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Esta comunicação aborda a trajectória e os desafios da avaliação do trabalho docente na 
Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM). Tendo como base a pesquisa bibliográfica e 
documental, entrevistas não estruturadas e a experiência informada dos autores, o texto tem 
como objectivo geral compreender a relação existente entre as políticas de avaliação, os 
critérios de avaliação do trabalho docente e as propostas formativas para o desenvolvimento 
deste profissional. A metodologia adoptada para a elaboração deste estudo foi a pesquisa 
bibliográfica e documental, entrevistas não estruturadas e experiência profissional dos 
autores. Neste sentido foram analisadas obras de teóricos que se debruçam sobre a avaliação 
e, mais especificamente, a avaliação do desempenho docente, assim como relatórios e outros 
documentos da UPM sobre a temática. Para dar mais consistência à análise, foram 
entrevistados em Dezembro de 2015 dois gestores seniores da UPM. A experiência dos 
autores foi também uma base importante para as análises e reflexões ora apresentadas. 
Argumentamos que, apesar do reconhecimento, pelo menos do ponto de vista teórico, do 
papel da avaliação do trabalho docente, na prática, ela está mais associada a formalismos de 
progressão na carreira, e ao cumprimento de directivas emanadas pelo Estado dentro do 
contexto da reforma da função pública, que exige uma avaliação regular dos funcionários (o 
corpo docente é também assim considerado), sem sinais claros de que a avaliação esteja a 
cumprir com a função de contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino, 
pesquisa e extensão. Concluímos que a avaliação do desempenho docente tem que ser 
concebida numa perspectiva holística, que inclua a auto-reflexão do professor sobre a sua 
prática e que, embora ainda esteja numa fase inicial de construção na UPM, a avaliação do 
desempenho docente necessita de ser ressignificada. Universidade Pedagógica de 
Moçambique (UPM) foi criada em 1985, dez anos após a Independência de Moçambique, 
constituindo a primeira Instituição do Ensino Superior (IES) público pós-colonial. A UPM forma 
professores e outros técnicos para a educação e áreas afins. Como forma de aprimorar o 
desempenho docente, garantir a melhoria constante da qualidade de ensino-aprendizagem, 
assim como responder às exigências das reformas em curso na função pública, a UPM 
introduziu (efectivamente) o sistema de avaliação de desempenho docente em 2012. 
Anteriormente, existiram estudos e ensaios sobre a referida avaliação. Este sistema foi sendo 
aprimorado e em 2015 o desempenho docente está a ser  avaliado on line. Como se pode 
perceber é uma história muito recente. Este texto tem como objectivo geral compreender a 
relação existente entre as políticas de avaliação, os critérios de avaliação do trabalho docente 
e as propostas formativas para o desenvolvimento deste profissional na UPM. Em 
Moçambique, como em vários países do mundo, a avaliação educacional encontra-se no 
centro das atenções. A avaliação é uma actividade complexa e na óptica do desenvolvimento 
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profissional docente tem que ser perspectivada como uma actividade multidimensional, que 
contribui para aprimorar o desempenho individual, colectivo e institucional, identificando as 
fraquezas e constrangimentos, buscando superá-los, assim como os pontos fortes e sucessos, 
potencializando-os. Como processo educativo, a avaliação tem que possuir um carácter 
predominantemente formativo, e não restringir-se à simples produção de números, com teor 
meramente tecnicista e administrativo. Neste texto guiamo-nos pelo postulado de que "Um 
processo de avaliação de desempenho, desenvolvido com propósitos formativos, favorecerá a 
qualidade do ensino e o desenvolvimento profissional do professor, na medida em que 
valorizará a pessoa e as sua acções" (Alves, Flores e Machado, 2011). Existem vários modelos 
de avaliação do trabalho docente nas IES sendo, regra geral, o principal objectivo avaliar 
globalmente o trabalho e o desempenho de cada docente num determinado intervalo de 
tempo regular (ex. um ano). As questões que se colocam são: como devem ser os 
procedimentos para a realização de tal tarefa? que actores devem ser envolvidos? que 
elementos devem ser tidos em conta na avaliação? o que fazer com os resultados da avaliação 
do trabalho docente tendo em vista a melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem, da pesquisa e extensão? Tudo depende, em larga medida, do grau de 
autonomia e do desenvolvimento de cada IES. Até 2012 a avaliação do desempenho docente 
na UPM era efectuada da mesma forma como se avaliava um funcionário público no Aparelho 
de Estado em Moçambique, situação esta que criava imenso desconforto no seio dos 
docentes. Neste contexto, a UP criou, em 2007, uma Comissão de Avaliação Interna, 
funcionando junto à Direcção Pedagógica (DPe). Esta Comissão tinha como objectivo elaborar 
a proposta de avaliação do desempenho docente. Inicialmente esta avaliação foi concebida 
para se realizar com base em três questionários: um em que os estudantes avaliavam o 
docente, outro que era preenchido pelo próprio docente e o terceiro preenchido pelos 
gestores (Matos, 2009). Na fase actual, depois das mudanças que o sistema foi tendo, a 
avaliação do desempenho docente está baseada no preenchimento dos seguintes 
questionários (i) avaliação do docente pelo estudante, (ii) avaliação do docente pelo Chefe de 
Departamento (para o caso das Faculdade/Escolas) ou Director do Curso (para o caso das 
Delegações). Seguidamente, existe uma ficha de classificação final do desempenho docente, 
que é homologada pelo Director da Unidade Orgânica (Faculdade, Escola ou Delegação). 
Passamos a apresentar as características de cada questionário: (i) Avaliação do docente pelo 
estudante - este questionário está dividido em 3 partes; uma primeira com dados de 
identificação do curso, disciplina, ano, semestre e nome do docente, e depois as instruções de 
preenchimento, em que se orienta o estudante a atribuir por item uma classificação numa 
escala de 1 (insuficiente) a 5 (excelente). A segunda parte apresenta dois grupos de aspectos a 
avaliar no docente, os disciplinares (com dois itens) e os de ensino (com 14 itens), sendo 
completada com a "opinião sobre o docente", com carácter qualitativo. Na terceira parte 
consta a tabela de classificação final, numa escala de pontuação máxima de excelente (entre 
72 e 80%) e mínima de Insuficientes (entre 0-39%); (ii) Avaliação do docente pelo Chefe de 
Departamento/Director de Curso -tal como a anterior tem a parte de identificação, estando 
aqui acrescida a categoria profissional do docente, depois uma segunda parte com aspectos 
disciplinares (8 itens) e de pesquisa e extensão (8 itens). Segue-se depois a opinião sobre o 
docente e a tabela de classificação; A classificação final do desempenho docente efectua-se 
através do preenchimento de uma ficha que contempla uma parte com dados de identificação 
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(semelhante à anterior). São dadas orientações no sentido de que "a classificação quantitativa 
final é resultante da média das classificações obtidas nas fichas de avaliação do docente pelo 
superior hierárquico e pelos estudantes"(UP, 2015). Quanto à classificação qualitativa, esta é 
convertida em quantitativa na escala de classificação adoptada pelo sistema. Na ficha ainda 
consta uma parte descritiva em que devem ser assinalados os aspectos mais referenciados 
pelos estudantes sobre o docente e, de seguida, pelo Chefe de Departamento/Director do 
Cuso sobre o docente. Na última parte da ficha está um espaço em que o docente assina em 
como tomou conhecimento da sua avaliação e depois segue-se um espaço em que o Director 
da Faculdade, Escola ou Delegação homologa a avaliação. Quando o sistema foi introduzido 
havia um questionário de autoavaliação do docente, mas verificou-se que as classificações que 
eles atribuíam eram geralmente excelentes, o que contrastava, muitas vezes, com a 
classificação que era atribuída pelos estudantes. Este facto acabava "contaminando" o sistema 
de avaliação existente na UPM. Como forma de dar "solução" ao problema, optou-se por 
secundarizar a autoavaliação, fazendo com que não tivesse nenhum peso na classificação final 
do docente. O número de intervenientes neste processo alargou-se. No início era com base 
em amostras, agora todos os estudantes e docentes são envolvidos no processo.Os dados 
obtidos nas avaliações são primeiro analisados pelo Director do Curso, encarregue pela pré-
sistematização da informação, que depois é encaminhada para a Direcção da Faculdade, 
Escola ou Delegação e posteriormente para a DPe, que é o órgão que coordena e faz a 
monitoria do processo. A forma como os dados são divulgados pode gerar problemas éticos e 
de confidencialidade. Por exemplo o "Relatório de avaliação do corpo docente II Semestre 
2012", disponível online (UP, 2013a) , na parte final apresenta uma lista de docentes com 
Suficiente e Insuficiente, o que mostra claramente o carácter de controlo e exclusão. Podemos 
aqui questionar por que razão os docentes com as classificações de Bom, Muito Bom e 
Excelente não constam da lista. Esta situação pode criar sentimentos de rejeição e frustração 
em relação ao processo por parte dos docentes, desenvolvendo-se um clima desfavorável, isto 
acrescido ao facto de o sistema ainda ser jovem e estar em implantação. Por outras palavras 
"o problema da avaliação dos professores é não só difícil, mas também, de uma certa maneira, 
explosivo" (Hadji, 1994:27).O referido Relatório apresenta os resultados da avaliação por 
unidade orgânica, de forma quantitativa e seguidamente, de forma qualitativa, as observações 
relativas ao bom desempenho, por um lado, e as de desempenho abaixo da média, por outro, 
ambas extraídas das fichas de questionário, faltando uma análise que sinalize para a mudança 
necessária. Entretanto, a leitura dessa informação disponível leva a perceber as áreas mais 
críticas, que exigem formação do corpo docente. É nessa base que anualmente são 
planificadas e realizadas acções de formação do corpo docente da UPM, no período intercalar 
entre os dois semestres e durante uma semana. As capacitações são organizadas em módulos, 
actuando como facilitadores, docentes das várias Faculdades, Escolas e Delegações da UPM. 
Através da observação dos dados constantes do "Relatório de Capacitação do Corpo Docente-
2013" (UP, 2013b), verifica-se que de uma maneira geral o nível de participação tem estado a 
crescer. Apesar disso, constata-se que, em termos comparativos, a participação tende a ser 
maior nas Delegações do que na Sede, em Maputo. Isto pode estar associado aos mecanismos 
de controlo, mais rigorosos nas províncias em relação à capital. A avaliação do desempenho 
docente tem que ser concebida numa perspectiva holística, que tome em consideração todas 
as dimensões do indivíduo como pessoa, profissional em formação contínua, inserido num 
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determinado contexto de trabalho, no qual estabelece vínculos com a comunidade 
envolvente. Nesta perspectiva, a imagem que o docente tem de si, a auto-reflexão sobre a sua 
prática são elementos preponderantes a tomar em consideração, tornando deste modo a 
processo mais inclusivo, participativo, justo e ético. Para o caso da UPM, estando ainda a ser 
construída em fase inicial, a avaliação do desempenho docente necessita de ser ressignificada. 
Sugere-se maior formação e informação de todos os actores que têm que lidar com um 
conjunto de documentos e práticas ligados à avaliação do desempenho docente. Estamos em 
crer que formando e sensibilizando os docentes para a necessidade de avaliarem a sua prática 
estaremos a contribuir para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa e para a melhoria 
dos processos educativos na UPM. 
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