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RESUMO 

 

       Este trabalho foi realizado no Campus Realengo II da Autarquia Federal Colégio 

Pedro II e dele constam quatro aspectos, sendo que o inicial, que introduz o tema, aborda a 

contextualização do tema da pesquisa, seguido da citação do problema da pesquisa, dos objetivos 

geral e específicos. A partir disso, é apresentado o referencial teórico, onde se fundamenta o tema 

da pesquisa alicerçada pela revisão bibliográfica com relevo para o processo de avaliação, suas 

nuances e terminologias usuais e ênfase no estágio probatório. O estudo bibliográfico procurou 

conceituar a avaliação de desempenho, apresentar a evolução histórica, reflexões em torno do tema 

e a legislação pertinente, assim como abordou a atuação dos setores de gestão de pessoas em relação 

ao tema. O terceiro aspecto apresenta a metodologia usada para a coleta de dados que subsidiaram 

a verificação proposta nos objetivos deste trabalho e a análise dos resultados. A pesquisa de campo 

foi realizada através de entrevistas em grupos focais utilizando como instrumento um questionário. 

Na quarta etapa identificou-se como resultado que o documento usado para a avaliação de 

desempenho do docente é pouco eficiente, onde os critérios não são claros ou restritos a aspectos 

meramente administrativos, não havendo uma avaliação de forma ampla, alinhada a Missão, Visão 

e Valores do Colégio Pedro II. O desenvolvimento de critérios para que avaliadores e avaliados 

estabeleçam uma nova sistemática para a aplicação do processo de avaliação no Colégio Pedro II 

se faz necessário, observando-se ações pedagógicas do professor além das administrativas, 

alinhando, assim, as ações que criam valor. 

  

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Estágio Probatório; Gestão de Pessoas. 
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ABSTRACT 

 

      This work was carried out in the Colégio Pedro II Campus Realengo II and there are 

four aspects: the initial one, which introduces the theme, addresses the contextualization of the 

research theme, followed by a citation of the the general and specific research problem. From this, 

it´s presented the theoretical reference, which is based on the theme of the research of the 

bibliographical revision with emphasis on the evaluation process, your nuances and usual 

terminologies, and emphasis on the probationary stage. The bibliographic study sought to 

conceptualize the performance evaluation, to present the historical evolution, reflections on the 

theme and the pertinent legislation, as well as the action of the sectors of people management in 

relation to the theme. The third aspect presents the methodology used for the data collection that 

subsidized the verification proposed in the objectives of this work and the analysis of the results. 

Field research was conducted through focus group interviews using a questionnaire as instrument. 

In the fourth stage, was identified that the document used for the evaluation of teacher performance 

is inefficient, where the criteria are not clear or restricted to purely administrative aspects, and there 

is not a wide evaluation, aligned with the Mission, Vision and Values of the Colégio Pedro II. The 

development of the criteria for evaluated and evaluators to establish a new system for the application 

of the evaluation process in Colégio Pedro II is necessary, observing pedagogical actions of the 

teacher besides the administrative ones, thus aligning the actions that create value. 

 

Keywords: Performance evaluation; Probationary stage; People management. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Colégio Pedro II (CPII) conta, atualmente, com 13.266 alunos matriculados em 

seus 14 (catorze) campi, no Centro de Referência em Educação Infantil Realengo 

(CREIR) e nos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu.  

O CPII, autarquia federal, é a única instituição, primordialmente, de educação 

básica ligada diretamente ao Ministério da Educação (MEC), uma vez que as outras 

instituições federais que ministram o Ensino Médio são os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, cujos cursos são de caráter técnico e profissionalizante. 

A prática pedagógica envolve um grande espectro de conhecimentos e estabelece 

que o atendimento aos alunos deva ser feito por professores da Instituição habilitados ao 

exercício do cargo, de acordo com os artigos 1º e 7º da Resolução CNE/CEB nº1, de 

10/03/2011.  

Sabe-se que há diferenças entre o CPII e os Institutos Federais (IFs). Entretanto, 

também há muitos pontos em comum. Dentre eles, destaca-se o fato de que a primeira 

Instituição mantém cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e cursos 

do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), ambos com disciplinas técnico 

profissionalizantes em seus currículos e respectivos laboratórios. 

O CPII está estruturado de maneira departamental, ou seja, o processo ensino 

aprendizagem é conduzido por dezessete (17) Departamentos Pedagógicos e oferece os 

seguintes níveis de ensino: Educação Infantil (atendendo a estudantes de 3 a 5 anos), 

Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular, Ensino Médio Integrado, PROEJA e Pós-

Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.   

No aspecto amplo, as atividades exigidas dos docentes visam o desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

Verifica-se, então, que a complexidade do sistema de ensino do Colégio Pedro II 

e os requisitos exigidos de seu corpo docente, necessitam de um processo de avaliação de 

desempenho que possa eficientemente aferir na mesma intensidade os seus docentes, já 
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que apenas instrumentos quantitativos e procedimentos impessoais não poderão atingir os 

objetivos precípuos da nova forma de condução de avaliação de desempenho.  

O grande desafio para a administração pública é a realização de um processo 

avaliativo, contínuo, ordenado, garantidor dos direitos do servidor, mas ao mesmo 

tempo capaz de depurar resultados que identifiquem os agentes que realmente estão 

aptos ao desempenho de funções públicas. (MOREIRA, 2009)  

Em termos do processo avaliativo docente, esse deve ser articulado, sistêmico 

e contextualizado com a cultura de cada instituição e condicionar a sua eficiência à 

resolução de problemas relacionados com a avaliação e o desenvolvimento profissional 

do professor. (LAURITI, 2002)    

            Neste cenário o professor deve conhecer a missão, a visão e os valores da 

Instituição: 

                                   Missão 

Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando 

pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade. 

                                   Visão 

Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e 

inclusiva, consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e 

tecnologias, comprometida com a formação de cidadãos, visando a uma 

sociedade ética e sustentável. 

                                  Valores 

Ética, Excelência, Competência, Compromisso Social, Inovação 

 

 

1.2. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O Colégio Pedro II utiliza para realizar a avaliação de desempenho dos docentes 

em estágio probatório um formulário que serve como instrumento de avaliação, e dele 

constam tópicos como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 

responsabilidade. Esse processo é desenvolvido com a periodicidade de 10 (dez) meses 

até completar o tempo de três anos previsto na Lei 8112/90 para a conclusão do estágio 

probatório. (documento completo no apêncide) 

   Participam do processo o Coordenador Pedagógico de Disciplina, o Chefe do 

Departamento Pedagógico, o Chefe do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica 



 

12 
 

(SESOP) e o Diretor-Geral do Campus de lotação do avaliado. Esses todos preenchem 

em separado os itens constantes do formulário de avaliação e são os que constituem a 

equipe de avaliação de desempenho do docente avaliado. 

O avaliado não participa do processo em si, apenas toma ciência do fato 

consumado, apensando ao processo o seu texto de auto avaliação e podendo, à luz da Lei, 

discordar da avaliação, mas ainda por escrito e sob a forma de ato processual.  

Em síntese não há nenhum contato, debate ou encaminhamento acerca do 

procedimento de avaliação entre avaliadores e avaliados. 

Também não participa do processo de avaliação docente em estágio probatório 

o Setor de Gestão de Pessoas que, na estrutura organizacional do Colégio Pedro II, tem o 

status de Pró Reitoria. Nesse aspecto, a Pró Reitoria atua apenas como registradora do 

resultado da avaliação e suas consequências funcionais para o avaliado. Registre-se que 

ela se organiza com setores voltados para a qualidade de vida dos servidores com projetos 

nitidamente progressistas levando a crer que a distonia em relação à não participação dos 

profissionais de RH lotados nessa Pró Reitoria se deve fundamentalmente ao modelo 

retrógrado aplicado em avaliações de desempenho de servidores ainda vigente no âmbito 

do Colégio Pedro II. 

O instrumento utilizado no processo de avaliação de desempenho tem fulcro 

quantitativo com graus atribuídos por cada avaliador solitariamente e cuja totalização não 

redunda no valor total constante do somatório final.  

Esse instrumento data da década de 90 e, durante todos esses anos, não sofreu 

nenhuma correção. O que pode denotar, por parte da comunidade administrativa, uma 

pouca importância em relação ao procedimento de avaliação de servidores no Colégio 

Pedro II. 

Foi construído e editado, à época, pela então Secretaria de Ensino do Colégio 

Pedro II e não pelo então Setor de Recursos Humanos do Colégio Pedro II com critérios 

de julgamento baseados apenas no mérito e não havendo nenhuma menção às habilidades 

individuais do servidor e, nesse caso, de docentes em estágio probatório. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Diagnosticar o processo de avaliação de desempenho docente em estágio probatório 

praticado no Colégio Pedro II e os seus reflexos no trabalho docente.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Verificar a aplicabilidade do instrumento de avaliação docente utilizado no Colégio Pedro 

II. 

Avaliar o impacto da avaliação na melhoria do desempenho do docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO  
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Apresenta-se a seguir como forma de melhor localização acerca da problemática 

da Avaliação de Desempenho e a sua progressão ao longo da história até os dias atuais, 

em especial o cenário nacional. É, também, realizado um paralelo entre organizações 

privada e pública, sendo a última o alvo principal deste trabalho, no que concerne à 

avaliação de desempenho. Deve-se ressaltar que existem poucas informações na literatura 

sobre o tema estágio probatório. 

Através de Coutinho (2014), apreende-se que “a revisão de literatura consiste 

na identificação, localização e análise de documentos que contêm informações 

relacionadas com o tema de uma investigação específica”, e daí a intenção de seguir as 

linhas da fundamentação teórica fazendo a ligação com os objetivos do estudo. 

 

2.1- HISTÓRICO E SUAS REFERÊNCIAS 

 

Utilizados desde a Antiguidade, os mecanismos de avaliação de desempenho 

somente são desenvolvidos a partir do capitalismo e das grandes indústrias, tendo como 

objetivos a disciplina do trabalhador, a racionalização das atividades e a intervenção 

direta na execução das tarefas (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001).  

Estas intervenções, segundo Davel e Vergara (2001), foram fortemente 

influenciadas pela objetividade na gestão dos recursos humanos, pois buscavam aumentar 

os lucros pelo alinhamento entre o potencial dos trabalhadores e as metas da organização.  

A criação em 1936 do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), fruto de inédita reforma administrativa do Estado brasileiro, simbolizou uma 

proteção ao Estado através da formalização de um primeiro modelo burocrático, onde os 

princípios da burocracia clássica foram consolidados.  

Com o crescimento das demandas sociais da sociedade brasileira, o Estado viu a 

necessidade por serviços aumentar sem conseguir atendê-la, para superar desse óbice no 

modelo burocrático, foi adotado o modelo gerencial fundamentado na descentralização e 

na eficiência. É a primeira tentativa formal de implantação do modelo gerencial na 

administração pública brasileira, o qual aconteceu no final dos anos 60, através do 

Decreto-Lei 200 de 1967. (PEREIRA, 2001). 

O período de 1950 até 1980 caracterizou-se por uma maior urbanização, 

industrialização e modernização em todo o mundo e foram, nesse período, introduzidas 

as primeiras práticas de Administração de Recursos Humanos (ARH) nas organizações, 
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responsáveis por gerenciar o relacionamento de empregados e empresas como o 

recrutamento, seleção, treinamento e gestão de carreira, visto que na década de 1960, os 

conceitos de ARH estão ligados aos conceitos da Teoria Geral dos Sistemas de Ludwig 

Von Bertalanffy aplicados à gestão de pessoas. (WOOD. JR, TONELLI e COOKE, 2011)  

A filosofia de descentralização e delegação de competências, privilegiando a 

administração indireta, trouxe com ela a criação de autarquias, fundações e sociedades de 

economia mista. Posteriormente a Reforma do Estado, de 1995, reconfigura o papel do 

Estado na prestação de serviços à sociedade, por meio da concepção do princípio da 

eficiência, mais tarde formalizado no texto constitucional da emenda constitucional n° 

19/1998. 

Nas décadas de 1980 a 2010, conforme Wood-Jr, Tonelli e Cook (2011, p.236), 

as três mudanças mais significativas da ARH aconteceram a partir do reconhecimento da 

necessidade do alinhamento dos objetivos organizacionais e quando os indivíduos e os 

novos modelos e práticas de gestão surgiram, tais como utilização de Head Hunters para 

seleção de executivos, expansão das áreas de treinamento e desenvolvimento 

denominadas universidades corporativas, emprego de matrizes de desempenho nos 

métodos de avaliação, práticas de coaching e mentoring para desenvolvimento 

profissional individual, com "adoção de códigos de ética e de políticas de 

responsabilidade social e diversidade" e com o emprego de valores relacionados ao 

sucesso e à excelência, bem como a promoção de princípios ligados à inovação e à 

competitividade. 

Na esfera pública, a avaliação de desempenho foi formalizada na Constituição 

Federal de 1988 com a Emenda Constitucional n°19 de 1998, onde está prevista a 

avaliação do desempenho para todo servidor público. 

A Reforma Bresser trouxe uma nova estrutura organizacional através da reforma 

do estado e, com orientação, via valores da eficiência e da qualidade na prestação de 

serviços públicos ensejando que os servidores sejam proativos, eficientes e eficazes. 

Certamente contribuiu para descentralizar e desburocratizar o viés despótico presente nas 

repartições públicas brasileiras, modificando os princípios da administração ao reforçar 

critérios mais rígidos de mérito para admissões, sistema estruturado e universal de 

remuneração, carreiras, e a utilização de avaliação de desempenho com treinamento 

sistemático" (MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO ESTADO, 1997 

– M.A.R.E) 
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A Constituição Federal de 1988 privilegia princípios que se referem diretamente 

ao servidor público e relativos à estabilidade: 

      Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998). 

      § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998). 

 

O artigo 41, III da CF sugere a realização de avaliação periódica de desempenho 

do funcionalismo estabelecida em Lei complementar, e com aplicação da meritocracia. 

Sendo que se a avaliação apontar para a perda do cargo do servidor lhe fica garantido à 

ampla defesa e todos os demais mecanismos de garantia de estabilidade do servidor, o 

qual foi submetido previamente ao concurso público. (CF, 1988, emenda 19). 

A estabilidade, conforme a CF/1988, é alcançada pelo servidor após três anos 

após o concurso e se aprovado na avaliação realizada por Comissão responsável pelo 

estágio probatório. (CF/88). 

O artigo 5º da CF estabelece o princípio da isonomia, que define que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade.. (CF/1988, Art. 5º). 

Na década de 1990, em função de alterações políticas e institucionais e visando 

o aumento de eficiência na máquina administrativa foi introduzido o modelo de gestão 

gerencial, menos autocentrado que o burocrático e mais voltado ao atendimento das 

necessidades dos cidadãos (PEREIRA, 2010; MIRAGEM, 2011).  

Para tanto foram necessárias mudanças estruturais da Administração através de 

alterações constitucionais e legislativas profundas a positivação do princípio da 

eficiência, como princípio constitucional regulador do comportamento da Administração 

Pública, pela Emenda Constitucional n. 19/1998. (MIRAGEM, 2011).  

No período de formação de Estado independente, a administração pública se 

comportava de modo patrimonialista não se distinguindo o público e o privado. Era como 

se o Estado brasileiro fosse patrimônio pessoal de políticos e governantes que praticavam 

o nepotismo, o empreguismo e a corrupção no trato da coisa pública. 
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Atualmente, a partir da Constituição de 1988 e complementada posteriormente 

pela Emenda Constitucional nº19/1998, sacramentou a exigência de concurso para 

assunção de cargos públicos, respeitando os princípios constitucionais de direito 

administrativo da impessoalidade e isonomia, sendo imprescindível aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, com exceção para os cargos em 

comissão que a lei declara como de livre nomeação e exoneração. (CF, 1988) 

 O Concurso Público deve ter ampla divulgação para conhecimento de todos. 

Nesse caso, se o servidor auferir aprovação será submetido à prova de títulos e com 

mesmo grau de dificuldade que os demais, conforme estabelece a CF/1988, artigo 37, 

inciso II. Além disso, obriga a realização de procedimento aberto a todos e afirma que se 

tornaram ilegais todas as formas de acesso a cargos públicos previstas em leis anteriores, 

tais como a transposição, a ascensão e a readmissão. Após a aprovação no concurso e a 

homologação do resultado, o candidato é submetido a um arcabouço de procedimentos 

legais até que seja considerado um servidor público para fins legais, o qual se inicia com 

a nomeação no diário oficial da respectiva entidade federativa, a saber: Município, Estado 

ou União. (DI PIETRO, 2012). 

Pela redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o ingresso na 

função pública se dará através de concurso aberto, sendo a investidura em cargo ou 

emprego público dependente de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, exceto as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. 

O art. 37 da Constituição Federal Brasileira revela o Princípio da Legalidade 

como sendo um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, pois obriga o 

governo ao cumprimento da lei, evitando, assim, o abuso de poder por parte dos 

governantes e garantindo segurança jurídica aos cidadãos através da limitação do poder 

do chefe de Estado. (MEIRELLES, 2005;)  

Fora esta perspectiva ainda vige a nomeação ou designação para função pública 

temporária e/ou interina, que muitas vezes deriva de acordos políticos. Esses são os 

chamados cargos comissionados, função de confiança e gratificada.  

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, 

são apenas destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
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Aqui aludimos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta e norteia a 

administração pública, que estabelece ao administrador limitações quanto aos gastos com 

pessoal, porém, havendo urgência, é permitido em casos excepcionais à contratação 

temporária para algumas áreas em que o ente não consiga realizar concurso e para que 

não haja prejuízo na oferta do serviço à população. 

A Emenda Constitucional 19/1988 estabeleceu o princípio da eficiência no 

serviço público, logo os serviços carecem de boa gestão para não sofrerem interrupção, o 

que corrobora com os casos de contratação por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, inciso IX). 

As formas de ingresso no serviço público já constavam na CF de 1824, e 

indicavam o mérito pessoal como forma de inserção "Todo cidadão pode ser admitido aos 

cargos públicos civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja por seus 

talentos ou virtudes." (CF/1824, art, 179), ou seja, hierarquizados os mecanismos pessoais 

de mérito. Já a Constituição de 1934 estabelece além do ingresso por concurso, a 

igualdade entre os sexos. (CF/1934, art, 168). 

É considerado funcionário efetivo todo aquele que foi submetido a concurso 

público, de provas e títulos, possui habilitação para o cargo e cumpriu os requisitos 

preestabelecidos anteriormente à assunção da função. (CF/1988) 

Única exceção à regra fora aplicada anterior à promulgação da Carta Magna 

atual, ou seja, aqueles servidores públicos que em exercício estavam antes de 1988, 

conforme parecer do STF. 

Os antigos modelos de administração praticados no Brasil levaram a um viés 

gerencial autoritário com relações formais e carentes de padronização. Essas estruturas 

organizacionais redundaram em uma forma de atuar que não corresponde à atual 

complexidade da conjuntura tanto quanto às demandas sociais como às inerentes aos 

desejos dos servidores públicos, notadamente no que concerne a carreiras, realização e 

reconhecimento profissional. (SCHIKMANN, 2010), 

As alterações observadas nas tipologias de gestões de diferentes organizações 

tiveram origem na transição da sociedade industrial para a sociedade da informação e do 

conhecimento, onde ativos intangíveis influenciaram novos comportamentos e atitudes. 

(PACHECO, 2005). 

Vale dizer que essas variações ocorridas ao longo da história, fazem com que 

administrações públicas sejam diferenciadas das privadas, principalmente no que se refere 
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à gestão de pessoas. É fato, também, que os modelos anteriores e o ordenamento jurídico 

tornam o atual cenário com extrema complexidade e de difícil assimilação pelos setores 

responsáveis pela gestão da mão de obra dos órgãos e entidades públicos. 

As organizações internacionais vêm destacando a avaliação docente como fator 

imprescindível no melhoramento da educação. Dentre elas a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a União Europeia (U.E.). 

A OCDE é uma organização internacional composta por 34 países que tem 

como objetivo promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico 

e o bem-estar social ao redor do mundo. Seu objetivo é produzir indicadores que 

contribuam para a discussão da qualidade da educação de modo a subsidiar políticas de 

melhoria do ensino. 

O Centro para Pesquisa e Inovação Educacional (Centre for Educational 

Research and Innovation) é ligado à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e cuida de projetos de inovação em todas as áreas da educação, 

ambientes inovadores de aprendizagem e estratégias inovadoras para formação de 

professores. 

Vale ressaltar que, no final do século XX, importantes estudos internacionais 

comparados alertaram para o problema das aprendizagens. Pela difusão e impacto em 

todo Mundo é importante salientar o PISA (Programme for International Studentes 

Assessment) desenvolvido pela OCDE a partir de 1997. 

Nessas áreas destaca-se, também, o Teaching and Learning International 

Survey (TALIS) que, no ano de 2008, publicou o seu primeiro diagnóstico relativo ao 

inquérito internacional realizado sobre os ambientes de aprendizagem na escola e as 

condições de trabalho dos professores.  
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2.2- AVALIAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

O termo avaliação é proveniente do mundo empresarial, mas para ser vista sob 

a óptica educacional é necessário que o tema sofra algumas transformações de 

conceituação, sobretudo no que diz respeito à avaliação do desempenho docente de 

Servidores Públicos Federais, por seu caráter extremamente delicado face à estabilidade 

funcional e o fato que as Chefias são exercidas por um Servidor de mesma estatura que 

o avaliado. (DIAGO, 2009) 

 Avaliar, segundo Hadji (1994), significa, “tentar estabelecer elos, pontes, entre 

diferentes níveis da realidade, sempre a marcar e a sublinhar por esta mesma operação a 

distância que os separa”.  

A administração moderna impõe ao indivíduo que meça o seu fazer 

quantificando, as suas ações. Os indivíduos tendem a ser vistos conforme sua utilidade à 

organização, sendo essa medida obtida segundo a sua adaptação às regras estabelecidas e 

a comparação entre o desempenho exigido e o verificado (PAGÈS, 2008). 

Com as mudanças ocorridas, neste século, nas relações interpessoais do ambiente 

empresarial, surgiu um novo conceito sobre a área de Recursos Humanos denominado de 

Sistema de Gestão de Pessoas por Competências ou Avaliação 360º, que pode substituir 

os sistemas tradicionais onde o desempenho da organização é centrado no desempenho e 

colaboração de cada indivíduo.  

A avaliação 360° pode ser chamada de feedback 360º, avaliação de desempenho 

ou de eficiência, avaliação pessoal, gestão de competências, mapeamento de 

competências, entre outros, mas qualquer que seja o nome que é dado o importante é 

como é a sua aplicação e os resultados a serem utilizados na organização. (GIL,2010). 

Na administração pública, a avaliação de desempenho vem se consolidando como 

aprimoramento estratégico do trabalho dos servidores e se verifica na democratização das 

relações de trabalho com a adoção da prática do diálogo como instrumento de gestão 

(VELASCO, 2011). 

A avaliação como controle e punição distinguindo quem produz de quem não 

produz foi algo modificado na década de 1920, pela Escola das Relações Humanas. A 

partir daí, passou-se a considerar a motivação, a satisfação, os efeitos da vida em grupo, 

os sentimentos como contribuintes nos resultados obtidos pela organização, mas, 

também, atentou-se para a coesão e a cooperação entre os indivíduos (CHANLAT, 2001).  
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Uma abordagem humana à objetividade empresarial melhorou a eficácia e a 

produtividade organizacional, que não se restringe ao alcance de objetivos ou à 

construção de relações hierárquicas, de dominação e poder, mas se compõe de relações 

afetivas e edificantes para os indivíduos por meio das quais a subjetividade é expressa. 

(BARBOSA ,1996 e CHANLAT, 2000). 

Método de múltiplas fontes é uma avaliação que não deve ser realizada somente 

pelos chefes e prevê a avaliação e o recebimento de feedback daqueles que fazem parte 

da cadeia interna e externa e apresenta resultados no desempenho das equipes, obtendo o 

apoio tanto dos empregados quanto dos gestores e dos dirigentes das organizações. Desse 

modo, acompanhando a filosofia da administração participativa, a avaliação em redes 

começa a tomar lugar nas empresas. (SAMMARTINO; FERNANDES, 2006). 

Usualmente e em muitas organizações públicas brasileiras, a gestão de pessoas 

não se refere às ações realizadas isoladamente e de forma descoordenada, mas integrada 

e com objetivos e metas organizacionais e bem definidas. O foco localiza-se na definição 

dos resultados esperados, no planejamento e no monitoramento das ações esperadas.  

Os aspectos constantes do modelo de gestão estratégica de pessoas são a 

definição de critérios para recrutamento baseado nas competências necessárias à 

organização; o estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e 

pessoal que possibilite o aprimoramento contínuo do pessoal; a estruturação de avaliação 

do desempenho que permita, além da vinculação à progressão individual, a identificação 

das necessidades de capacitação; a definição de critérios para a criação de carreiras que 

estimulem o desenvolvimento profissional e o desempenho; e o estabelecimento de 

estratégia de realocação e redistribuição de funcionários compatível com os perfis e 

quantitativos necessários à organização. (SCHIKMANN, 2010). 

Todas as pessoas têm necessidades e carências próprias a serem supridas para 

alcançarem um estado de equilíbrio. Nesse processo, os aspectos motivacionais impelem 

os indivíduos para atingir objetivos que irão supri-las e assim, obter esse estado de 

equilíbrio (NOBRE, 2010). 

Para Faria e Schmitt (2007), a subjetividade dos processos motivacionais é 

verificada pelas emoções e afetividades do indivíduo e fundamenta a ação racional 

baseada em valores e atitudes.  
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Segundo Bergamini (1997), satisfação independe de classe social, raça, idade, 

sexo e outros fatores, é considerada o ponto inicial do comportamento motivacional, e 

importante para se compreender o porquê do comportamento humano de modo geral. 

Avaliações assim constituídas caracterizam-se como processos complexos e 

lentos visto que a mudança comportamental de indivíduos expõe um conflito entre 

interesses aparentes e ocultos de quem conduz o processo e se traduzem no discurso pela 

mudança em oposição à percebida manutenção da situação vigente (BERGUE, 2010).  

Fundamentalmente, o processo de mudança refere-se ao interesse da gestão pela 

mudança e com o propósito de transformar a estrutura mediante um processo de 

aprendizagem, cujos resultados positivos ligam-se a compreensão do fenômeno e a 

associação de suas necessidades centrais. (BADARACCO, 2001)  

É criticável pensar que o sucesso só pode ser mensurado por feitos grandiosos, 

que representem altas cifras nos resultados organizacionais. As pequenas conquistas, os 

fracassos, as limitações cognitivas, as restrições de recursos quantitativos, dentre outros, 

fazem parte de um processo que constitui a base de uma gestão de pessoas, alcançando 

aspectos ligados ao comportamento das pessoas na organização, o qual pode revelar sua 

motivação para o trabalho e refletir-se no seu desempenho. (BERGUE, 2010).  

Segundo Caetano (2008), a qualidade na prestação do serviço público é de 

responsabilidade tanto da Instituição quanto do Servidor. Desse modo, o servidor 

público efetivo tem que ser constantemente avaliado, conforme regulamenta a Lei 

8.112/1990, e produzir resultados de acordo com as necessidades da Instituição a que 

está servindo. Avaliar resultados e desempenhos faz parte de qualquer Instituição, 

sendo ela pública ou privada. 

O termo motivação, que é uma ação intrínseca inerente aos indivíduos, tem sido 

utilizado com significados diferentes, não obedece a qualquer controle do meio externo, 

por isso as pessoas possuem expectativas diferentes e assumem comportamentos 

motivacionais próprios, isso contribui para confundir o conteúdo por ele abrangido. 

(BERGAMMI, 1990). 

Os motivos que levam as pessoas a proceder de determinada maneira não estão 

visíveis, e por vezes nem para os próprios indivíduos ficam claros os propósitos que os 

levaram a agir (NOBRE, 2010). 
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A motivação não apenas se relaciona com a qualificação, mas principalmente 

com o conjunto de fatores comportamentais que interferem e regem o perfil do indivíduo 

definindo o seu “saber fazer”. (NOBRE,2010) 

Infere-se, então, que a orientação de pessoas para o sucesso profissional, sem 

prejuízo do sucesso psicológico é uma tarefa complexa, não significando que o 

desenvolvimento seja linearmente o mesmo que crescimento, pois, é fato que 

desenvolvimento vai além da concepção de um modelo estritamente previsível. O 

crescimento busca a reprodução de comportamentos já estabelecidos e vividos 

anteriormente, enquanto que o desenvolvimento depende da interferência cognitiva e 

intelectual. (DAVEL & VERGARA, 2001). 

Programas praticados em empresas privadas envolvendo “benefícios ou 

remuneração indireta” têm como objetivo estimular os empregados a aumentar seus níveis 

de produtividade e são considerados como programas motivacionais. Isso pode ser um 

equívoco porque salários altos não significam, necessariamente, melhoria ou 

enriquecimento do trabalho e a respectiva correlação quanto ao sentido que o indivíduo 

lhe atribui. (HERZBERG, 1973). 

No ambiente de trabalho, a motivação das pessoas constitui a base para a 

construção de sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa, que são concebidos 

a partir de premissas sobre fatores motivacionais. (BALLASIANO E SALLES, 2005).  

Na Administração Pública, a motivação de servidores pode ser praticada a partir 

do perfil de atuação do agente público na organização e estruturação da gestão na intenção 

de gerar o melhor desempenho possível na prestação de serviços públicos. (DI PIETRO, 

2007) 

Com o propósito de garantir a segurança jurídica e o Estado Democrático de 

Direito, o princípio da eficiência, oriundo da ciência da Administração, deve ser adido ao 

princípio da legalidade e inerente ao Estado Democrático de Direito. (DI PIETRO, 2007) 

Martinez e Paraguay (2003) afirmam que o trabalho tem papel importante para 

os indivíduos, pois seus aspectos psicossociais interferem na satisfação das suas 

necessidades. Infere-se que a satisfação se origina das necessidades, estabelecendo-se à 

medida que os indivíduos têm os seus desejos e aspirações atendidos. Essa influência 

pode exercer sobre o trabalhador alterações na sua saúde física e mental, atitudes, 

comportamento profissional, social, com repercussões para a vida pessoal e para as 

organizações (CURA, 1994; LOCKE, 1976; PÉREZ-RAMOS, 1980) 
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A remuneração é o fator mais evidente entre os causadores da satisfação no 

trabalho, mas não é o único nem o mais importante, e o grau de satisfação com a 

organização afeta diretamente o desempenho do funcionário e consequentemente o da 

organização. (ROBBINS, 2002)  

Martinez (2003) acredita que a satisfação é um fator importante na vida pessoal 

e funcional dos trabalhadores de uma organização, seja ela pública ou privada, e ela pode 

potencializar características positivas ou negativas dos indivíduos na realização do seu 

trabalho. Sendo assim, infere-se que as avaliações de trabalho não devem ser somente 

implementadas pelos aspectos técnicos e sim, também, considerar a vida e a experiência 

dos indivíduos que são variáveis de acordo com o contexto social, histórico, econômico. 

(RAMMINGER; NARDI, 2007). 

Há nítidas diferenças semânticas para os termos desenvolvimento, capacitação, 

formação e qualificação. Assim, desenvolvimento deve ser visto no plano de estímulos 

contínuos para a melhoria do processo de trabalho, não uma mera ação de atingimentos 

de resultados pontuais e visando apenas o aumento da capacidade técnica para o trabalho, 

é sim considerar o homem como ser socialmente desenvolvido por meio das relações 

historicamente movimentadas. 

Segundo McGregor (1972), há uma resistência dos gestores na aplicação de 

programas de avaliação seja pela aversão normal a fazer críticas a um subordinado; seja 

pela falta da habilidade necessária para lidar com as entrevistas ou pela desconfiança 

sobre a validade do instrumento de avaliação. 

 

2.3-  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A avaliação de desempenho é condição para assunção da estabilidade, e após 

esse período é comum a senioridade ser defendida pelo servidor público, importando 

chegar ao final da carreira e, a partir do momento de ingresso na organização, a carreira 

passa a ser entendida como uma promessa organizacional, um direito adquirido e "o 

grande mérito da senioridade é o seu papel na garantia da carreira, é a sua capacidade de 

levar o funcionário até o seu final, independentemente do seu maior ou menor 

desempenho”. (BARBOSA,1996) 

O tema “Avaliação do Desempenho dos Professores” tem sido amplamente 

estudado e debatido no Brasil e onde se reconhece que “a formação inicial e continuada, 
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os planos de carreira, as condições de trabalho e a valorização desses profissionais, entre 

outros aspectos, ainda são grandes desafios para as políticas educacionais” (GATTI, 

2011).  

Ventura (2012), de uma maneira clara, afirma que “Nós, por natureza gostamos 

de avaliar os outros, mas quando somos o objeto dessa avaliação reagimos mal e 

resistimos”.  

Reconhece-se a necessária dependência entre a supervisão e a avaliação de 

desempenho docente, desde que em uma perspectiva formativa. (MOREIRA,2009; 

VIEIRA & MOREIRA, 2011; MARCHÃO, 2011).  

Barbosa (1996) enfatiza que no desenvolvimento do professor devem ser 

considerados os aspectos psicológicos e sociais que podem encorajá-lo a realizar 

mudanças pessoais e profissionais. Já o mérito, resultado do desempenho e das 

diferenças substantivas individuais, depende do indivíduo e de suas especificidades: nem 

todos podem tê-lo ou consegui-lo. 

O estabelecimento de critérios e parâmetros que ajudem na tarefa de orientar e 

de acompanhar o desenvolvimento de seu pessoal é um desafio para os gestores, pela 

dificuldade de realizar essa tarefa, dado o acúmulo de trabalho na rotina gerencial, 

assumindo outras prioridades não diretamente focadas nos fatores humanos de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Inclusive porque, em muitos casos, as profissões e 

os cargos não são exercidos mediante escolhas autênticas de carreira. Muitas pessoas 

acabam dando atenção demasiada à exigência de especialização técnica, sem 

correlacioná-la com experiências dirigidas para o seu lado vocacional (CREMA, 2004). 

O instrumento de avaliação individual deve ter critérios bem definidos e 

possibilitar aos avaliadores a certeza na eficiência do programa para obter condições de 

compreender as respostas dos avaliados e promover ações que sejam necessárias para 

melhorar o resultado de seus funcionários que passam a agente ativo, identificando seus 

pontos fracos e fortes a partir de auto avaliação (MCGREGOR, 1972). 

O estudo de caso é a estratégia de investigação mais adequada quando se visa 

preservar e compreender o caso no seu todo e na sua unicidade, pois envolve um plano 

de investigação através de um estudo intensivo e detalhado, observando-se suas 

identidades e as características peculiares de forma natural e interpretativa (COUTINHO, 

2014).  
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Atualmente, esse princípio norteia toda a Administração Pública, no sentido de 

produzir resultados rápidos e precisos para satisfazer às necessidades da população, 

contrapondo-se à lentidão e ao descaso comum aos serviços públicos (MEDAUAR, 

2006). 

Harry Levinson (1976) observa que uma avaliação fracassa quando gerentes 

atuam nas avaliações de forma hostil, pois isso dificulta a avaliação crítica e construtiva 

de seus subordinados, e considerando que a avaliação não deve ser feita tendo por base o 

cunho pessoal, devendo focar-se no alcance dos objetivos e metas propostos pela 

organização. Ela só é eficaz e benéfica quando ambas as partes (avaliador e avaliado) 

estão cientes da oportunidade de crescimento pessoal e profissional, objetivando a 

melhoria da produtividade dos indivíduos e da organização.  

A concorrência entre servidores públicos é pouco comum se comparada ao serviço 

privado que, via de regra, estabelece metas e prazos para atingir patamares de eficiência, 

mas a competição contraria os princípios do bom relacionamento dentro da repartição e 

atinge os acomodados que relaxam em termos da eficiência e desempenho no seu setor, 

apenas, na manutenção dos benefícios adquiridos em decorrência do tempo de serviço. 

Nessa linha, a isonomia é difundida como igualdade e os ganhos partilhados de maneira 

igualitária, sem diferenciação de bonificação, mesmo que essa disparidade seja aplicada 

por mérito do próprio servidor e defenda que a meritocracia seja mais uma ferramenta 

burocrática no aparato contemporâneo (BARBOSA, 2014). 

Empresas privadas e setores públicos vêm desenvolvendo, nas últimas décadas, 

procedimentos de avaliação de desempenho baseados em aspectos humanísticos. O 

resultado depende do envolvimento e da satisfação de cada funcionário e sendo cada 

indivíduo importante para o funcionamento do empreendimento (BOXALL; PUCELL, 

2003). 

No setor público, no entanto, a regulamentação e o próprio processo da avaliação 

de desempenho têm sido utilizados para apuração de merecimento, fundamentando 

progressões salariais, o que reduz a sua contribuição para subsidiar o desenvolvimento 

dos servidores e da própria instituição (GRILLO, 1982) . 

Inicialmente a avaliação de desempenho era apenas um conjunto de ações 

punitivas e meio de aprimoramento pessoal e profissional e trazia muitos atritos, 

insatisfações e frustrações para os avaliados e avaliadores (BARBOSA, 1996).  
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Sendo assim, a avaliação do desempenho é complexa e produz insatisfações, 

desconfortos e frustrações, tanto no âmbito privado quanto no público (BARBOSA. 

1986),  

Gil (2001) e Lucena (1995) apresentam críticas à avaliação de desempenho em 

termos da inadequação dos objetivos; falta de preparo na gestão de pessoas; avaliação 

limitada e inócua; exclusão dos empregados do processo de planejamento; baixo nível de 

envolvimento da alta administração. 

O não comprometimento da alta administração está projetado pela sua 

incapacidade em não proporcionar à área de gestão de pessoas totais condições de 

reconhecimento de que as pessoas não são somente acessórios de uma engrenagem 

empresarial. Por falta de conhecimento sobre as finalidades, utilização e consequências 

dos resultados da avaliação, os avaliados entendem que a avaliação é uma forma de 

punição (MARQUES; ALBERGARIA, LACERDA, 2008). 

Segundo Lucena (1995), a avaliação deve iniciar e terminar no posto de trabalho 

do avaliado e ao conhecer os pontos falhos. Cabe aos gestores comunicarem o setor de 

recursos humanos, buscando aplicar as possíveis soluções, havendo, obviamente, 

interesse dos avaliados e avaliadores, além do próprio setor de gestão de pessoas. 

As responsabilidades de cada componente do sistema da avaliação de 

desempenho devem ser estabelecidas pela organização e conhecidas por todos os 

envolvidos. O setor de recursos humanos deve ser o responsável pela coordenação das 

atividades relativas à avaliação com o envolvimento de toda a equipe organizacional para 

o sucesso do programa (LUCENA, 1995). 

As avaliações de desempenho vigente precisam ser transformadas em práticas 

gerenciais de gestão de pessoas, com capacidade de diferenciar o desempenho dos 

servidores e subsidiar as ações de desenvolvimento profissional do servidor. Isso é 

imperioso ocorrer, em termos cognitivos, para que setores de gestão de pessoas de 

Instituições Públicas possam patrocinar ações consistentes de recursos humanos, e 

contribuir para o aumento das práticas que visam uma maior qualidade de vida do 

servidor. 

Segundo Gil (2010) o próprio chefe do avaliado deve realizar a sua avaliação 

pela convivência diária e por ser o responsável pela sua atuação. Para Bergamini e 

Beraldo (1992), é necessário que o avaliador conheça e observe bem os avaliados, tenha 
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uma boa memória e imparcialidade, conheça o trabalho a ser executado e o melhor tipo 

de funcionário para exercer aquela função. 

Gillen (2000) entende que os gestores precisam entender as funções do avaliado 

e ter um seguro entendimento de seu trabalho, considerando a finalidade do trabalho e as 

áreas de grande importância da empresa. A análise do avaliador deve fundamentar-se em 

observações impessoais para mensurar o desempenho do funcionário. É necessário 

também que respeite a distinção pessoal entre cada avaliado, compreendendo o seu 

potencial, sem desconsiderar os propósitos da organização. 

Durante a fase inicial do planejamento estratégico do sistema de avaliação, as 

metas da organização são definidas pelos diretores e as gerências determinam as 

estratégias mensuráveis para cada área, enquanto os objetivos para o desempenho dos 

funcionários e equipes serão estabelecidos em sequência (PECI et al., 2008). 

Daldegan, Oliveira e Lage (2009) apontam que há o risco de o gestor instituir 

critérios baixos ou indecifráveis no plano de avaliação e que o instrumento de avaliação 

deve ser construído interdisciplinarmente e com participação do avaliado. 

Lucena (1995) indica que podem ser elaboradas as metas inovadoras (indicam a 

implantação de novas iniciativas), as metas de melhoria (direcionam aperfeiçoamentos e 

melhoras) e as metas de continuidade (indicam a manutenção dos resultados esperados).  

Siqueira (2002) mostra que a avaliação de desempenho é o estímulo à geração 

de competências e ao desenvolvimento dos indivíduos e deve focar única e 

exclusivamente nos indivíduos e grupos que compõem a organização, pois é através do 

desempenho individual que os objetivos estratégicos são atingidos. Freitas e Brandão 

(2005) reforçam que é através da aprendizagem que o indivíduo adquire a competência 

que será manifestada através de seu desempenho. 

Brandão e Guimarães (2001) corroboram que o desempenho representa uma 

expressão da competência de indivíduos, grupos ou organizações e apontam a 

necessidade de o processo de gestão de competências considerar o caráter de 

complementaridade e interdependência entre a competência, mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, e o desempenho, segundo padrões de qualidade e 

produtividade requeridos pela natureza do trabalho, logo. Segundo Dutra (2008) a Gestão 

Estratégica de Pessoas é utilizada pela Gestão de Recursos Humanos e um dos objetivos 

é estabelecer procedimentos de avaliação e controle, visando a eficácia, a eficiência e a 

efetividade da organização.  
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Sendo que a noção de competência não deve ser confundida com a de 

desempenho. A competência é uma maneira de atingir o desempenho esperado. É 

imperativo que os seus profissionais compreendam que uma correta Gestão de 

Competências requer uma avaliação de desempenho, que é a maneira mais eficiente e 

eficaz de avaliar se os recursos humanos condizem com as necessidades organizacionais. 

(RUAS, 2005). 

A competência é a capacidade de combinar e integrar recursos em produtos e 

serviços e pode ser desenvolvida através de processos de aprendizagem. (Gonczi, 1999, 

Freitas e Brandão, 2005). 

As avaliações de desempenho não são temas novos na literatura. O desempenho 

do funcionário no cargo específico, que é visto como algo extremamente contingencial 

varia de pessoa a pessoa e também devido a diversos outros fatores (CHIAVENATO, 

1999).  

Eduardo Davel e Sylvia Vergara (2001) consideram primordial que a área de RH 

visualize a partilha de poder e o design organizacional como fatores-chave na gestão de 

pessoas. A organização deve fornecer suporte e informação para ação estratégica dos 

colaboradores da empresa ao definir suas competências organizacionais e aquelas ligadas 

às pessoas, permitindo, assim, um direcionamento de esforços para que as ações sejam 

realizadas buscando o alcance dos resultados almejados. (RUAS, 2005).  

A partir de uma estratégia organizacional, a área de gestão de pessoas orienta 

seus planos, ações e suas políticas, integrando os seus subsistemas em torno da aquisição 

das competências necessárias ao alcance dos seus objetivos (CARBONE et al., 2005). 

 Competência é vista como o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores e visa  

atingir os objetivos da instituição, como reza o Decreto nº 5.707 de 2006, em seu inciso 

I. art. 2º. 

Na gestão por competências, é necessária a realização de diagnóstico ou 

mapeamento das competências. O objetivo é identificar a existência de lacunas existentes 

entre as competências existentes na organização e aquelas necessárias ao alcance do 

desempenho esperado. (CARBONE, 2005). 

Barbosa (2003) define meritocracia no nível ideológico como um conjunto de 

valores que postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser consequência 

do mérito de cada um e que rejeita os privilégios e a influência de valores e posições 
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sociais e poder econômico na ascensão do indivíduo. Segundo Da Matta (1984), o mérito 

é a forma de avaliar o desempenho e destacar os melhores distinguindo os indivíduos sem 

ultrapassar a égide igualitária.  

Para Barbosa (1996), "os concursos públicos, as entrevistas e a avaliação de 

currículo utilizados pelas grandes empresas privadas e os seus sistemas de promoção 

estão todos calcados em uma visão meritocrática". Mas havendo clientelismo com o 

prestígio de alguns em detrimento dos demais, traduz uma organização pautada no 

favorecimento, fruto da confusão entre sistema meritocrático e ideologia meritocrática.  

Não havendo um modelo de avaliação, o servidor não evoluí e permanece na 

carreira apenas estável sendo comum a estabilidade ser utilizada como ferramenta de 

imobilidade frente às mudanças que se apresentam urgentes e, dessa forma, o 

funcionalismo ou parte dele- permanece arraigado à cultura da imutabilidade. (MOTTA 

e CALDAS, 1997). 

Com a Reforma Administrativa, foi instituído o Estado Burocrático que, de 

acordo com Cademartori e Simões (2009), engloba vários princípios como: o ingresso no 

serviço público por concurso; os critérios gerais e uniformes de classificação de cargos; 

a organização dos serviços de pessoal e de seu aperfeiçoamento sistemático; a 

administração orçamentária; a padronização das compras do Estado; e a racionalização 

geral dos métodos. 

Carvalho e Nascimento (2002) afirmam que a avaliação de desempenho é um 

dos procedimentos básicos do RH e tem por propósito central alinhar o trabalho dos 

colaboradores com os objetivos da empresa. Desse modo, Chiavenato (1997) define que 

a análise de desempenho é a avaliação sistemática do desempenho de cada colaborador 

no cargo e do seu potencial de crescimento. 

A avaliação pode servir para diversos objetivos diferentes, que podem tanto ser 

administrativos como de desenvolvimento. Nos objetivos administrativos, serve, por 

exemplo, para validar testes de seleção, enquanto em termos de objetivos de 

desenvolvimento, a avaliação de desempenho impulsiona a maior eficiência da 

organização ao aprimorar o desempenho dos funcionários. (BOHLANDER, 2003) 

Balassiano e Salles (2005) tratam a avaliação de desempenho sob a óptica da 

sistematização de diagnóstico da relação entre indivíduos e a empresa quanto aos 

incidentes críticos, tanto positivos quanto negativos, durante um determinado período.  
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A revisão das estratégias, políticas e objetivos sobre os recursos humanos, com 

fornecimento de dados para o mútuo desenvolvimento da empresa e do indivíduo, é uma 

das metas da avaliação por desempenho (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001; NARDUCI; 

VILLARDI; DUBEUX, 2006). 

A análise de desempenho se inicia no planejamento e termina na comparação 

entre o planejado e o executado. É um processo de aferição dos desempenhos alcançados, 

considerando os objetivos estabelecidos para os indivíduos pelo qual se registra a 

qualidade da contribuição destes para as organizações. (SOUZA,2008). 

Para os avaliados, a análise de desempenho permite a obtenção de programas de 

treinamento e capacitação, facilita as ações de transferência e readaptação, subsidia os 

processos de promoção, a progressão salarial e o acompanhamento de carreira. 

(LUCENA. 1992). 

Balassiano e Salles (2005) afirmam que;  

[...] a avaliação é utilizada como elemento que tão somente dá 

origem a tais benefícios, e não como elemento consequente de 

um sistema mais amplo de mensuração, análise e gestão do 

desempenho, cujos resultados devem servir de base essencial à 

formulação de políticas e procedimentos efetivamente destinados 

à gestão de pessoas. 

Segundo Bergue (2010), "Análise de desempenho é a promotora do 

desenvolvimento do servidor, identificando e antecipando suas eventuais deficiências e 

dando-lhes a devida atenção e tratamento". Segundo Grillo (1981), na análise de 

desempenho, o avaliador assume um papel decisivo na utilização do processo de forma 

mais abrangente no contexto da gestão de pessoas. 

A avaliação de desempenho individual envolve a verificação da das metas 

alcançadas pelo avaliado e que devem estar claras na missão da organização e detalhadas 

nos planejamentos estratégicos. Avaliadores e gestores devem apresentar as soluções para 

que seja possível que o avaliado ultrapasse suas dificuldades com a realização de 

encontros periódicos entre gestores, avaliador e avaliados. (THÉVENET, 2008; 

BRANDÃO; GUIMARÃES 2001). 

Antes de 1997, a avaliação de desempenho era conhecida apenas como meio de 

melhoria salarial e progressão na carreira dos servidores e não havia a preocupação com 

sua qualificação e desenvolvimento ( MARTIN, 2010; BARBOSA, 1996). 
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 A avaliação de desempenho passou a ser utilizada pelos órgãos públicos em 

termos de qualificação e desenvolvimento ainda aliada ao incentivo financeiro (BRASIL, 

1997).  

Para Bergamini e Beraldo (1998), a relação existente entre o desempenho 

favorável e a recompensa pecuniária nega a real motivação do indivíduo com o 

envolvimento com o trabalho e com a autoestima. Segundo Robbins (1999) os 

empregados se desmotivam quando não é dado o retorno sobre a sua avaliação realizada. 

Um avaliado passivo e o seu não envolvimento aliado ao posicionamento de um 

avaliador durante a avaliação podem influenciar no processo da avaliação, deixando o 

avaliador como condutor do avaliado. (GILLEN, 2000). 

Na administração pública federal, devido à estabilidade, o servidor que a atinge 

assume um perfil de não temer ser demitido como ocorre no setor privado e, por isso 

possui um comportamento menos comprometido com a instituição e com o seu 

desenvolvimento no trabalho, porém, o desempenho não satisfatório é um problema de 

gestão, não podendo ser atribuído somente às características do próprio servidor. 

(BERGUE, 2010). 

Gestores, avaliados e avaliadores, em conjunto, devem analisar o cumprimento 

das metas e quais aspectos que afetarão positiva ou negativamente a realização dos 

objetivos definidos. Desse resultado deverá surgir uma nova definição de metas e um 

novo plano de desenvolvimento para o avaliado. (VAZQUEZ; HUTTZ, 2009) 

Para Vroom (1997), o papel dos funcionários deve ser revisto no sistema de 

avaliação. Segundo ele deve ser feita um processo de auto avaliação, identificando seus 

pontos fracos e fortes, deixando de serem objetos passivos e passando a ser agentes ativos 

da avaliação de seu desempenho. 

A avaliação de desempenho proporciona melhoria do desempenho funcional. A 

identificação de fragilidades, um dos objetivos da ADI, proporciona que essas 

fragilidades podem ser sanadas com treinamento específico (GIL, 2001). 

Tanto Vroon (1997) quanto McGregor (1972) destacam que uma das principais 

diferenças desta abordagem é o princípio no qual o indivíduo sabe – ou pode aprender – 

mais do que qualquer outra pessoa, quais são as suas potencialidades, diferente da 

abordagem tradicional, que parte do princípio de que o superior conhece seus 

subordinados decidindo o que é melhor para eles. 
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Levinson (1976) e Vroon (1997) descrevem bem os riscos da aplicação da ADI 

baseados simplesmente em metas preestabelecidas pela gerência onde a avaliação do 

desempenho por objetivos pode ter resultados imediatos, porém em longo prazo não 

estabelece o fortalecimento da instituição devido a ações centradas na gerência e não no 

desenvolvimento da equipe. Nesse tipo de ação não se consideram os componentes 

emocionais importantes para a motivação dos funcionários. 

Segundo Perrenoud (2012), faz-se necessário perceber os limites da AD com 

intuito de desempenho profissional dos docentes, ainda que o objetivo seja atingir as 

metas institucionais, isso porque a ADI é definida "como uma prática de avaliação inscrita 

nas regras de funcionamento de uma organização e que consequentemente, se impõe a 

seus membros. 

Levinson (1976. p.207) considera como processo de avaliação e análise ideal 

aquele cujo objetivo é: 

- Avaliar e julgar o desempenho; 

- Relacionar o desempenho individual às metas da organização; 

- Esclarecer tanto o trabalho a ser executado quanto as 

expectativas de realização; 

- Estimular o aumento da competência e o crescimento do 

subordinado; 

- Ampliar as comunicações entre superior e subordinado; 

- Servir como base para o julgamento de salários e promoções; 

- Estimular a motivação do subordinado; 

- Servir como dispositivo de controle e integração 

organizacional. 

Mas também considera que na prática real os principais problemas são: Levinson 

(1976. p.207) 

- Não importa quão detalhada a descrição do cargo, ela é 

basicamente estática, ou seja, uma série de declarações; 

- Com metas e descrições preestabelecidas, não é possível dar 

grande peso às áreas de discernimento abertas ao indivíduo, mas 

não incorporadas à descrição ou ao objetivo de seu cargo; 

- A maioria das descrições de cargos é limitada ao que as pessoas 

fazem por conta própria em seu trabalho; 

- Se uma das principais preocupações da análise do 

desenvolvimento é o aconselhamento ao subordinado, a 

avaliação deve levar em conta a situação na qual o superior e o 

subordinado estão operando; 

- A definição e a evolução de objetivos se fazem em um período 

de tempo extremamente curto, insuficiente para proporcionar 

uma interação adequada entre os diferentes níveis de uma 

organização. 

- Associado a esses problemas, existe uma dificuldade 

vivenciada pelos superiores ao efetuar as avaliações. 
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Bergamini e Beraldo (1988) pensam que a finalidade da avaliação de 

desempenho deve ser do conhecimento de todos os interessados e cada etapa do processo 

requer interpretação antes de ser aplicada. A entrevista deve ser impessoal e ter enfoque 

na identificação dos pontos positivos e negativos do avaliado, de modo que não transmita 

uma mensagem distorcida a respeito do seu real objetivo.  

Nogueira (2008) analisa que há a possibilidade de os resultados das análises não 

representar a realidade quando focarem uma única percepção marcada pelo 

favorecimento, desafeto ou despreparo técnico. 

A avaliação de desempenho envolve a negociação do desempenho, a análise da 

capacitação profissional, o acompanhamento do desempenho e o comprometimento e 

deve ao buscar a origem dos problemas indicarem ou não a realização de treinamentos e 

qualificação (LUCENA, 1995). 

Observa-se, porém, que o tema avaliação de desempenho, possui uma 

complexidade em relação à subjetividade inerente e à sua realização, em parte devido à 

diversidade conceitual sobre o que seja desempenho, mas todas as ações de recursos 

humanos podem ser trabalhadas na perspectiva da gestão por competências. (Hutz, 2009).  

Neste modelo e com a identificação dos objetivos estratégicos como um pré-

requisito fundamental para a implantação da análise de desempenho juntamente com o 

mapeamento das competências ou a identificação do conjunto de habilidades, 

conhecimentos e atitudes dos profissionais de uma organização, estarão estes capacitados 

para a execução das atividades previstas nos planos estratégicos e se tornam recursos 

importantes para a elaboração e o desenvolvimento dos projetos da organização (PIRES, 

2005). 

O objetivo é atingido quando as ações acima fomentam os subsídios para a 

gestão de recursos humanos nas organizações públicas auxiliando na construção do perfil 

profissiográfico de concursos públicos, agilizando o processo de recrutamento e seleção 

interna e otimizando os critérios de lotação e de movimentação de pessoal, permitindo a 

definição de critérios claros para as iniciativas de avaliação de servidores, de estruturação 

de planos de desenvolvimento pessoal e profissional e de remuneração, promovendo 

maior integração dos subsistemas de gestão de pessoas (PIRES, 2005). 

Assim a avaliação de desempenho é retro alimentadora para as demais atividades 

na instituição quando a gestão se iniciar com a formulação da estratégia da organização, 

com a definição do negócio e com a de visão de futuro e seus macros objetivos.  
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Esse processo é dependente de um diagnóstico das competências essenciais e da 

definição dos indicadores de desempenho no nível corporativo, de modo que se 

identifiquem possíveis falhas entre as competências requeridas e as competências 

disponíveis. Esse diagnóstico resultará os subsídios necessários para as decisões de 

investimento em desenvolvimento ou em captação de competências. (PIRES,2005) 

A análise de competências definida objetivamente indicará ao servidor quais os 

padrões de desempenho que devem ser atingidos e torna-se possível o estabelecimento de 

um plano de desenvolvimento individual que norteará o seu desempenho. 

Na administração pública federal, a avaliação de desempenho é utilizada como 

subsídio para aprovação estágio probatório, progressão funcional, promoção e pagamento 

de gratificações por desempenho, lendo sua principal base legal, o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais – 

Lei nº 8112, com foco na eficiência, eficácia e a efetividade de uma organização pública. 

(SALDANHA, 2006). 

Conforme o mesmo Saldanha (2006), a administração pública vem 

implementando ações a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado para que seus 

objetivos sejam atingidos através deste novo modelo de desenvolvimento e buscando o 

fortalecimento do Estado no que se refere à qualidade dos serviços que são prestados à 

sociedade e buscando melhor atendimento ao cidadão. Essas ações devem estar 

associadas às metas institucionais e a fatores de avaliação do desempenho individual.  

Na esfera do Serviço Público Federal e considerando os profissionais de 

educação, é salutar a formação de quadros profissionais que devem ser base para a 

construção desse processo para o exercício de atividades de apoio na realização das 

funções de ensino, pesquisa e extensão e que constituam os serviços públicos de formação 

profissional à disposição da coletividade (BERGUE, 2010). 

Para tanto a qualidade do serviço público precisa se adequar às exigências da 

clientela atendida por esses serviços prestados requerendo melhor desempenho de seus 

servidores públicos. Entende-se que a avaliação de desempenho realizada pelos 

Departamentos de Gestão de Pessoas visa reconhecer o desempenho alcançado com base 

nas competências dos recursos humanos disponíveis na organização e seus resultados 

devem subsidiar os demais Departamentos organizacionais fomentando os programas de 

treinamento, capacitação e seleção de pessoas, além da formulação de políticas de 

promoção, remuneração e definição de carreiras (PECI, 2008). 
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A avaliação de desempenho aplicada no serviço público federal contribui para o 

desenvolvimento dos servidores de uma instituição pública e colabora para o 

cumprimento das políticas de excelência e de inovação da Instituição. Se utilizada apenas 

de modo burocrático e meio legal para concessões de progressão funcional, através de 

procedimentos formais e com viés meritocrático sem considerar o desempenho e o 

potencial dos servidores, não detectarão outros valores pessoais importantes que 

necessitam ser desenvolvidos. A avaliação do desempenho docente exige prudência, já 

que há de se considerar os anseios, dificuldades e a conjuntura de atuação do docente. É 

importante, também, considerar as competências socioafetivas e a capacidade de 

estabelecer relações positivas do professor avaliado, pois isso interfere fortemente nas 

situações profissionais (PASQUAY, 2012.).  

Portanto, é de suma importância que o docente se liberte da cultura do silêncio, 

ou seja, a não estar inconscientemente envolvido num processo avaliativo opressor, por 

não conseguir argumentar e provar o seu ponto de vista. (FREIRE, 2005). 

 

2.4- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

2.4.1- Gestão Estratégica de Pessoas 

 

Com a modernização do Serviço público, houve a necessidade de reformular o 

setor de recursos humanos dos órgãos estatais, dando maior autonomia à 

organização e aumentando sua produtividade através de atividades de recrutamento, 

seleção, treinamento, desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação de pessoal 

(GIL, 1994).  

Sendo assim, Silva (2010) mostra que a administração pública deve priorizar a 

área de gestão de pessoas com a execução de diversos projetos que visem tornar os 

servidores públicos mais competentes para os ideais da reforma gerencial no setor 

público, denotando uma postura ativa e alinhada com suas ações de modo a 

acompanhar a modernização do Estado. Dentre os problemas vivenciados na área de 

gestão de pessoas no setor público, destaca-se a contradição atual entre recrutar 

pessoal para vagas existentes e as dificuldades em reter o pessoal recém-contratado 

na organização. (BORGES, 2010), 
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A denominação desses setores então, ao longo da história administrativa, passou 

por uma transição dos termos utilizados para expressar a forma como se dá a relação entre 

a organização e o indivíduo, deixando de ser utilizado o conceito de Administração de 

Recursos Humanos para dar espaço ao termo Gestão de Pessoas (BASTOS, 2008).  

Nas organizações públicas, os setores de gestão de pessoal ainda se atêm às 

atividades relacionadas de confecção de folha de pagamento, benefícios da aposentadoria 

e afins, proposição de leis, regras e regulamentos, além de ações pontuais de treinamento 

e capacitação (SCHIKMANN, 2010). 

Harrison (2005) mostra que as pessoas são partes dos recursos que formam a 

organização e que, esses quando interligados, levam-na à obtenção da eficiência, porém, 

organizações públicas se mostram na contramão dessa premissa à medida que a área 

responsável pela gestão de pessoas é desvinculada das pessoas que se utilizam do serviço 

público e dão pouca importância ao desempenho, e também face ao planejamento 

insuficiente para estas tarefas.  

Portanto, é necessário reformular o modelo de gestão na Administração Pública 

brasileira, principalmente os de gestão de pessoas, mesmo considerando as iniciativas 

adotadas por diversas organizações públicas brasileiras no sentido de transformar os 

departamentos de pessoal em autênticas unidades de gestão de pessoas, esse novo perfil 

de gestão estratégica precisa ser consolidado com a efetiva realização de suas atividades 

típicas (SCHIKMANN, 2010). 

Um sistema de gestão de pessoas possibilita integrar ações entre os diversos 

subsistemas de recursos humanos. É uma função gerencial fundamentada na cooperação 

das pessoas, vistas não mais como funcionários e sim como parceiros, no sentido de que 

estes alcancem tanto seus objetivos pessoais quanto os organizacionais (Gil, 2014). As 

pessoas devem ser, nessa perspectiva, vistas como fundamentais para a eficiência das 

organizações, já que são os atores que irão operacionalizar as estratégias de execução das 

ações juntamente com os gestores que devem ter a devida compreensão da complexidade 

dos indivíduos, e desenvolvimento das ações coletivas. Como se percebe a 

responsabilidade da eficiência e do sucesso das organizações deve ser compartilhada por 

todas e todos.  

Considerando como eminentemente de cunho político a gestão de RH, é 

imperioso o debate em torno da questão da motivação humana para o trabalho. Sua 

contribuição ajuda a elucidar e frequentemente confunde-se quais são realmente os fatores 
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motivadores. Não se trata definitivamente de ações que visam tão somente ações a 

estímulos materiais ou periféricos, os quais podem não ter relação com os motivos reais 

que levam alguém a se decidir por determinada ação.  

Rocha-Pinto (2007) reforça o pressuposto afirmando que cabe aos gestores a 

ação de conhecer os interesses de realização de seus funcionários, proporcionando, 

também, as condições necessárias para que o trabalho seja executado em consonância 

com os seus interesses. 

Assim sendo nas organizações privadas, mas principalmente nas públicas, a 

gestão de pessoas deve atuar em numa perspectiva de associar a administração de pessoal 

que cumpre as rotinas cotidianas de folha de pagamento, de registros funcionais, e de 

controle de assiduidade e pontualidade, a administração de recursos humanos que 

sistematiza a organização e a administração de pessoas, que deve considerar as pessoas 

como sendo o maior capital – humano e intelectual. (BERGUE, 2010). 

Bergue (2010) ainda considera que o setor privado se encontra atualmente num 

estágio superior ao do setor público no que concerne às questões relacionadas à gestão de 

pessoas. Portanto, nesse aspecto em especial, as ações gerenciais agregam funções que 

valorizem o capital humano disponível, agregando pessoas provendo a administração 

pública de pessoas necessárias para o desenvolvimento das funções, abrangendo desde o 

planejamento de pessoal até a posse do servidor, alocando as pessoas e adaptando o 

indivíduo desde o seu ingresso até o seu treinamento inicial, remunerando as pessoas, 

definindo políticas, registrando a frequência e a produtividade, transformando as pessoas 

ao elaborar diagnóstico situacional, identificando potenciais, necessidades institucionais 

e implantando um programa de treinamento, finalmente acompanhando o desempenho de 

pessoas e definindo metas individuais de desempenho. 

Em uma organização pública face às rotinas, aos prazos a serem cumpridos, a 

todos os procedimentos legais que precisam ser observados, muitas vezes não ocorre um 

momento de interação entre avaliador e avaliado que garanta uma avaliação efetiva 

(PAULA, 2015). 

Lucas et al. (2010) esclarece que a avaliação de desempenho é vista como um 

processo que gera informações importantes para a administração pública, mas a utilização 

da avaliação de desempenho na administração pública pode não representar uma forma 

confiável de fornecer informações válidas porque alguns fatores como tendência a 

leniência podem fazer dela apenas uma formalidade.  
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Paula et al. (2010) entende que os processos de avaliação de desempenho na 

administração pública cumprem apenas um requisito legal, ignorando a importância da 

realização de uma avaliação de desempenho equitativa e uniforme, que resulte em 

impactos mais diversificados e produtivos para a Instituição.  

Assim sendo, Lucas et al. (2010) admite que entre os desafios da avaliação de 

desempenho na administração pública existe uma tendência dos avaliadores em serem 

menos rigorosos na avaliação, para evitar conflitos ou para fazer jogos políticos, 

descaracterizando o objetivo de aferição do desempenho do servidor.  

Além da necessidade do compromisso para com o processo, Vilhena et al. (2006) 

cita que é necessário também que avaliador e avaliado compreendam que a avaliação não 

representa uma ameaça a sua estabilidade. 

 

 

2.4.2- Estágio Probatório 

 

O Estágio Probatório é uma etapa que se inicia no momento da posse e é um 

período de experiência destinado a verificar a real adequação ao cargo no qual ingressa o 

servidor, tem a duração de trinta e seis meses, exceto se houver alguma das licenças ou 

afastamentos destinados aos servidores na condição de probatório, situação que suspende 

a contagem do tempo. É nessa fase que o servidor é submetido a avaliações anuais cuja 

finalidade é conhecer se possui o perfil adequado para a função.  

Segundo Modesto (2009) o estágio probatório é um período de experiência, 

supervisionado pela administração, destinado a avaliar a adaptação do servidor com o 

serviço público. Monteiro (2010) descreve este período como sendo um modelo 

regimentado de aferição do desempenho, que objetiva avaliar as competências do novo 

servidor público no exercício de suas atribuições funcionais, observado os critérios 

estabelecidos na Lei. 

A partir do término deste período probatório atinge o servidor público a condição 

da efetividade e faz jus ao conceito de isonomia que é caracterizada pelo tratamento 

igualitário do começo ao fim da carreira e esta condição pode conter em algumas situações 

uma indesejável ideia antimeritocrática, ou seja, ensejar mesmo independentemente da 

doação, procura e desempenho despendido no decorrer da vida do servidor que esta 
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condição isonômica lhe isenta das tentativas de alcançar melhor desempenho. 

(BARBOSA, 2012). 

Fraga e Martins (2012) entendem o estágio probatório como um determinante de 

suma importância para investigação e análise dos meios e formas de avaliação do servidor 

para inserção no serviço público de forma estável, mas questionam a efetividade do 

estágio probatório como processo de avaliação e compreendem o papel consciente do 

avaliador como um imperativo na consolidação de programas bem-sucedidos de 

avaliação especial de desempenho do estágio probatório.  

A forma de ingresso na função pública, dada as suas peculiaridades, os 

gestores “devem ser capazes de compreender os mecanismos motivacionais e de 

comportamento dos indivíduos e as influências das relações e necessidades pessoais na 

dinâmica do trabalho em estruturas funcionais” (BERGUE, 2010).  

Segundo Barata (2009), o interesse pelo ingresso no serviço público 

transpassa a atratividade da estabilidade, e justifica-se principalmente pelas políticas 

de valorização profissional e pelos melhores salários de algumas carreiras de Estado. 

O principal objetivo estratégico de gestão de pessoas é o de promover integração 

dos objetivos organizacionais com as necessidades do indivíduo. Sendo assim, devem-se 

adotar tipos de contratos que acordem quanto à seleção, avaliação, recompensa e 

desenvolvimento uma relação com seus empregados baseada no recrutamento interno ou 

externo, nas avaliações individuais, nas recompensas por desempenho, na troca do 

comprometimento pela qualidade no trabalho e no grau de participação dos empregados 

nos processos decisórios (LACOMBE; TONELLI, 2001). 

A avaliação de desempenho foi regulamentada, em 2010, pelo Decreto n° 

7133/2010. Esse Decreto relaciona critérios e procedimentos gerais que devem ser 

considerados nas avaliações de desempenho individual e institucional dos servidores 

públicos federais e conforme enquadramento contido na Lei nº 11784/2008.  

Alguns fatores são considerados como de suma importância nesse processo 

juntamente com o cumprimento das metas do desempenho individual, e são: 

produtividade no trabalho com base em parâmetros previamente estabelecidos de 

qualidade e produtividade; o conhecimento de métodos e técnicas necessárias para o 

desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício; o 

trabalho em equipe; o comprometimento com o trabalho; o cumprimento das normas de 

procedimentos e conduta no desempenho das atribuições do cargo. Além desses fatores 
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mínimos poderão ser analisados: qualidade técnica do trabalho; capacidade de 

autodesenvolvimento; capacidade de iniciativa; relacionamento interpessoal; 

flexibilidade de mudanças (BRASIL, 2010). 

A administração pública gerencial está apoiada na administração pública 

burocrática, da qual conserva, embora flexibilizando alguns dos seus princípios 

fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um 

sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de 

desempenho e o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de 

controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados, e não na 

rigorosa profissionalização da administração pública, que continua um princípio 

fundamental (Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, 1995). 

Certamente, as mudanças desejáveis nos padrões culturais da administração 

pública não ocorreram de uma hora para outra e se realizaram por transformações 

adaptativas operadas nos setores essenciais dessa estrutura e dentro da metanoia ainda 

vigente. (BERGUE, 2010). 

Em tempo é imperioso saber se essas transformações são satisfatórias para o 

indivíduo e isso só será possível através da utilização de instrumentos que permitam 

avaliar, com razoável precisão, o quanto, organização e indivíduo, estão obtendo de 

retorno. Em contrapartida como sendo extremamente subjetiva a motivação de 

indivíduos, o produto dessa relação indivíduo x organização não é possível de constar de 

cláusulas contratais e conta para o atingimento da meta apenas com o aprendizado diário 

de ambas as partes. (BERGAMINI; BERALDO, 1988). Isso posto, o desenvolvimento 

do indivíduo na organização, mesmo ante às legislações inerentes ao serviço público, 

deve ser direcionado para um mecanismo de estímulo dos indivíduos rumo ao raciocínio 

e a tomada de decisões, tendo como norte as suas próprias realidades e a observação de 

suas especificidades. 

O desenvolvimento sob a óptica dos recursos humanos de uma organização não 

pode somente se ater aos aspectos que visam o crescimento dessa organização buscando 

resultados rápidos e que redundem em maior produção. É necessário que a função de 

gestão de recursos humanos tenha o viés gerencial de pessoas com o cunho lógico mais 

humanista, que contemple a visão do homem como sujeito, como indivíduo único e 

singular, com suas especificidades e com necessidades diferenciadas. (LUCENA, 1995) 
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As reformas na administração pública objetivam uma gestão mais capacitada 

para responder aos anseios sociais e a prestação de serviços com maior qualidade, assim 

como a elevação do desempenho das Instituições do Estado. (SIMIONE, 2014) 

Segundo Marconi (2003) apesar dos esforços para instituir uma postura ativa, 

ainda, na área de recursos humanos da administração pública, é dada muita ou total ênfase 

às funções relacionadas às tarefas administrativas de folha de pagamento, informações 

cadastrais e proposição de regulamentos.  

As gerências de recursos humanos devem assumir estratégias de 

desenvolvimento de pessoas que não se resumam apenas em formas de educação 

continuada como uma premissa. Esses gerentes devem estar aptos em estabelecer medidas 

que auxiliem os gestores na criação de metas e de suas respectivas avaliações, a partir de 

um ambiente propício à transferência de conhecimento tácito para o nível explícito. 

(NONAKA 2000). 

Deste modo, Silva e Fadul (2007) explicam que o desafio para a modernização 

da administração pública deve passar também pela priorização da área de gestão de 

pessoas. Segundo Borges (2010), dentre os problemas vivenciados na área de gestão de 

pessoas no setor público, destaca-se a contradição atual entre recrutar pessoal para vagas 

existentes e as dificuldades em reter o pessoal recém-contratado na organização. 

É fato, obviamente, que a organização não poderá prescindir de cultura 

condizente com a lógica acima com o apoio e a credibilidade incondicionais advindas da 

administração superior. (LEIBOWITZ, 1992). 

Via de regra as Organizações projetam uma suposta dependência do indivíduo 

ao imaginário social e organizacional de que os indivíduos precisam se adaptar à 

Organização, e não o contrário. É certo que o crescimento dos indivíduos de uma 

organização de modo algum empanará valores e dos interesses desta. (Freitas, 1977) 

No serviço público, um modelo estratégico de pessoas tem como mote o 

estabelecimento de compromisso entre a organização e o agente público, diferente do 

estabelecido entre empregado e empregador e objetiva a criação de condições 

organizacionais para a busca do comprometimento e o interesse dos funcionários, a partir 

da mudança de atitudes. O pretendido, então, é que os servidores públicos de comezinhos, 

seguidores de ordens passem a participar mais ativamente do processo como atores 

fundamentais e influindo, com sua participação, formulando propostas para o 

aperfeiçoamento da organização. 
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Lucena (1995) e Crema (2004) afirmam que a gestão de pessoas não pode estar 

localizada exclusivamente num Departamento de Recursos Humanos. Qualquer dirigente 

que tenha uma ou mais pessoas sob sua responsabilidade tem o desafio de conhecer as 

bases das relações humanas no trabalho e de assumir uma postura bastante precisa frente 

ao que significa conduzir uma equipe. A área de Recursos Humanos, nesse sentido, 

precisa estar estruturada para dar suporte às demais gerências, auxiliando no papel de 

consultoria de Recursos Humanos e criando possibilidades de se fomentar o 

desenvolvimento organizacional. 

Para Meirelles (2005), a validade de toda atividade administrativa é dependente 

do atendimento à Lei e ao Direito. 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é licito fazer tudo aquilo 

que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 

fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa "pode 

fazer assim": para o administrador público significa '"deve fazer 

assim". 

 

Barbosa (1996) aponta em relação ao conceito de meritocracia que países mais 

desenvolvidos do século XIX, foram se desfazendo da sistemática da troca de favores, 

oferta de cargos e funções públicas aos companheiros e apoiadores de campanha política. 

Isto significa que o gestor público não pode se afastar do cumprimento da Lei. Modesto 

(2009) assim se manifesta em relação ao descrito por Barbosa (1996) e quanto à ação 

imposta aos gestores: "acautelar o cidadão do arbítrio administrativo e preservar a 

sujeição do Estado às finalidades públicas". 

A legitimidade dos atos administrativos dos gestores está configurada na 

legislação conforme consta do modelo de Administração Pública Burocrática, que possui 

normas excessivamente burocráticas contidas na Constituição de 1988. (MATIAS-

PEREIRA, 2010).  

A legalidade se refere ao respeito à lei no seu sentido formal do está literalmente 

escrito, mas a legalidade em seu sentido mais amplo se apresenta como o cumprimento 

dos preceitos fundamentais de ordenamento de todo o nosso sistema jurídico e deve se 

vincular aos ideais de justiça, atendendo as finalidades e valores do Direito. (MEDAUAR, 

2006) e (DI PIETRO 2012). 

Fato é que ao gestor somente a edição de atos administrativos autorizados por 

lei ou norma e mesmo que respeito à lei não se limitando somente à sua reprodução deve 
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ela atender todos os preceitos fundamentais do ordenamento jurídico, porque existem 

graduações do exercício, nas quais os gestores poderão atuar com maior ou menor 

autonomia, dependendo da norma reguladora (MEDAUAR, 2006). 

Na atual conjuntura nacional o debate em termos do princípio da legalidade não 

se resume apenas a questão se o ato é vinculado ou discricionário, apesar desta 

diferenciação ser fundamental, mas sim se tal ato cumpriu, ou não, a sua finalidade 

jurídica, portanto, os dois princípios devem conciliar-se, a fim de que o gestor público aja 

com eficiência dentro dos ditames da legalidade. (MIRAGEM, 2011). 

Destaca-se aqui a importância desta legislação que se constitui como sendo um 

dos mais modernos princípios administrativos já que não se limita apenas à legalidade 

simples e pura legalidade, e sim que do mesmo modo que possuam resultados positivos. 

Sendo assim, contribui para a segurança do próprio Administrador Público em não se 

arriscar na prática de atos à revelia da eficiência. Meirelles (2005)  

A eficiência em conjunto e harmonia com os princípios administrativos torna-se 

fundamental no objetivo de garantir os direitos e garantias fundamentais. Logo, é 

importante que o gestor público aja com eficiência, sendo esta vista como presteza, 

perfeição e rendimento funcional da atividade administrativa, dentro do que é permitido 

na legalidade, sem dela se afastar, sob pena de transformar em nulo a seus atos. 

(MEDAUAR 2006). 

Do que foi apresentado até aqui através da revisão bibliográfica observa-se que 

no processo da avaliação de desempenho devem ser estabelecidos objetivos pertinentes 

que visem o gerenciamento administrativo dos setores de gestão de pessoas aliado aos 

procedimentos que visem o desenvolvimento das pessoas e relacionados à função que o 

avaliado exerce. Sendo esses objetivos claros, mensuráveis, pactuados entre avaliado e 

avaliador e acima de tudo sem qualquer grau de subjetividade, transformará a visão 

comum de ser a avaliação de desempenho apenas uma obrigação administrativa 

(GILLEN, 2000). 

O processo de avaliação de desempenho que deverá ter um calendário 

institucional próprio e se iniciar com uma entrevista entre o servidor e seu avaliador sendo 

este o principal momento da avaliação segundo Grillo (1981) e o êxito do processo 

depende em grande parte da atuação dos avaliadores junto aos avaliados. 

A avaliação e o desempenho do servidor ao longo do período da avaliação de 

desempenho considerado devem prever o debate de opiniões que culminem com um 
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relacionamento mais cordial entre o avaliador e o avaliado, mesmo sabendo-se que não 

se trata de um objetivo facilmente alcançável porque a avaliação, em geral, possui um 

grau de subjetividade que pode interferir no resultado. (GRILLO, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Foi adotado como metodologia a pesquisa de campo aplicada a uma amostra 

categorizada e definida de forma intencional, selecionando-se os docentes em estágio 

probatório do Colégio Pedro II em exercício no período compreendido entre 1 (um) e 3 

(três) anos. 

Procurou-se identificar os fatores que possam concorrer para uma avaliação 

ineficiente dos docentes em estágio probatório no Campus Realengo II do Colégio Pedro 

II e para tanto foram constituídos grupos focais envolvendo docentes nesta condição 

funcional para fundamentalmente analisar o instrumento utilizado pela Instituição em 

suas avaliações. 
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De acordo com Vergara (2004) a pesquisa de campo “é a investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno” 

 

3.2. UNIVERSO AMOSTRAL 

 

De acordo com Coutinho (2014), o estudo de caso é a estratégia de investigação 

mais adequada para a compreensão do caso como um todo e com unicidade. Trata-se de 

um plano de investigação através de um estudo intensivo e detalhado de uma entidade 

bem definida, que na situação em tela foi desenvolvido envolvendo o pesquisador e os 

grupos de professores efetivos em estágio probatório lotados no Campus Realengo do 

Colégio Pedro II.  

Segundo Oliveira. et al (2007) “os grupos focais se caracterizam em um método 

que está cada vez mais se evidenciando nos estudos organizacionais de caráter 

qualitativo”. Esta ferramenta pode ser interessante quando se necessita ganhar tempo e 

utilizar baixos investimentos de recursos financeiros para se realizar o processo de 

pesquisa e coleta de dados, e se resume na aplicação de entrevistas, questionários, testes 

e observação direta. 

O tema da pesquisa foi fator determinante para a rápida colaboração dos 

entrevistados quanto aos objetivos do estudo, já que no Campus Realengo já existiam 

discussões acerca dos procedimentos de avaliação empregados. 

 

3.3. INSTRUMENTO DE DADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Campus Realengo II do Colégio Pedro II, o que 

se justifica por ser o Campus com o maior efetivo de professores em estágio probatório. 

Hoje dos 139 (cento e trinta e nove) professores concursados do Campus, 50 (cinquenta) 

estão em estágio probatório. Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados 16 

professores em estágio probatório constituindo dois grupos focais, com 8 (oito) 

professores em cada um deles. Os professores participaram das entrevistas dirigidas por 

um docente moderador e um docente responsável pelas transcrições das gravações 

realizadas. O primeiro grupo focal foi formado de professores que estavam no momento 

da última avaliação e no segundo professores que acabaram de receber a primeira 

avaliação. 



 

47 
 

Para construção do questionário utilizado nas entrevistas foi fundamentada no 

TALIS. 
 
O TALIS foi a primeira pesquisa internacional com países membros ou parceiros 

econômicos da OCDE (Organização para a Cooperação de Desenvolvimento 

Econômico). O primeiro inquérito aconteceu em 2008 com a participação de 24 países, 

já o segundo inquérito em 2013 contou com 34 países e em 2014 com 38 países. Para o 

inquérito de 2018 já terá a participação de 50 países. A proposta do TALIS é sobre 

ambientes de aprendizagem e as condições de trabalho de professores e diretores, além 

de cruzar dados entre os países pesquisados identificando outras abordagens e políticas 

públicas nos diferentes países. A relevância dos inquéritos são as contribuições no 

desenvolvimento de políticas educacionais nos países onde foram aplicados. 

(OCDE,2016). 

Nas entrevistas, através de técnicas de investigação e roteiro pré-estabelecido, 

abordou-se questões relativas a avaliação de desempenho institucional com o objetivo de 

colher opiniões, experiências, ideias, observações, preferências, necessidades e outras 

informações inerentes ao tema da pesquisa. 

As sessões tiveram a duração de cerca de duas (2) horas e contou com um 

questionário com seis perguntas as quais serviram de roteiro para a discussão que gerou 

as informações acerca da pesquisa. As sessões foram gravadas e depois transcritas 

 

 

3.4. ANÁLISE DE DADOS. 

 

Para a análise de dados, foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo que 

nos últimos anos, segundo Monzato et al (2011) vem tendo destaque entre os métodos 

qualitativos e ganhando legitimidade científica. Nesse sentido, para alcançar o objetivo 

da pesquisa, foram definidas as categorias de análise. 

A participação do pesquisador como avaliador na instituição e a busca na 

literatura de experiências sobre o tema, contribuíram na construção de um questionário 

aberto, que serviu como roteiro no desenvolvimento dos grupos focais, e na sua 

interpretação, condições para atender o objetivo da pesquisa.  
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4. ESTUDO DE CASO  

 

4.1. BREVE HISTÓRICO DO COLÉGIO PEDRO II 

 

O Colégio Pedro II foi fundado em 02 de dezembro de 1837 e oficializado, por 

Decreto Imperial, em 20 de dezembro do mesmo ano, como decorrência da reorganização 

do Seminário de São Joaquim, apresentada ao Império pelo Ministro Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, sendo assim batizado em homenagem ao Imperador-menino, no dia de seu 

aniversário. Sua primeira Unidade foi instalada no Centro da cidade do Rio de Janeiro, e 

funciona até os dias de hoje. 

Em 1857, dividiu-se em Externato e Internato, instalado na Tijuca em 1858 e 

permanecendo lá até 1888, quando foi transferido para o Campo de São Cristóvão.  

A Proclamação da República determinou a mudança de seu nome para Instituto 

Nacional de Instrução Secundária e, logo em seguida, para Ginásio Nacional. Só em 1911 
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voltou a ostentar o nome de origem. 

Até a década de 50, era designado “Colégio Padrão do Brasil”, visto que seu 

programa de ensino servia como modelo de educação de qualidade para os colégios da 

rede privada, que solicitavam ao Ministério da Educação o reconhecimento de seus 

certificados justificando a semelhança de seus currículos aos do Colégio Pedro II. 

Contando com corpo docente de extrema qualidade, integrado por professores 

renomados, como o Barão do Rio Branco, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira e Aurélio 

Buarque de Holanda, o Colégio viu-se obrigado a aumentar a oferta de vagas devido ao 

grande número de inscritos para seu concurso de acesso.  

Em 1952 foram inauguradas as Seções Norte e Sul e em 1957, a Seção Tijuca. 

Em 1979, as seções passaram a ser denominadas Unidades Escolares, tendo como 

complemento, o nome do bairro onde estavam instaladas: U.E.Centro, U.E.São Cristóvão, 

U.E. Engenho Novo, U.E.Humaitá e U.E.Tijuca, abrigando alunos dos atuais Ensinos 

Fundamental e Médio.  

Em 1984, o Colégio Pedro II criou sua primeira Unidade de Ensino de Primeiro 

Segmento do Ensino Fundamental, chamada carinhosamente de “Pedrinho”, instalada no 

campus de São Cristóvão. Seguindo-se, foram criadas as do Humaitá (1985), do Engenho 

Novo (1986) e Tijuca (1987). Desde então, as Unidades do primeiro segmento são 

denominadas Unidades I e as do segundo segmento, Unidades II.  

São cento e oitenta anos de excelência em educação. A tradição ampara o 

Colégio Pedro II que, ao procurar a modernização estrutural, acompanhou as novas 

tendências pedagógicas e terminou o século XX recebendo o Prêmio Qualidade do 

Governo Federal, em 1998, por seu projeto de Qualidade Total na área de educação. 

O Colégio inaugurou uma nova unidade em São Cristóvão, em 1999, para 

atender a grande demanda de alunos do Ensino Médio, designada Unidade São Cristóvão 

III. 

Como prova de que permanece integrando o rol das grandes instituições 

educacionais brasileiras, o Colégio Pedro II começou o século XXI inaugurando mais três 

novas Unidades, denominadas Unidade Escolar Realengo.  Unidade Escolar Niterói e 

Unidade Escolar Duque de Caxias. 

Assim, em 2012 foi equiparado aos Institutos Federais através da Lei nº 

12677/2012 e adotando todos os preceitos legais desta nova figura jurídica.  
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4.2. DIAGNÓSTICO 

 

Em relação à avaliação do desempenho, que é considerada por muitos teóricos 

um instrumento que impulsiona o sistema de gestão de pessoas em consonância com os 

objetivos institucionais, é preciso que o docente conheça a missão, a visão e os valores da 

instituição. Foi questionado aos entrevistados se, conforme visão que possuem do 

processo de avaliação do Colégio Pedro II, ocorre avaliação de desempenho nesta 

Instituição e se este sistema de avaliação está relacionado a missão, visão e valores do 

CPII.  

O questionamento praticamente dividiu a discussão em dois temas: como é 

percebido os critérios de avaliação desenvolvidos no instrumento usado pela instituição e 

a inserção da missão, valores e visão no instrumento de ADI, como podemos observar 

nas colocações dos entrevistados: 

Em relação a avaliação de desempenho, como todo processo de 

avaliação tem que   ser um procedimento criterioso. Como você 

mesmo escreveu no enunciado da questão, os docentes precisam 

conhecer quais são os critérios e eu acho que a primeira vez que 

a gente vê alguma coisa dos critérios da avaliação, é quando nós 

recebemos a primeira ficha de avaliação, seis meses depois de 

nossa posse. 

 

 O único lugar onde você acha missão, visão e valores é no site 

do colégio e mesmo assim tem que dar uma pesquisada, não é 

algo de cara não.  

 

Eu vejo isso de forma muito geral, realmente não parecia ter a 

necessidade de conhecer especificamente a visão, a missão e 

valores do Pedro II,  

 

Quando pegamos a avaliação já tá tudo marcado, não 

necessariamente a gente vai ler e ver se tá tudo marcado, eu, por 

exemplo, estava conversando com um colega sobre isso, porque 

eu estava apenas conferindo se o coordenador tinha marcado tudo 

e se tinha alguma observação que eu deveria fazer após a 

avaliação e eu simplesmente assinei no fim, ou seja, os critérios 

para a avaliação não são necessariamente conhecido pelos 

servidores, dado que não recebemos a informação de como seria 

feito a avaliação na tomada de posse. 

 

Considero  uma avaliação retrógrada e não condiz com o que 

fazemos em sala de aula. 

 

Não existe uma conversa sobre a avaliação. 

 

Temos que confiar que o coordenador tenha um procedimento 

isento de qualquer sentimento pessoal sobre o avaliado. 
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Quanto aos critérios de avaliação, os docentes entrevistados entenderam que não 

há conhecimento prévio pelos servidores. O instrumento é apresentado pronto, sem 

nenhum tipo de discussão, apesar do grande número de documentos entregues na posse e 

onde os critérios da ADI não estão definidos.  

Quanto à missão, valores e a visão da instituição os docentes consideram que 

somente é possível identificá-los no site oficial do Colégio Pedro II. Perceberam, também, 

que o instrumento de avaliação não está em consonância com esses, ficando restrito 

apenas ao desempenho profissional.  

Esse procedimento como praticado dificulta a estratégia gerencial, pois segundo 

Carvalho e Nascimento (2002), "a ADI torna-se parte atuante da estratégia gerencial, cujo 

propósito central. é que os membros da equipe de trabalho orientem seus esforços no 

sentido dos objetivos da empresa".  

 O TALIS realizou um diagnóstico sobre os ambientes de aprendizagem nas 

escolas e as condições de trabalho dos professores, concluindo que os docentes que 

recebem a oportunidade de desenvolvimento profissional trabalham com mais eficiência. 

O segundo questionamento visou entender se o entrevistado percebe esse tipo de 

oportunidade no seu ambiente escolar. 

 Todos concordaram com o primeiro diagnóstico publicado pelo TALIS que 

conforme relato da OCDE (2011) concluiu que os docentes que recebem mais 

oportunidades de desenvolvimento profissional trabalham com mais eficiência.  

Foi citado que existe uma diferença sobre as oportunidades entre o Colégio 

Pedro II e as escolas da rede municipal e estadual. Dentre as diferenças destacam que no 

CPII, a carga horária prevê atividades de ensino, pesquisa e extensão e o plano de carreira 

proporciona um estímulo financeiro ao professor, fato que não ocorre com os professores 

do estado e município do Rio de Janeiro.  

Apesar de o Colégio fomentar a pesquisa, eles entendem que deveria ser 

ampliada, possibilitando projetos para além da Instituição. 

A respeito do segundo questionamento destaco as seguintes colocações: 

Aqui sim, mas eu venho de uma realidade muito diferente da 

daqui. Uma das coisas que nós temos como estimulo para essa 

aprendizagem, para aprofundar conhecimento, mestrado, 

doutorado, etc. é o próprio plano de carreira é que temos um 

plano de carreira bem razoável. 
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A questão da carga horária que é respeitada, você tem 

efetivamente um tempo para planejar. 

 Eu acho que sim, há a possibilidade de sair para fazer um 

doutorado e fazer até mesmo em outros países. Mas acho que 

essas coisas variam segundo o contexto, tem a ver com o contexto 

político e financeiro, se há condições financeiras de trazer um 

professor contratado para ficar no lugar de um professor que sai 

para fazer doutorado. 

 

Existe a necessidade de um regramento claro para a liberação 

licença para estudos. 

 

Existe a necessidade de cursos de atualização para podermos 

atuar com os estudantes com necessidades especificas  

 

  

A seguinte questão versou quanto à avaliação de desempenho em termos do que 

ela pode proporcionar à organização e à formação de seus recursos humanos docentes, já 

que ela é de grande importância no desenvolvimento de estratégias e poderá identificar 

possíveis lacunas funcionais dos servidores que poderão ser selecionados com um 

treinamento específico. A questão na íntegra foi: “O Colégio Pedro II oferece algum 

treinamento durante o estágio probatório aos seus docentes? Em caso positivo, esse 

treinamento auxilia o seu desempenho escolar?"  

Segundo a teoria de Gil (2011) um instrumento adequado de avaliação possibilita 

identificar possíveis fragilidades dos colaboradores, podendo ser supridas por um 

treinamento específico. Os professores dos grupos focais responderam que não existe 

treinamento na fase de estágio probatório e que o instrumento usado na ADI do CPII não 

identifica se há necessidade de treinamento, contrariando, assim, a teoria de Gil. (2011). 

Sobre o terceiro questionamento destaco os seguintes depoimentos: 

Eu acho que em primeiro lugar essa avaliação não mede.  

 

No primeiro colegiado que eu participei como professor efetivo, 

a fonoaudióloga do NAPNE (Núcleo de atendimento a estudantes 

com necessidades especiais) foi lá no nosso colegiado e fez um 

treinamento específico da voz, conversou com a gente, alguns 

exercícios, algo muito específico e eu achei isso válido, mas 

aquilo ocorreu somente naquele instante e não teve nenhuma 

continuidade.  

 

 Eu acho que poderiam fazer em etapas, num primeiro momento 

um desenvolvimento baseado no  que é ser do colégio Pedro II e 

quais são as metas da escola e aí numa segunda etapa seria 

observado se o docente esta atuando segundo a  visão e missão..  
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Hoje quando falamos em avaliação 360 nas empresas todos os 

atores envolvidos são considerados, eu vejo que na instituição 

não temos nem "60", porque muitas vezes os documentos já vêm 

pronto e todos assinam e não se comprometem. O desejado é que 

o servidor entenda o funcionamento, produza e fique satisfeito 

em estar ali, porque quando estamos mais bem acolhidos, 

ficamos mais felizes e satisfeitos.   
 

A população alvo do TALIS é composta dos professores dos anos finais ensino 

fundamental e seus diretores de escolas públicas e privadas para orientar o 

desenvolvimento dos instrumentos tratados e especializados no assunto, é um consórcio 

internacional de pesquisa e o OCDE desenvolveu um arcabouço conceitual para TALIS  

o qual é baseado no conceito de condições efetivas de ensino e aprendizagem. 

Foi inicialmente aplicado em 24 países a partir de 2008, com foco nos anos finais 

do ensino fundamental. (OCDE, 2011).  

Foi, então, questionado aos docentes entrevistados como eles percebem a 

avaliação de desempenho no Colégio Pedro II e se ela é objetiva ou subjetiva.  

Segundo Silva (2010), a ADI objetiva tem seus escores baseados em função do 

rendimento dos alunos, o que segundo Graça (2011) deveria ser também uma ADI 

subjetiva e ampliada a vários fatores como os materiais didáticos utilizados, projetos 

implantados, os programas inseridos no sistema educacional, o desenvolvimento dos 

professores e das próprias instituições educativas.  

Os respondentes nessa questão avaliaram que a ADI no Colégio Pedro II não 

atende aos quesitos objetivos e subjetivos, demonstrando que a avaliação realizada pela 

Instituição está inadequada aos critérios sugeridos de avaliação. Foi observada essa 

inadequação nas opiniões dos seguintes entrevistados: 

Nós associamos avaliação a um critério de corte, um critério de 

nota, um critério de ganhar ou perder. Quando começamos a 

desmistificar isso, começamos a compreender a avaliação, 

porque uma avaliação é uma régua e se você tem uma régua em 

milímetros para medir uma estrada, você está utilizando um 

instrumento totalmente equivocado para essa função; se eu quero 

usar o comprimento de um barbante para analisar a força do 

vento, novamente estarei usando um instrumento equivocado. Se 

você tem a compreensão para que serve a avaliação, além de 

identificar a missão e tudo mais, você tem como chegar em um 

instrumento mais próximo do que é necessário para a empresa.  

 

Acho que é importante olharmos isso a respeito do instrumento 

que vocês estão falando, porque quando eu falo de subjetividade 

ou falta de funcionalidade, eu estou dizendo que tem questões 

que não são claras, então quando você vai avaliar um conceito 

que não é claro ou que não é universal ou que não é unânime, 
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você tem que esclarecer qual base você está usando, isso em 

qualquer lugar. Então assim, a avaliação utiliza o termo 

empenho, mas o que é empenho para mim? O que é empenho 

para o outro? E como você vai colocar nessa escala de 

produtividade (no item 4) empenho na realização das atividades 

docentes? Quais são os indicadores de empenho? Não tem? Fica 

difícil, porque cada um tem uma interpretação desse termo 

"empenho". Então para não haver um tipo de constrangimento, 

de rixa na equipe, você coloca nota máxima para o item. Então 

"Domínio intelectual e cumprimento do conteúdo programático 

estabelecido" como é que você vai medir o conteúdo intelectual 

do professor? 

 

Ele é bem objetivo e me parece parado no tempo. Porque a escola 

já mudou muito, a escola tem grupo de pesquisa agora e essa 

avaliação não mede nada disso, parece ser uma avaliação feita a 

muito tempo atrás e ela é aplicada até hoje. A escola já avançou, 

mudou seu perfil e os professores continuam sendo avaliados da 

mesma forma de anos atrás. 

 

A quinta questão foi apresentada para o debate informando aos entrevistados que 

dependendo da forma como ocorre a avaliação de desempenho docente esta poderá inibir 

o desenvolvimento profissional e se faz necessário que a avaliação de desempenho 

associe os resultados da avaliação aos interessados de forma positiva, enfatizando o 

potencial do docente em sua atividade profissional. Ato contínuo foi questionado como o 

avaliado se sente sendo avaliado no Colégio Pedro II, inibido ou estimulado? Sua 

avaliação de desempenho reflete a sua condição profissional? 

Segundo os avaliados, a ADI do Colégio Pedro II, não possui potencial 

estimulador e sim inibidor e até constrangedor. Os grupos focais entenderam ainda que o 

viés da ADI está mais relacionado a uma forma de "instrumento de poder" durante o 

estágio probatório. Essa relação é citada por Perrenoud (2012) quando afirma que 

"dependendo de como ocorre, a avaliação pode até inibir o desenvolvimento 

profissional..." e ainda que a ADI é definida "como uma prática de avaliação inscrita nas 

regras de funcionamento de uma organização, e que, consequentemente se impõe a seus 

membros".  

A opinião nos dois grupos focais pode ser resumida pela afirmação: 

     “Nem inibido, nem estimulado. Porque só assinamos.”  

 

Considerando que a avaliação de desempenho no Colégio Pedro II prioriza 

características de mérito profissional, foi perguntado aos docentes entrevistados se ele 
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considera que poderia ser inicialmente avaliado em seu Campus de lotação pela equipe 

da escola onde realmente se poderia julgar o seu contexto de trabalho?  

Os entrevistados avaliaram que o instrumento de ADI no Colégio Pedro II, não 

possui normatização e também não é discutido pelos pares. Segundo Bauer (2014), a 

avaliação de um docente baseada no mérito, deveria analisar suas habilidades cognitivas 

sobre sua disciplina, da clareza de sua comunicação com os alunos e outros itens 

pedagógicos. O ideal, segundo a autora Graça (2011) seria a definição de critérios de 

julgamento baseados no mérito, supondo-se o foco da ADI nas habilidades individuais do 

professor.  

A falta de clareza e normatização no processo de avaliação foi destacada nos 

depoimentos seguintes: 

Considerando que ela é burocrática e administrativa, no final das 

contas, quem nos avalia é o coordenador e o diretor. Eu tenho a 

sensação que essas pessoas que estão de fora, só validam o 

documento, eles nem avaliam a gente de fato.  

 

O grupo nem se reúne, então, como é um grupo de avaliação, 

deveriam ter marcado uma data para que se reunisse e o 

coordenador passasse as dificuldades para as outras instâncias 

como o diretor e o SESOP.  

 

Acho que só pelo fato de você querer mudar, já é um avanço. 

Porque eu já recebi três vezes isso aqui (o documento usado para 

avaliação) e não me adiantou de nada. Até dialogamos um pouco 

na RPS, mas é uma avaliação muito pontual, já que eu sou 

avaliado por diversas instâncias e eu só conversei com a 

coordenadora e porque eu tenho intimidade com ela. Então o que 

me ajudou foi a coordenadora e não o instrumento. Ele é bem 

burocrático. 

 

Na realidade não te dão nenhum tipo de orientação, esse 

documento de avaliação já chega pronto.. Uma vez eu questionei 

antes mesmo de mandar a avaliação, eu cheguei na PROEN ( Pro 

Reitora de Ensino ) onde estava o roteiro para o procedimento de 

avaliação e até hoje não me responderam isso, porque na verdade 

não tem procedimento. 
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5. CONCLUSÃO  

 

A Avaliação de Desempenho Individual (ADI), foi implementada no âmbito do 

setor público por volta da década de 1930 pelo governo federal, porém somente a partir 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, conforme Emenda Constitucional 

19 (1998), ocorreu sua inserção a nível constitucional, além de estar prevista em 

legislação específica de cargos, carreiras e planos de cargos do poder executivo nacional. 

A avaliação de desempenho assim torna-se mais do que uma forma pela qual os servidores 

obtêm a aprovação em estágio probatório, progressão funcional, promoção ou pagamento 

das gratificações de desempenho, ela torna-se um processo que pode viabilizar o 

aprimoramento profissional de pessoas e dos processos de trabalho das organizações 

públicas.  

Nesse contexto, a ADI não deve ser somente um instrumento que visa o controle 

do trabalho realizado, mas também uma ação que vise o desenvolvimento profissional do 

trabalhador a partir de sua definição de metas e feedback recebido pelo gestor. 

Nesse cenário, o Colégio Pedro II, para avaliar os docentes em estágio 

probatório, utiliza um formulário dividido em cinco blocos com os seguintes tópicos: 

assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; produtividade e responsabilidade. 

Sendo realizado na periodicidade de 10 meses até completar o período previsto na Lei 

8112/90 (3 anos) para a conclusão do estágio probatório. A Instituição considera como 

stakeholders o Coordenador Pedagógico, o Chefe de Departamento Pedagógico, o Chefe 

do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) e o Diretor Geral do Campus, 

os quais assinam o documento de avaliação de desempenho de professores em estágio 

probatório.  

O avaliado, os alunos e o Setor de Gestão de Pessoas (SGP) não têm participação 

no processo de ADI. O documento de avaliação de desempenho de professores em estágio 

probatório atualmente utilizado (em anexo) foi construído pela antiga Secretaria de 

Ensino da Instituição, hoje Pró Reitoria de Ensino (PROEN), há aproximadamente 30 

anos e sem nenhuma atualização até os dias de hoje. Não aponta a importância das ações 

desenvolvidas em cada período do estágio probatório pelo docente avaliado, de forma a 

atender aos objetivos da instituição e não demonstra a possibilidade do profissional 

melhorar o seu potencial e a sua capacidade de desenvolver projetos em benefício do 

desenvolvimento institucional do Colégio Pedro II, o que suscita a dúvida quanto à 

avaliação do seu desempenho como realizada ser justa.  
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Como o objetivo desta pesquisa foi diagnosticar o processo de avaliação de 

desempenho docente em estágio probatório praticado no Colégio Pedro II e os seus 

reflexos no trabalho docente, foram realizados dois grupos focais com 08 (oito) docentes 

cada, nesta situação.  

A análise do conteúdo das respostas dos grupos focais destaca que o documento 

usado para a avaliação do docente é pouco eficiente. É um documento onde os critérios 

não são claros ou ficam restritos a aspectos meramente administrativos para identificar se 

é possível a continuidade ou não do professor na Instituição. Não avalia o docente de 

forma ampla como, por exemplo, se ele está alinhado com a Missão, a Visão e os Valores 

do Colégio Pedro II. Foi também observado que o documento é mal dimensionado, 

podendo ser injusto, como no caso de o docente ter grau 06 (seis) na avaliação o que 

corresponde a "satisfatório" na tabela, mas indica a sua reprovação no estágio.  

 Outro fator importante é que os professores relatam que não têm contato com 

os seus avaliadores e que o mesmo documento é usado nos três períodos de ADI. Avaliar 

é um processo delicado que deve ser dinâmico e com critérios bem definidos de forma 

que o avaliado e os avaliadores possam ter segurança de desenvolver um processo que 

seja útil para a Instituição e não seja constrangedor para os atores envolvidos no processo. 

Talvez, alterar a ênfase de avaliação para análise, assegure uma abordagem mais positiva. 

Na análise do debate, como aconteceu nos grupos focais, verifica-se que o Colégio Pedro 

II usa um instrumento, que não deveria somente visar aspectos administrativos, além de 

ser ultrapassado.. 

 Se superar a avaliação como uma ferramenta administrativa, a Instituição 

podera desenvolver uma análise mais holística dos docentes em estágio probatório. A 

ADI não deve apenas ter como objetivo identificar pontos fracos, mas os pontos fortes 

dos docentes a partir da análise de suas potencialidades. Avaliar por objetivos pode ter 

resultados imediatos, mas não definitivos, criando para a Instituição dificuldade no 

desenvolvimento de suas metas.  

Após a análise dos resultados, entende-se que se faz necessário criar critérios 

para que avaliadores e avaliados desenvolvam uma nova sistemática para aplicação do 

processo de avaliação, que analise o desenvolvimento das ações pedagógicas do professor 

e não apenas se ele é cumpridor das normas administrativas e disciplinares do Colégio.  
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A avaliação deve ser feita com a participação do professor avaliado e a sua 

equipe, garantindo uma percepção ampla do contexto, da conjuntura, dos aspectos 

emocionais e individuais.  

Também foi observado que o documento usado na avaliação dos docentes não 

contempla as particularidades dos diferentes segmentos da educação básica existente na 

Instituição, sendo único para os profissionais da Educação Infantil, primeiro segmento do 

fundamental, segundo segmento do fundamental e ensino médio regular e técnico. 

A eficácia de um novo instrumento de Avaliação de Desempenho exigirá muito 

cuidado, ele deverá ser dinâmico, com critérios passíveis de análise e discussão, sendo 

sempre atualizados e de forma a atingir os objetivos para o qual foi construído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

6.1. CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA: 
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-  Melhoria no processo de avaliação de docentes em estágio probatório da Instituição; 

- Subsidiar futuros pesquisadores na construção de um novo instrumento de avaliação de 

desempenho de docentes em estágio probatório. 

 

6.2. SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTO 

 
-  Foi identificada, pelas entrevistas, a necessidade de atualizar o documento que vigora 

desde a década de 1990. 

-  Há a necessidade de criar critérios de forma que avaliadores e avaliados desenvolvam 

um processo que valorize as ações pedagógicas dos professores e não somente as 

administrativas. 

-  O processo de ADI de professores em estagio probatório tenha a participação de sua 

equipe local. 
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8 – APÊNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

01. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO UTILIZADO PELO COLÉGIO PEDRO II
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02. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL  DOS 

INTREVISTADOS 

1. Sexo: 

(a) Feminino  - 9 

(b) Masculino – 7 

 

 2. Idade -  MEDIA DE 29,5 ANOS. 

 

 3. Formação Profissional: 

(a) Graduação  - 0 

(b) Especialização - 0  

(c) Mestrado  - 12 

(d) Doutorado - 4 

(e) Pós-doutorado - 0 

 

 4. Tempo de serviço . 1 A 3 ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 



 

77 
 

03. QUESTOES USADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS 

FOCAIS 

 

1.  A avaliação de desempenho (AD) é considerada por muitos teóricos um instrumento que 

impulsiona o sistema de Gestão de Pessoas rumo aos seus objetivos institucionais. Para isso é  

preciso que o docente conheça a missão, visão e valores da Instituição. 

Na sua visão, como ocorre a AD em sua instituição? Esse sistema de avaliação está relacionado 

a missão, visão e valores do CPII? (CARVALHO NASCIMENTO, 2004, p. 242) 

2. O TALIS realizou um diagnóstico sobre os ambientes de aprendizagem na escola e a 

condição de trabalho dos professores, concluindo que os docentes que recebem a oportunidade 

de desenvolvimento profissional trabalham com mais eficiência. Você percebe esse tipo de 

oportunidade no seu ambiente escolar? (OCDE, 2011, p. 8) 

3.  A AD pode proporcionar à organização informações de grande importância no 

desenvolvimento de estratégias, pois poderá identificar possíveis gaps dos servidores que 

poderão ser selecionados com treinamento específico. O Colégio Pedro II (CPII) oferece algum 

treinamento durante o estágio probatório aos seus docentes? Em caso positivo, esse treinamento 

auxilia o seu desempenho escolar? (GIL, 2001) 

4. Como você percebe a AD no CPII? (GRAÇA, 2011)  

(a) Objetiva - com os scores em função dos resultados dos rendimentos dos alunos. 

 

 (b) Subjetiva - AD ampliada através de fatores como materiais didáticos utilizados, os projetos 

implantados, os programas inseridos no sistema educacional e o desenvolvimento dos 

professores. 

  

(c) Outros - Neste caso, descreva. 

 

5. Dependendo da forma como ocorre, a AD poderá inibir o desenvolvimento profissional. Faz-

se necessário que a AD associe os resultados da avaliação aos interessados de forma positiva, 

enfatizando o potencial do docente em sua atividade profissional. Como você se sente sendo 

avaliado no CPII, inibido ou estimulado? Sua AD reflete sua condição profissional? 

(PERRENOUD, 2012, p. 43) 

6.  A AD no CPII prioriza características de mérito profissional. Você considera que ela poderia 

ser discutida primeiro localmente pela equipe da escola, onde se possa julgar seu contexto de 

trabalho 
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