente, indagar o quão afamado diploma (Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 de janeiro) que sublevou a classe docente, que nunca antes se 

tinha unido e manifestado com tal agastamento perante uma reforma educativa 

da qual discordaram desde o primeiro instante. Desta forma, explorámos os 

normativos que alicerçaram as várias reformulações do sistema de avaliação do 
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desempenho docente até conseguirmos esmiuçar os diplomas que, 

respetivamente, promulgaram (Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro) e 

regulamentaram (Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro) o 

modelo de ADD em vigor aquando a implementação do instrumento de recolha 

de informações destinado a fornecer os elementos necessários à consecução da 

componente empírica desta investigação; 

 hierarquizámos por ordem de relevância os procedimentos e os indicadores que 

os respondentes apontaram como passíveis de integrarem um modelo de ADD 

(Capítulo IV); 

 identificámos e patenteámos os procedimentos e indicadores apontados com 

maior relevância tendo em conta os factores sociodemográficos que incluímos 

no questionário de investigação (Capítulos IV e V); 

 identificámos e confrontámos com a literatura/ normativos, os procedimentos e 

os indicadores que foram apontados pelos inquiridos (Capítulo V). 

À semelhança do modelo de avaliação nacional em vigor que, hibridamente, intenta 

conciliar a promoção do desenvolvimento profissional com a incumbência de estimular 

os docentes a justificar o avultado investimento que tem sido feito num sistema 

educativo que não tem prestado as melhores provas/contas em termos internacionais. 

Ao apontarmos que alcançámos os objetivos a que nos propusemos, estamos de algum 

modo, a asseverar que todo este processo investigativo não só contribuiu para o nosso 

desenvolvimento profissional como nos obrigou a prestar prova/conta relativamente à 

nossa capacidade de consecução das metas que estabelecemos nos primórdios desta 

investigação. 

Queremos concluir este ponto, onde intentámos evidenciar de que forma considerámos 

ter alcançado os objetivos desta investigação, referindo que, embora optássemos por 

enfocar a nossa atenção num número reduzido de propósitos a alcançar, tal não deve ser 

entendido como uma limitação do estudo. 
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6.2 Limitações do estudo 

 

Como todo o trabalho académico concretizado ao longo de um período de tempo assaz 

significativo, o desenvolvimento desta investigação sofreu diversas reviravoltas que, por 

um lado, limitaram a nossa ação e que, afortunadamente, contribuíram para diminuir os 

nossos ímpetos de grandiosidade investigativa.  

Em primeiro lugar, destacaremos a morosidade do processo de implementação do 

questionário de investigação, desde o pedido de análise e de aprovação à Direcção-Geral 

da Educação (DGE) e ao Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE), 

passando pela dificuldade que experimentámos em estabelecer alguns contactos com os 

órgãos de gestão das escolas do Alentejo, até ao período de recolha que se pautou por 

momentos de angústia motivados pela incerteza da adesão dos docentes ao estudo. 

Ainda assim, a pertinência, a hodiernidade, a polémica em torno da temática e o 

interesse dos docentes na mesma contribuíram para que o estudo fosse razoavelmente 

participado. 

Em segundo lugar, importa realçar as especificidades associadas à investigação que, por 

opção, restringiram qualquer possibilidade de generalização do resultados, a saber: 

 a delimitação da região de implementação da componente empírica do estudo 

(apenas uma parte do Alentejo); 

 as especificidades do público alvo da investigação (docentes em exercício em 

escolas públicas num nível de ensino não inferior ao 3º ciclo do Ensino Básico); 

 o momento da aplicação do instrumento de recolha de dados que ficou  

condicionado pela vigência dos normativos que regeram a ADD (parte do 

primeiro período do ano letivo 2012/2013, no qual o Decreto-Lei n.º 41/ 2012 e 

o Decreto regulamentar n.º 26/2012, ambos de 21 de fevereiro, regularam o 

processo de avaliação dos professores); 

 a técnica e o instrumento utilizados para obter os dados que sustentaram a 

componente empírica da investigação (inquérito por questionário de vertente 

maioritariamente fechada). 

Finalmente, cabe-nos apontar que as nossas capacidades: de trabalho, de análise, de 

ponderação e de reflexão também podem e devem ser apontadas como fatores 
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limitativos. É de todo coerente assumir que esta investigação poderá sempre ser 

melhorada e enriquecida, mas por agora o seu alcance fica, provisoriamente limitado, 

uma vez que entendemos considerá-la como terminada. 

6.3 Mais-valias 

 

Ainda que o comentário que entendemos exarar neste ponto seja deveras muito sucinto, 

considerámos que a sua inclusão pode aportar algum benefício àqueles que, como nós, 

optaram por enveredar pelo labiríntico universo da investigação em educação. 

Assim sendo, não vamos procurar listar um conjunto de possíveis ou prováveis mais-

valias que, usualmente, estabelece o quão importante é um trabalho académico ou ainda 

o quão significativo é o contributo de uma investigação para a temática que abordou ao 

longo de centenas de páginas. 

Seremos claros e concisos, entre as mais-valias que classificaremos como concretizadas, 

situa-se o aporte cognitivo para o autor da investigação, tendo em conta que já adquiriu 

conhecimento e desenvolveu capacidade para apreender mais e aditar novos saberes à 

sua mundividência. Esta última aceção coloca-se no campo das mais-valias 

concretizáveis, conjuntamente com a possibilidade da investigação tornada pública 

fomentar algum interesse noutros potenciais investigadores que, por sua vez, 

enveredarão por trilhos investigativos. 

Como se pode constatar a nossa visão de mais-valia não se centra apenas nesta 

investigação nem propriamente na circunscrição dos seus resultados, entendemos que 

somos apenas um mero elo numa corrente de investigação que dependeu do nosso 

trabalho para prosperar e dar continuidade à transferência de conhecimento. 

6.4 Recomendações futuras 

 

Se nos é permitido a inconfidência, ousamos apontar que as recomendações que de 

seguida apresentaremos são na realidade objetivos recalcados que, por uma razão ou por 

outra, nunca foram incluídos no corpo de uma investigação, são percalços investigativos 

que suscitaram dúvidas que não foram atempadamente esclarecidas e que continuam por 

explicar, são devaneios utópicos que provavelmente não serão atendidos porque, 

simplesmente, a sua consecução não depende apenas da vontade de um indivíduo, mas 
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sobretudo da determinação de uma classe, de uma sociedade, de um país que deve de 

exigir mais e melhor da educação, mas que sobretudo deve diligenciar esforços para que 

tal melhoria possa efetivamente suceder. 

Não se propõe de forma alguma que se deva suspender o modelo de avaliação em vigor 

nem tão pouco que este seja drasticamente reformulado, apenas que seja dada alguma 

importância e atenção aos estudos associados à temática da avaliação de professores que 

têm sido desenvolvidos internamente, aos diversos sistemas de avaliação 

implementados além fronteira, sem contudo almejar produzir e implementar um fac-

símile nórdico num país de costumes mediterrânicos. Ou seja, importa “escutar” a 

opinião dos docentes que, numa primeira abordagem, são aqueles a que a ADD mais 

interessa. Desta forma, recomendamos que se desenvolvam investigações que possam 

contribuir para que: 

 sejam desenvolvidos estudos semelhantes a este noutras regiões do país; 

 sejam ouvidos os docentes do ensino privado relativamente aos procedimentos e 

indicadores que estes querem contemplado na sua avaliação; 

 sejam desenvolvidas diligências para que os docentes possam contribuir 

diretamente na elaboração/ reformulação de um modelo de avaliação; 

 sejam promovidas sessões de esclarecimento/ ações de formação que possam 

contribuir para que os docentes tomem pleno conhecimento do processo 

avaliativo a que estão sujeitos, promovendo assim a tão desejada apropriação do 

sistema de ADD; 

 seja ponderada a possibilidade de contextualizar, com mais eficácia, a avaliação 

à realidade das escolas assim como à área disciplinar do avaliado; 

 seja revista a atribuição de classificações reguladas por quotas sem a 

necessidade de as erradicar mantendo assim o sentido de justiça entre os 

docentes; 

 seja garantida a qualidade dos avaliadores relativamente à especificidade da sua 

preparação para exercer as suas funções, quer em termos científicos ou 

pedagógicos;  

 seja assegurada a equidade, idoneidade e uniformidade do processo avaliativo; 

 sejam utilizados instrumentos e fontes de informações credíveis e estáveis que 

assegurem aos avaliados que a sua avaliação será justa e imparcial; 
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 o processo avaliativo seja desburocratizado libertando os avaliados de tarefas 

que os desviem da sua principal missão; 

Estamos convictos que muitas outras recomendações poderiam enriquecer esta sucinta 

lista, mas mais do que procurar elencar um conjunto de recomendações que possam 

eventualmente concretizar-se, afigura-se urgente identificar o que é mais premente para 

o sistema educativo, para os professores e verdadeiramente mais profícuo para os 

alunos.  

6.5 Reflexões finais 

 

Para concluir este trabalho ousamos convocar Fernandes (2008) e Stronge (2010) que 

nos auxiliarão na tarefa de exarar as últimas linhas desta investigação. 

O primeiro lampejo de clarividência que promoveu a implementação de um novo 

modelo de avaliação do desempenho docente não ocorreu em janeiro de 2007, pelo 

contrário, todos aqueles que, de uma forma ou outra, manifestam alguma preocupação 

sobre o estado do ensino em Portugal, sabem que: 

“ Sem professores de qualidade e competentes nas nossas salas de aula, 

nenhuma tentativa de reforma educativa conseguirá ser bem sucedida.” 

(Stronge, 2010, p. 24)  

Ora, como garantir a existência e a permanência de tais profissionais num sistema 

educativo obrigado a promover a qualidade e eficácia da escola per se como garante do 

sucesso educativo dos alunos? 

“ 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.” (Fernandes, 2008, p. 22) 

O recurso a um comprometimento organizacional e individual (Stronge, 2010) é por 

isso essencial para garantir que a ADD representa uma fonte de informação privilegiada 

na aferição da ação docente, desenvolvida em prol da consecução dos macro objetivos 

do sistema educativo (definidos, inicialmente, nos programas eleitorais dos pré-

governos e implementados, posteriormente, por força de lei), assim como dos meso 

intentos dos estabelecimentos de ensino (estabelecidos em documentos estruturantes 

como o Projeto Educativo e/ou Regulamento Interno) até conseguir alcançar os micro 

objetivos dos docentes (que auguram a melhoria da sua condição profissional/ 

económica através da progressão na carreira). 
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Embora vastos, os propósitos da ADD têm-se resumido à promoção do 

desenvolvimento profissional de cariz formativa e à prestação de contas, notoriamente 

mais enfocada numa vertente sumativa. A implementação em Portugal de um sistema de 

avaliação de professores que incorporou estes dois intentos, aparentemente antagónicos, 

não conduziu os avaliados a indagarem a existência de uma ligação congruente que 

justificasse plenamente uma reforma educativa/ avaliativa que não foi bem acolhida. 

A solução lógica esteve sempre ao alcance dos professores que não têm conseguido/ 

desejado relacionar a ADD com a melhoria do ensino e da escola (Stronge, 2010) ou 

ainda, como forma de influenciar positivamente o seu desempenho, a sua competência e 

a sua eficácia (Fernandes, 2008). Parece-nos fundamental apontar que, não obstante 

todos os cuidados que podem e devem ser aportados na elaboração e na implementação 

de um modelo de avaliação do desempenho docente, em termos de i) clareza dos 

intentos, efeitos, consequências e mais-valias da ADD, ii) confiança, competência e 

respeitabilidade dos avaliadores, iii) simplicidade, transparência e eficácia dos 

procedimentos usados, iv) pluralidade nos instrumentos utilizados para recolher 

informações úteis ao processo, v) formação especializada disponibilizada aos 

avaliadores e avaliados, vi) validade e fiabilidade dos indicadores utilizados, vii) 

credibilidade do processo avaliativo e viii) ética, idoneidade, justeza da ADD, existirão 

sempre demandas de alterações, de reformulações ou de desconsiderações – poderão ser 

motivadas pelo contexto onde se desenvolve o processo avaliativo, pelo cenário político 

que rege o processo, pela proficiência dos promotores do modelo no terreno, pelas 

dificuldades dos docentes aceitarem serem plenamente responsabilizados pelos 

resultados dos alunos em provas padronizadas/ Exames Nacionais, pela possibilidade de 

envolver os Pais e Encarregados de Educação no processo avaliativo, pelos resultados 

que os docentes avaliados pudessem obter em provas que avaliem os seus 

conhecimentos pedagógicos e científicos na sua área disciplinar ou ainda associados às 

especificidades dos avaliados enquanto indivíduos singulares.  

Estamos em crer que este estudo não se limitará a fornecer, a quem nos lê, um leque de  

procedimentos e indicadores considerados relevantes pelos professores do 3º Ciclo do 

Ensino Básico e Secundário em exercício de funções nas escolas públicas do Alentejo, 

pois atrevemo-nos almejar que o mesmo contribua para: 

“ [...] fazer da avaliação uma oportunidade de melhoria, de afirmação e de 

desenvolvimento profissional.” (Fernandes, 2009, p. 23) 
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