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(IM)POSSIBILIDADES 
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Não suscita controvérsia a ideia de que as últimas décadas ficam marcadas pela 
implementação de um conjunto de políticas públicas de cariz neoliberal cujos efeitos se 
fizeram sentir em diversos setores sociais, particularmente na educação, gerando o que Ball 
(1998) designa por nova ortodoxia educativa para se referir ao processo de subordinação das 
políticas educativas a imperativos de ordem económica e empresarial. Tal ortodoxia, que 
esteve na base da redefinição do papel do Estado e da afirmação de um modelo institucional 
de índole tecnocrática e gerencialista (Lima, 1996), foi sendo legitimada pela ideologia da 
«excelência» e da meritocracia (Seixas, 2001), numa lógica de progressiva mercadorização da 
educação. O impacto que todo este cenário gerou ao nível da gestão e da autonomia das 
Instituições de Ensino Superior foi particularmente visível ao nível da avaliação do 
desempenho docente, com políticas e práticas de avaliação que têm transformado a avaliação 
do desempenho num mecanismo de regulação e de controlo, condicionando o trabalho que os 
professores desenvolvem, desvirtuando em alguns casos os princípios que deveriam nortear 
esse processo. 
Nesta comunicação analisamos o caso específico da avaliação do desempenho docente (ADD) 
na Universidade do Minho e desvelamos alguns sentidos que lhe subjazem. Para o efeito, 
procedemos a uma análise das políticas programáticas que norteiam esse processo, bem 
como dos documentos construídos para o efeito, e procurámos averiguar se contribuíram 
quer para instituir uma cultura de participação na instituição, quer para mudar e melhorar as 
práticas curriculares que aí se desenvolvem. 
Os resultados obtidos permitiram-nos verificar que existe alguma dissonância entre as 
intenções vertidas nos documentos que enquadram e norteiam a ADD e o que se verifica ao 
nível das práticas avaliativas na instituição. Constatámos, ainda, que a essa dissonância é fruto 
da tensão a que está sujeito o próprio processo avaliativo e que resulta, em grande parte, de 
duas forças de sentidos distintos: por um lado, a tendência de uniformização das políticas 
públicas entre vários países, um processo a que a globalização não é alheia e onde a 
burocratização continua a pontuar; por outro lado, a necessidade de contextualizar a ADD, o 
que só é viável se forem implementadas estratégias institucionais que, sem deixarem de ter 
em atenção os desafios que hoje se colocam à docência no ensino superior, tiverem em conta 
as perceções dos docentes sobre o processo, permitirem refletir sobre as práticas que 
desenvolvem e viabilizarem um efetivo desenvolvimento profissional. Só assim será possível, 
como lembra Sousa Santos (2000), transformar a “inquietude” em energia emancipatória, 
encetar uma efetiva reconfiguração de saberes e alterar rotinas que se foram instalando e que 



 

188 

condicionam a mudança das práticas curriculares e a avaliação que se desenvolve nas 
instituições. 
Urge, por isso, averiguar até que ponto será possível conjugar os mecanismos de prestação 
contas instituídos com o desenvolvimento de uma efetiva cultura de participação e a adoção 
de práticas de avaliação consonantes com os propósitos democratizantes que devem presidir 
a esse processo. 
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