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Abstract

Em Março de 1998 iniciou-se o projecto "Estudo sobre a avaliação dos docentes do ensino
superior: desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho"3, na sequência de
um concurso público aberto pelo Departamento do Ensino Superior do Ministério de
Educação. Este projecto teve como objectivo desenvolver um dispositivo de avaliação do
desempenho dos docentes do ensino superior, no que respeita à componente de ensino. A
nossa comunicação centrar-se-á na apresentação e discussão das perspectivas que os docentes
do ensino superior português manifestaram face a alguns dos aspectos respeitantes a este
dispositivo.

É cada vez mais reconhecido que actualmente o ensino nas instituições do ensino superior tem
recebido menos atenção do que a investigação e de que há uma necessidade urgente dos
indivíduos e das instituições construírem critérios de qualidade do ensino e da sua eficácia.

Em nossa perspectiva, o dispositivo de avaliação deve ser concebido de forma a ser entendido
como uma força positiva, em vez de uma intrusão negativa. Deve constituir-se e instituir-se
com o objectivo duplo: ajudar o indivíduo a melhorar o seu ensino e contribuir para o
desenvolvimento da instituição. Assim, defende-se que o desenvolvimento de tal dispositivo
deve fazer-se de uma forma comprometida com os docentes em detrimento de uma forma
imposta e de controle institucional. Tendo por base estes pressupostos e assumindo de uma
forma clara uma perspectiva formativa, o nosso trabalho mais do que definir procedimentos e
instrumentos "prontos a usar", centrou-se nos aspectos metodológicos e na identificação de
problemas a serem equacionados por cada instituição ao definir e implementar o seu
dispositivo de avaliação.

A metodologia seguida neste projecto assentou na participação e negociação entre os
diferentes actores deste cenário. Neste sentido, os docentes foram tidos como parceiros
estratégicos, através das suas opiniões face às "provocações" que lhes colocámos sob a forma
de um questionário. Foram inquiridos nesta fase do trabalho uma amostra estratificada por
categorias, com atribuição proporcional e sistemática dentro das categorias, de 2087 docentes
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representando cerca de 13% da população. Responderam a este questionário 692 docentes,
cerca de 33% dos inquiridos.

De uma forma global, a análise dos resultados evidência uma adesão generalizada dos
docentes do ensino superior à existência de um dispositivo de avaliação do seu desempenho
na vertente ensino. Foi igualmente verificada uma elevada convergência de opiniões entre os
dois subsistemas de ensino superior (universitário e politécnico) existentes em Portugal, quer
quanto à ideia da necessidade de existir uma avaliação de desempenho dos docentes, quer
quanto aos vários aspectos por nós tratados. Parece haver uma cultura de ensino superior em
que as diferenças estão mais associadas às diferentes áreas científicas (ciências exactas e
aplicadas, ciências sociais e comportamentais, ciências humanas, ciências da educação) do que
ao facto de se tratar do subsistema de ensino universitário ou politécnico. A existência de
diferenças reforça uma ideia contrária à de normalização da avaliação. Por último, emergiu a
rejeição da ideia de fazer depender o dispositivo de avaliação aos órgãos de gestão formal das
instituições. Este facto pode ser interpretado como o receio de que a avaliação possa servir de
uma forma mais directa e linear na gestão da carreira ou do serviço dos docentes. Isto
constitui um dos aspectos nucleares a enfrentar no desenvolvimento de um dispositivo de
avaliação.  
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1. Contextualização do projecto

A sociedade portuguesa começa a dar sinais de uma preocupação cada vez maior com a

qualidade do Ensino Superior. Deste modo, exige cada vez mais a demonstração do valor do

trabalho dos docentes do ensino superior na perspectiva de crescente responsabilização dos

mesmos sobre o trabalho desenvolvido. Contudo, existe a convicção generalizada e partilhada

pelos próprios docentes de que a qualidade das actividades profissionais raras vezes é

globalmente avaliada.

Se considerarmos que as principais  tarefas de um docente são a investigação, a

participação institucional e o ensino, não é díficil deduzir através dos mecanismos e

procedimentos previstos na progressão da carreira docente (Almeida et al., 1999) que a

dimensão ensino é a menos valorizada e visível na actividade docente embora seja aquela que,

por exemplo, no Ensino Politécnico, ocupa a maior parte do tempo da actividade dos docentes.

Por este facto, reconhece-se que actualmente a dimensão ensino nas instituições do ensino

superior tem recebido menos atenção do que a investigação e de que há uma necessidade

urgente dos indivíduos e das instituições construírem critérios de qualidade do ensino e da sua

eficácia.

É neste contexto que, em resposta a um concurso público aberto pelo Departamento do

Ensino Superior do Ministério de Educação, uma parceria constituída por docentes da Escola

Superior de Educação e Escola Superior de Ciências Empresarias do Instituto Politécnico de

Setúbal e do Departamento de Educação  da Faculdade de Ciências da Universidade de

Lisboa iniciou um trabalho de investigação intitulado "Estudo sobre a avaliação dos docentes

do ensino superior: desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho”. Este

projecto teve como objectivo desenvolver um dispositivo de avaliação do desempenho dos

docentes do ensino superior, no que respeita à componente de ensino.

2. Objectivos de um dispositivo de avaliação

Ao iniciarmos este trabalho apesar de conscientes da necessidade de criar dispositivos que

permitam avaliar do desempenho do docente, colocámos uma questão prévia que consistiu não

só em perceber a razão de ser do dispositivo, como de tornar explícitos os seus objectivos.

Estes objectivos enquadram-se na evolução das próprias concepções e modelos de

avaliação. Tomam como objectos as pessoas e as instituições. Nos primeiros, o foco vai para

a valorização  dos docentes e, nos segundos, a ênfase recai numa política de valorização do

ensino e da qualidade de formação que as instituições oferecem.

Deste  modo os objectivos  que privilegiámos  foram os seguintes:
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• Contribuir para melhorar a qualidade do desempenho profissional dos docentes e dos

serviços que a instituição presta. Embora a qualidade seja algo difícil de definir, plástico e

mutável não deixa de ser uma utopia que ao ser perseguida trás frutos benéficos;

• Dar visibilidade ao trabalho realizado pelas instituições do ensino superior, na vertente

ensino, valorizando socialmente o trabalho que as instituições desenvolvem;

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, isto é, de valores e

atitudes, bem como de competências e saberes profissionais;

• Contribuir para uma política de formação dos docentes do ensino superior ajudando não

só a identificar necessidades de formação, mas também a validar processos de formação;

• Contribuir para a refundação dos critérios de promoção da carreira na medida em que

permite disponibilizar dados organizados e sistematizados sobre o desempenho do docente na

vertente ensino.

Em síntese, o dispositivo de avaliação deve ser concebido de forma a ser entendido como

uma força positiva, em vez de uma intrusão negativa. Deve constituir-se e instituir-se com o

objectivo duplo: ajudar o indivíduo a melhorar o seu ensino e contribuir para o

desenvolvimento da instituição. Assim, defende-se que o desenvolvimento de tal dispositivo

deve fazer-se de uma forma comprometida com os docentes em detrimento de uma forma

imposta e de controle institucional.

Tendo por base estes pressupostos e assumindo de uma forma clara uma perspectiva

formativa, o nosso trabalho mais do que definir procedimentos e instrumentos "prontos a

usar", centrou-se nos aspectos metodológicos e na identificação de problemas a serem

equacionados por cada instituição ao definir e implementar o seu dispositivo de avaliação.

3. Metodologia de trabalho

Para procurar ter um conhecimento reflectido sobre esta problemática, e envolver os

principais actores dum processo de avaliação — os docentes — na construção do próprio

dispositivo, a metodologia seguida compreendeu:

• Três estudos de caso (instituições do ensino superior do Canadá, Reino Unido e Holanda)

em que se procurou analisar três modelos de avaliação de modo a identificar suas

virtualidades e/ou obstáculos;

• Um painel de actores constituído por diferentes elementos, que de algum modo se

relacionavam com estes problemas (docentes por categoria profissional e subsistemas de

ensino; sindicatos de professores; associações de estudantes; representantes das

universidades  e politécnicos e personalidades) e que teve como objectivo analisar e discutir

algumas propostas que tínhamos para o dispositivo de avaliação;



_________________________________  I Symposium Iberoamericano de DIDACTICA UNIVERSITARIA

________________________________________________________________________________ 5

• Um questionário aos docentes do ensino superior aplicado a uma amostra estratificada por

categorias de 2087 docentes, representando 13% do universo (existiam no ano lectivo de

1997/98, 12317 e 4377 docentes dos subsistemas universitário e politécnico, respectivamente).

 O questionário aplicado teve como objectivo conhecer o grau de concordância ou

discordância face a aspectos do dispositivo de avaliação. Este era constituído por perguntas

abertas e fechadas e estava organizado em cinco campos: caracterização dos docentes;

caracterização da instituição; funções/actividades desenvolvidas pelos docentes na sua

actividade profissional; funções e processos de avaliação do desempenho pedagógico dos

docentes; e comentários ao dispositivo.

4. Questões centrais

O objectivo de qualquer avaliação de desempenho deve ter por meta a qualidade, isto é, o

impacto do trabalho realizado. Contudo, aquela deve ser interpretada de uma forma

contextualizada, isto é, deve ter em conta o conhecimento das missões, as responsabilidades e

as expectativas das instituições a que cada docente pertence.

Um dos aspectos importantes do processo de avaliação consiste em encará-lo, quer numa

perspectiva de desenvolvimento pessoal, quer institucional, isto é, a avaliação deve assumir o

duplo objectivo de ajudar o indivíduo e desenvolver a instituição. Ter este pressuposto implica,

por um lado, a avaliação não poder ser um momento, mas sim um processo continuado. Por

outro, torna-se indispensável comprometer os docentes neste processo de modo a incentivar

naqueles a procura de sentido para o seu trabalho, partilhando com os seus pares e alunos as

suas reflexões, verdades e incertezas. Deste modo, aquilo que fundamenta a acção deve ser

uma atitude de comprometimento versus uma atitude de controlo.

A tarefa de estabelecer  os critérios e os indicadores de qualidade é muitas vezes tomada

como a tarefa nobre na elaboração de uma dispositivo de avaliação, esbatendo outros aspectos

que em nosso entender são decisivos na forma como o dispositivo serve propósitos

formativos ou apenas administrativos. Entre estes aspectos tem-se a forma como se organiza

o processo de designação dos docentes e/ou disciplinas a avaliar; a selecção dos instrumentos

a usar no processo de avaliação; o modo como se organiza o processo de divulgação dos

resultados; e os usos a dar aos resultados da avaliação.

É sobre estes aspectos que iremos centrar a nossa atenção, discutindo as nossas posições

e comparando-as com o que os professores pensam sobre estas matérias .

Quem decide sobre quem é avaliado e o que é avaliado
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Falar-se em quem decide sobre quem é avaliado só tem sentido se se adoptar uma lógica

contrária à de se avaliar, em todos os momentos de avaliação, todos os docentes. Em nosso

entender, avaliar cada docente todos os anos torna o processo muito pesado e dispendioso. Ao

seguir-se este modelo, corre-se o risco de rotinização e de banalização, podendo prejudicar a

qualidade dos dados e limitar a capacidade potencializadora da retroacção. As mudanças que

se desejam não são identificadas nem reconhecidas em períodos de tempo tão curtos, pelo que

aquilo que emerge são essencialmente os resultados imediatos da avaliação, favorecendo o

desenvolvimento de uma prática de hierarquização de excelência e de controle. O efeito

regulador e formador da avaliação pode assim vir a perder-se ou pelo menos a esbater-se.

Deste modo, consideramos que será mais adequado adoptar uma lógica de avaliação mais

dilatada no tempo a fim de evitar os efeitos negativos referidos.

Há assim que definir a quem cabe a decisão de, em cada momento de avaliação, indigitar

quem vai ser sujeito a avaliação. Na nossa perspectiva, e tendo em conta que a componente

ensino é algo que envolve de uma forma directa uma grande diversidade de actores (docentes,

alunos e órgãos de gestão), pensamos que a indigitação deve ser feita de uma forma

multivariada, garantindo que tanto o próprio, como os alunos, devem ter uma palavra a dizer

nesta matéria. Na nossa perspectiva deverá caber a uma dada entidade organizacional (por

exemplo, o presidente do departamento ou o conselho pedagógico) analisar e ponderar os

pedidos feitos e tomar a decisão final. De forma a respeitar os princípios éticos que todo o

processo avaliativo deve seguir, a decisão final deve ser comunicada a todos os docentes por

ela envolvidos antes de se iniciar o processo de avaliação.  

No sentido de validar a nossa posição face a esta matéria, quisemos saber quem, na

opinião dos docentes, cabia o poder de decidir qual/ais o(s) docente(s) a avaliar.

Quadro nº1 - Entidade responsável pela indigitação do docente a avaliar

Resultados globais
f %

Departamentos 409 60
Conselho pedagógico 379 55
Conselho científico 299 43
O próprio docente 375  54
Turma 228 33
Associação de estudantes 172 25
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

De acordo com o quadro nº 1 os departamentos foram considerados como a entidade mais

adequada para indicar qual/ais os docentes a avaliar, seguindo-se-lhe o conselho pedagógico.

Este facto pode indiciar uma concordância em que sejam os órgãos colectivos próximos do

trabalho pedagógico do docente a assumir esta função. É também considerado que o próprio
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docente se pode autopropor. Embora se reconheça que os estudantes através da sua turma ou

associação possam desempenhar algum papel neste processo, ele é visto com muito mais

reservas, nomeadamente o órgão representativo dos estudantes (AE).

Em síntese, podemos dizer que os resultados vão no sentido da proposta que fizemos, isto

é, haver possibilidades múltiplas de indigitação. Na nossa perspectiva, e tendo em conta que a

componente ensino é algo que envolve de uma forma directa uma grande diversidade de

actores (docentes, alunos e órgãos de gestão), pensamos que a indigitação deve ser feita de

uma forma multivariada, garantindo que tanto o próprio, como os alunos, devem ter uma

palavra a dizer nesta matéria. Na nossa perspectiva deverá caber a uma dada entidade

organizacional (por exemplo, o presidente do departamento ou o conselho pedagógico)

analisar e ponderar os pedidos feitos e tomar a decisão final. De forma a respeitar os

princípios éticos enunciados, a decisão final deve ser comunicada a todos os docentes por ela

envolvidos antes de se iniciar o processo de avaliação.  

A recolha de dados no processo de avaliação: fontes e instrumentos

A fonte de recolha de informação, que tem sido tradicionalmente mais utilizada na

avaliação do desempenho dos docentes, na vertente ensino, tem sido os alunos através da

aplicação de um questionário. Em Portugal, todos os casos conhecidos recorrem unicamente a

esta forma de recolha de dados. Nas universidades canadianas, os estudantes são a fonte mais

consultada, embora não única. Nos Estados Unidos, apenas a partir dos anos 80, os

estudantes tendem a deixar de ser a única fonte de informação consultada para apreciar o

trabalho do professor. Segundo Hélène Poissant (1996), este tipo de avaliação não só

constituiu uma fonte de informação acessível, como também barata.

Diversos autores defendem esta fonte de recolha de informação. Os estudantes são os

primeiros agentes da aprendizagem e, como tal, têm o direito de participar, em certa medida, na

avaliação do ensino. Para além disso, só os estudantes são capazes de julgar se os

comentários do docente aos seus exames e trabalhos lhes são ou não úteis; apenas eles podem

dizer se os materiais utilizados lhes permitiu ou não que aprendessem. Os estudantes

observam o docente quotidianamente e em condições naturais, enquanto que os colegas e

outros agentes, quando o observam na sala aula, fazem-no em condições artificiais e

embaraçantes. Segundo Theall e Franklin (1990, in Poissant, 1996), as avaliações feitas a

partir da recolha de dados junto dos estudantes são, no seu conjunto, multidimensionais,

fiáveis e estáveis; dependem mais do docente do que da disciplina; são relativamente válidas e

pouco afectadas por enviesamentos (bias) potenciais e consideradas úteis pelos

administradores, estudantes e talvez menos pelos docentes. Em parte devido a estas razões este
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tipo de avaliação tornou-se moeda corrente na maior parte das instituições de ensino superior,

em diversos países.

No entanto, esta fonte de recolha de informação, não é pacífica e levanta diversos tipos de

problemas. Segundo Hélène Poissant (1996), os docentes vêem com desconfiança a avaliação

feita pelos estudantes. Temem que esta seja enviesada por diferentes factores, como sejam, a

dificuldade da disciplina, a classificação obtida, a motivação do estudante, a dimensão da

turma. Os professores duvidam frequentemente da qualidade dos meios de medida utilizados

no questionário aos estudantes; os estudantes duvidam que o exercício da avaliação tenha

qualquer impacto na melhoria do ensino. Os administradores nem sempre sabem utilizar de

uma forma adequada os resultados fornecidos pela avaliação.

Deste modo, consideramos que os alunos são uma fonte a incluir em qualquer dispositivo

de avaliação do desempenho dos docentes, na vertente ensino, não devendo contudo ser os

únicos. Seguindo o princípio da diversidade, qualquer dispositivo de avaliação deve ter por

base fontes e meios diversificados de recolha de informação que permitam não só obter uma

compreensão parcial dos dados, como também triangular e confrontar as diversas

informações. Assim, outras fontes de recolha de informação parecem ser igualmente

indispensáveis. Este é o caso do próprio docente.

Na literatura podem-se encontrar referências a outras fontes de recolha de informação,

nomeadamente os pares. Segundo Hélène Poissant (1996), a avaliação feita pelos pares é

essencial na determinação da qualidade do trabalho do docente. Ainda segundo esta autora, os

pares estão particularmente bem qualificados quando se trata de avaliar os materiais de ensino.

Estas apreciações têm normalmente por base a observação directa, ou através de vídeo, de

aulas. No entanto, a observação de aulas levanta alguma controvérsia. Por exemplo, os pares

não treinados têm tendência para avaliar mais positivamente o docente em comparação com a

dos estudantes. Outros factores são igualmente apontados como limitadores, como sejam

entre outros, uma amizade muito próxima entre os pares e o candidato; o número reduzido de

pares juizes, um conhecimento insuficiente do domínio de estudos do candidato, uma

competição com o candidato, e a falta de anonimato dos pares. Para obviar alguns destas

limitações, é por vezes apontado o recurso a avaliadores externos. Tendo em conta que o

dispositivo de avaliação que aqui se propõe será, para muitas das instituições portuguesas do

ensino superior, a primeira experiência neste campo, consideramos que os pares não deverão

desde já ser considerados como fonte de recolha de informação.

Em síntese, consideramos que os docentes, o próprio e os alunos são as fontes

priveligiadas  na recolha de informação. É também esta a perspectiva da opinião expressa

pelos docentes, como se pode observar pelo quadro nº 2
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Quadro nº 2  Fontes de informação, hierarquizadas segundo ordem de importância

Ordem de
importância

Média E. Universitário
(1 - 5)*

Média E. Politécnico
(1 - 5)

1º
Avaliação feita pelos responsáveis pela
disciplina (70)

3.95

Avaliação feita pelos responsáveis pela
disciplina  (70)

3.96

2º
Avaliação feita pelos alunos (68)

3.73
Avaliação feita pelos alunos(68)

3.72

3º
Auto-avaliação (67)

3.66
Auto-avaliação (67)

3.65

último
Avaliação feita pelo Conselho Directivo
(75)

2.4

Avaliação feita pelo Conselho Directivo
(75)

2.4

Fonte: Inquérito por questionário ao docentes
* 1 - nada importante; 5 - muitíssimo importante.

Como se pode verificar, quer ao nível do ensino universitário, quer do ensino politécnico,

as respostas obtidas confirmam a preferência pela diversidade de fontes: responsável

institucional pela disciplina (par/órgão de gestão intermédia), alunos e o próprio. É de salientar

que a fonte menos escolhida recai sobre os órgãos de gestão formal. Este facto leva-nos a

diferenciar o que são órgãos de gestão intermédia, isto é, próximos das realidades lectivas, e os

órgãos formais. Estes resultados permitem perceber que os docentes privilegiam

essencialmente fontes próximas do terreno. É de salientar, contudo, que o facto da questão

colocada em primeiro lugar, ainda por escassa margem, é uma figura próxima do terreno, mas

também institucionalizada. Pode perceber-se aqui uma leve tendência do predomínio do

institucional versus o próprio ou os alunos/clientes, que pode eventualmente explicar-se por

um meio de garantir uma certa veracidade (institucionalidade), objectividade (externalidade) e

controle de situação.

Não tendo havido respostas muito diferentes entre o ensino universitário e politécnico,

fomos verificar se havia diferenças entre as áreas científicas. Assim, cruzando esta variável

com as respostas dadas neste domínio, de acordo com os resultados obtidos, parece haver uma

associação significativa de respostas em três dos itens considerados. As Ciências Exactas e

Aplicadas valorizam a avaliação feita pelos responsáveis da disciplina (ℵ2 = 16.108; df = 8; p

= 0.041), enquanto desvalorizam a auto-avaliação (ℵ2 = 25.462; df = 8; p = 0.001). As

Ciências da Educação valorizam a avaliação feita pelo departamento(ℵ2 = 25.323; df = 8; p =

0.001).

Quanto aos instrumentos de recolha de informação consideramos deverão ser múltiplos e

complementares. Segundo Huguette Bernard (1992), entre os principais instrumentos de

avaliação, normalmente utilizados, podem apontar-se os questionários aplicados aos

estudantes; os questionários de análise do material de ensino; as grelhas de observação de
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aulas; os relatórios de avaliação de ensino e outros, menos formais, como sejam, os

comentários escritos ou orais de estudantes ou de colegas.

Sejam quais forem no entanto os instrumentos a considerar devem ser criadas as

condições que permitam garantir a fiabilidade e validade dos mesmos. A fiabilidade,

prendendo-se com os processos de aplicação dos instrumentos, impõe que os procedimentos

usados sejam semelhantes nas diversas situações. A validade, associada à relação entre os

instrumentos e os seus usos, requer que estes sejam adequados ao que se pretende saber.

Tendo presente as fontes por nós consideradas, entendemos que os instrumentos que

consideramos como mais adequados são: um questionário a aplicar aos alunos; um

questionário a aplicar ao docente e um relatório de reflexão a elaborar pelo docente e os

materiais pedagógicos produzidos pelo docente. O quadro nº 3 apresenta a opinião dos

docentes face ao seu nível de aceitação por cada um destes instrumentos.

Quadro nº 3 Instrumentos de recolha de informação

Instrumentos de recolha de informação Média E. Univ.
(1 - 5)*

Média E. Pol
(1 - 5)

Questionário de caracterização do contexto,
a preencher pelo docente 4.03 4.02
Questionário a preencher pelos alunos 4.01 3.96
Relatório de reflexão sobre a actividade lectiva 3.75 3.78
Material de apoio utilizado pelo docente 3.52 3.55

Fonte: Inquérito por questionário ao docentes
* 1 - nada importante; 5 - muitíssimo importante.

Na opinião dos professores uma primeira constatação vai no sentido da diversidade de

instrumentos de recolha de informação. Podemos referir que se privilegiam mais os

questionários, quer dos alunos, quer do docente, do que a auto-reflexão ou a apresentação dos

materiais utilizados. Note-se, contudo, que a opinião dos alunos deverá ser acompanhada pela

leitura do próprio docente sobre o contexto do desenvolvimento do trabalho realizado. Este

facto vai no sentido por nós já referido da precariedade de tomar apenas como meio de recolha

de informação um questionário a ser preenchido pelos alunos.

Procurámos saber se haveria associação significativa entre as áreas científicas a que

pertencem os docentes e as respostas obtidas. De acordo com os resultados, o único

instrumento que veio revelar associação foi o relatório de reflexão sobre a actividade lectiva

(ℵ2 = 33.859; df = 8; p = 0.000), mais valorizado pelas Ciências da Educação e Ciências

Humanas.

Em síntese, parece haver uma clara aceitação sobre a existência de diversos tipos de

instrumentos de recolha de informação, o que vem confirmar o princípio da diversidade por

nós defendido.
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Organização do processo de divulgação dos resultados

Este campo é um dos pontos mais sensíveis num dispositivo de avaliação, já que se prende

com questões éticas e pode condicionar o sucesso ou insucesso de uma das funções

primordiais da avaliação, a componente formativa. Na nossa proposta, embora não tenhamos

apontado para uma única solução, há um princípio que tomamos como essencial, que é o de a

avaliação ser um instrumento de valorização e desenvolvimento pessoal em detrimento de um

instrumento de segregação e de marginilização.

O conhecimento dos resultados pode ser feito a dois níveis: por docente ou agregados.

Estes últimos poderão ser feitos segundo vários critérios, como seja, por disciplina ou por

departamento.

De modo a garantir um dos valores que sustentam este dispositivo de avaliação — a

confidencialidade — defendemos que os resultados da avaliação por docente deve ser do

conhecimento de um grupo relativamente restrito de pessoas. Embora consideremos que,

tendo em conta as características específicas das instituições, este grupo poderá variar,

apontamos alguns critérios norteadores da selecção desse grupo ou entidade. Assim, entre

eles, temos: o representar um órgão institucional próximo do terreno, o desempenhar um

cargo estável e o ter a possibilidade de, em conjunto com o próprio docente, definir medidas

de acção a implementar no futuro.   

Tendo presente que uma das finalidades da avaliação do desempenho dos docentes é o de

permitir a visibilidade e qualidade do ensino ministrado, os dados devem ser também do

conhecimento público. Todavia, estes deverão ser agregados, uma vez que desta forma

garantem os objectivos preconizados e evitam que se caia em comparações entre docentes que,

para além dos efeitos negativos já enunciados, mesmo de um ponto de vista técnico exigem

um elevado grau de reserva.

A resposta dos docentes a esta questão foi aquela que apresentou um maior número de

não respostas (ver quadro nº 4). Dos inquiridos, 13% (90 docentes) não responderam, o que

pode indiciar que este domínio oferece especial dificuldade, talvez devido à própria

especificidade do assunto, nomeadamente pelas questões éticas que levanta.

Quadro nº4   Divulgação dos resultados da avaliação

Resultados globais
f %*

Públicos 203 34
Próprio e responsável por departamento 163 27
Próprio e responsável por disciplina 119 20



_________________________________  I Symposium Iberoamericano de DIDACTICA UNIVERSITARIA

________________________________________________________________________________ 12

Próprio e comissão ad-hoc 55 9
Só o docente 27 5
Outro 35 6
Total 602 101
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Da leitura do quadro nº 4 poder-se-á dizer que existe uma dispersão de opiniões, embora a

divulgação pública seja a situação mais escolhida. Seguem-se-lhe o conhecimento dos dados

entre o próprio e o responsável pelo departamento e pela disciplina. É, no entanto, de salientar

que as propostas apresentadas na opção “outro” vão largamente no sentido de que o

conhecimento não seja público, havendo, por exemplo, combinações de algumas das outras

opções dadas. Poder-se-á ainda dizer que os docentes parecem rejeitar de forma clara que os

dados da avaliação sejam apenas do conhecimento do próprio. Em suma, a evolução das

respostas aponta um sentido da preferência: do público decrescendo sucessivamente à medida

que se vai tornando mais privado.

Uma possível explicação deste facto pode resultar da experiência vivida de muitos dos

docentes. Note-se que, as avaliações feitas para progressão na carreira têm um carácter

público, bem como os resultados obtidos através das avaliações de desempenho que, em

Portugal, são desenvolvidas pelas Associações de Estudantes. Outra possível explicação

resulta na eventual contaminação de modelos de hierarquização de excelência tantas vezes

associados à avaliação de desempenho. Pese embora este facto, os problemas que o tornar

público os resultados da avaliação de desempenho feita de forma institucional pode consigo

acarretar, como seja, o reduzir o efeito regulador da avaliação e mesmo o de acentuar os

problemas de um docente com maiores necessidades de aperfeiçoamento, leva-nos a rejeitar

liminarmente esta hipótese e alertar uma vez mais para a imperiosidade do garante da

confidencialidade dos resultados.

Outro dos aspectos que nos parece relevante incide sobre a retroacção sobre o trabalho do

docente. Nesta dimensão quisemos saber quem deveria ter a responsabilidade de dialogar com

o docente acerca da sua avaliação, de modo a poder construir-se um quadro de relações e de

trabalho que permita o desenvolvimento pessoal e profissional do docente. Assim, a questão

foi formulada de modo a identificar quem, para além do próprio docente, deveria ter

conhecimento dos resultados.   

Também aqui não avançamos em termos de dispositivo com uma proposta, porque

pensamos que nesta matéria serão as instituições que devem encontrar as melhores soluções.

Todavia, parece-nos que a pessoa ou a entidade que deve conhecer os resultados deve ter

algumas características de estabilidade, ser alguém em quem se possa confiar, quer

profissionalmente, quer pessoalmente, ser conhecedor do terreno e tenha possibilidade de

desenvolver mecanismos de regulação, em conjunto com o docente
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Quadro nº 5 Utilização dos dados de avaliação

Resultados globais
f %

Responsável pela disciplina 445 64
Responsável por departamento 381 55
Comissão criada para o efeito 188 27
Presidente de um órgão de gestão 151 22
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Como se pode verificar no quadro nº 5 a preferência dos docentes  recai no responsável

pela disciplina, seguida do responsável pelo departamento. Qualquer destas hipóteses colhe

mais de metade das respostas, constituindo, deste modo, as duas hipóteses mais fortes. É de

salientar que em último lugar das preferências ficou o presidente de um órgão de gestão.

A análise destes resultados permite-nos apontar para a hipótese de que a pessoa

conhecedora dos dados e responsável pela sua utilização deve ser alguém conhecedor e

próximo do contexto de funcionamento da disciplina. De resto, esta posição parece-nos

coerente com o desenvolvimento de um contexto favorável à autoregulação.

Parece-nos também que os docentes não vêem como muito adequado que os usos da

avaliação estejam ligados aos órgãos de gestão formal da escola através dos seus presidentes.

Isto é sustentado pela baixa escolha desta hipótese (22%), comparativamente com as outras

hipóteses e também pela preferência do presidente do conselho pedagógico em relação ao

presidente do conselho científico e ainda pelo facto de não haver nenhuma referência ao

conselho directivo. Destes, o conselho pedagógico é de facto aquele que tem uma maior

representatividade e proximidade do terreno.

Em síntese, podemos talvez mais do que indicar uma pessoa ou entidade, identificar

algumas características de um perfil, nomeadamente, ser alguém com uma pertença

institucional,  conhecedora do contexto de funcionamento da disciplina e que garanta um uso

mais próximo de uma função formativa, em oposição a pessoas que possam ligar a avaliação

a um uso mais directo à gestão da carreira profissional.

Usos dos resultados da avaliação

Em qualquer dispositivo de avaliação os usos a dar ultrapassam largamente o âmbito da

avaliação do desempenho na vertente ensino. Os resultados não só estão directamente

relacionados com os objectivos definidos, como são por estes estabelecidos. Quando tal não

acontece, são os usos a definir implicitamente os objectivos reais do dispositivo. Para se
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minimizar este risco, é extremamente importante tornar visível e transparente a relação entre os

objectivos e os usos a todos os actores envolvidos — administradores, docentes e alunos.  

Os usos dos resultados da avaliação podem ser diversos, nomeadamente, a melhoria da

qualidade de ensino, a progressão na carreira e a manutenção do posto de trabalho. Tal como

definimos nos objectivos, o foco da avaliação deve centrar-se na melhoria da qualidade de

ensino, tanto a nível institucional, como individual. Assim, a avaliação de desempenho, na

vertente ensino, não deve estar directamente ligada, nem à progressão na carreira, nem à

manutenção do posto de trabalho dos docentes. Reconhecemos, contudo, que a avaliação do

desempenho pode estar relacionada com a progressão na carreira, mas de uma forma indirecta.

Os resultados das avaliações a que o docente for submetido devem ser mais um elemento a

considerar nos momentos formais já instituídos de progressão na carreira. No que concerne a

manutenção do posto de trabalho, sendo esta uma decisão administrativa exige a ponderação

de um conjunto mais alargado de informações que ultrapassam largamente o âmbito da

avaliação do desempenho na vertente ensino.

Assim, também nesta questão quisemos saber qual a opinião dos docentes relativamente

aos objectivos do processo de avaliação. Para tal, questionámos os docentes sobre diversos

usos possíveis a dar à avaliação.

Quadro nº 6  Usos da avaliação

Média
E. Univ. E. Pol.

Auto-avaliação 4.35 4.35
Identificação de necessidades de formação 4.13 4.18
Atribuição de incentivos 3.60 3.63
Progressão na carreira 3.56 3.56
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Como se pode verificar das respostas a esta questão, quer o ensino universitário, quer o

ensino politécnico apresentam o mesmo perfil de respostas. As opções mais referidas são

respectivamente a auto-avaliação e a identificação de necessidades de formação. Privilegiar a

auto-avaliação é uma tendência muito notória no caso das Ciências Humanas e das Ciências

da Educação comparativamente com as outras áreas, tendo mesmo sido observada uma

associação muito significativa (ℵ2 = 34.772; df = 8; p = 0.000). A opção menos escolhida

prende-se com a progressão na carreira.

 Estes dados podem deixar transparecer uma visão da avaliação essencialmente como um

instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional através da valorização da auto-

avaliação. Todavia, é também interessante notar a sensibilidade à necessidade de formação

sentida pelo docentes, peça central na melhoria da qualidade dos desempenhos profissionais.
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É ainda de salientar que os docentes não parecem associar sobretudo este tipo de avaliação a

um instrumento de gestão das carreiras profissionais, quer no que diz respeito à progressão na

carreira que, embora não sendo negada, é a opção menos escolhida, quer na utilização da

avaliação para a atribuição de incentivos.

Em síntese, podemos dizer que também na opinião dos docentes a avaliação deve

privilegiar a valorização pessoal e não ter, de uma forma pelo menos directa, um impacto na

progressão das carreiras profissionais.

Considerações finais

Ao discordarmos do paradigma tecnocrático de que os mesmos objectivos ou missões

institucionais tornam estas organiações iguais e consequentemente comparáveis entre si,

aasumimos a evidência  das suas diferenças, quer históricas e culturais, quer em termos da sua

dimensão, organização, recursos e possibilidades. Por consequência, não nos parece assim

legítimo a utilização do mesmo dispositivo em todas as instituições do ensino superior. Assim

defendemos que qualquer dispositivo de avaliação deve ser contextualizado, isto é assume-

se que cabe a cada instituição definir alguns aspectos relativos a esse dispositivo como, por

exemplo, quem é responsável pela sua gestão e implementeção. Este pressuposto é validado

através do questionário, se atendermos que, por exemplo, as Áreas Científicas constituiram

uma variável de diferenciação significativa entre algumas das respostas.

A decisão de proceder à avaliação do ensino suscita habitualmente grandes debates entre

os três grupos que constituem o todo o humano de um estabelecimento de educação e de

formação a saber: os alunos; os decisores e os docentes. Os interesses destes três grupos não

convergem expontaneamente quando se trata de debater a avaliação da actividade de ensino de

um conjunto de docentes com estatutos muito diversificados. No entato, uma condição

indispensável para um dispositivo de avaliação positivo é a existência de cooperação entre os

diferentes agentes intervenientes. Assim, para que a avaliação não seja sentida como um acto

de intrusão mas sim como algo que possa contribuir para a melhoria da instituição, dos alunos

e dos docentes é necessáro que o dispositivo se construa e se institua como um processo

participado. Como vimos, nas respostas dos docentes apresentadas anteriormente embora

exitissem zonas de convergência, não era dificil também de perceber as diferenças de opinião.

Negá-las ou nem sequer dar a possibilidade a que se manifestem é, em nossa opinião, a

melhor maneira de condenar “ab initio” as potencialidades formativas da avaliação.

Qualquer dispositivo de avaliação opera no contexto de uma política e de uma filosofia

institucional para a qual contribuem os docentes, os alunos e os administradores. As hipóteses
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de sucesso do processo de avaliação depende, entre outros aspectos da qualidade das fontes e

dos meios utilizados para recolha de informação.

Não se restringindo o trabalho do docente ao nível do ensino às aulas “em estrito senso”

as principais fontes de informação a consultar, no momento da avaliação do ensino, são as

pessoas que tiveram a ocasião de observar a prestação da disciplina e/ou de analisar os

materiais de ensino e de aprendizagem. Portanto, quanto às fontes o dispositivo deve ser

diversificado, passando pelo próprio professor, estudantes, pares e órgãos de gestão

intermédia próximos do trabalho desenvolvido pelo docente. Nas respostas apresentadas pelos

docentes pode reconhecer-se efectivamente esta diversidade cruzada com o factor da

proximidade do trabalho desenvolvido nas suas multiplas facetas.

Se o trabalho do docente na vertente ensino é diverso e as fontes múltiplas então também

os instrumentos de avaliação não só devem ser diversificados como também cobrir várias

dimensões. Restringir a avaliação a um questionário preenchido pelos alunos será no mínimo

redutor para além de eticamente discutível. Assim, o dispositivo deve ser multimensional,

isto é, a avaliação da actividade de ensino do docente deve cobrir diversas componentes, como

sejam, aspectos relativos à planificação do trabalho de ensino, às práticas lectivas, à reflexão

dessas mesmas práticas, ao apoio dado aos alunos fora das aulas, aos materiais utilizados e

postos à disposição. Tal como apresentamos, também os professores através das suas

respostas preconizam uma diversidade de instrumentos capazes de cobrir a

multimensionalidade das suas tarefas.

Um dos principais fins da avaliação, a saber, a melhoria da qualidade do ensino, é tanto

melhor servida quando os utilizadores e aqueles que tomam decisões estão devidamente

informados quanto aos usos dos resultados da avaliação. Assim, a explicitação das

finalidades, objectivos, meios e usos, representam não só são uma condição para garantir a um

dispositivo com funções formativas, mas também como garante de uma atitude ética nas

relações entre os diferentes actores envolvidos. Finalmente, a objectividade não é um ponto de

partida, garantido pelos instrumentos de medida, mas antes um ponto de chegada,

operacionalizado através da negociação das intersubjectividades.
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