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Apresentação 

 
 A lição tem como tema a avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é 

analisada como uma prática no âmbito das políticas de gestão do emprego e da 

mobilidade. Insere-se no quinto ponto do programa da unidade curricular de Organizações 

e Gestão de Pessoas, do Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, programa esse proposto no Relatório da Unidade Curricular 

apresentado no âmbito destas provas de agregação. 

A síntese da lição aqui apresentada situa a avaliação do desempenho como 

instrumento central da gestão de carreiras, de afastamentos, de remunerações, de 

formação e desenvolvimento, integrando-a no domínio mais amplo da gestão do 

desempenho. Relaciona a avaliação do desempenho com os percursos profissionais no 

interior das organizações no que se refere à evolução na hierarquia profissional, às 

transferências internas, às remunerações fixas e variáveis e às práticas de formação e 

desenvolvimento pessoal e profissional. Todavia, é também equacionada com um 

instrumento de tomada de decisão face a políticas de saída planeada da organização. 

É uma aula tipo de cariz teórico-prático, idêntica a tantas outras ministradas 

durante o semestre e previstas no Relatório da Unidade Curricular. Excluiu-se simular 

uma aula de orientação tutorial dada a ausência do público-alvo que a interacção da 

mesma exigiria. Optou-se por elaborar uma lição pedagogicamente dirigida para os 

alunos do Segundo Ciclo de Estudos em Sociologia, usando uma estratégia didáctica com 

recurso a material ilustrativo e actividades demonstrativas e não pela modalidade de uma 

comunicação científica dirigida ao restante público-alvo destas Provas de Agregação, isto 

é, o painel de especialistas presentes na sua avaliação. Consideramos que desta forma 

conseguimos estabelecer um vínculo de congruência entre as duas partes constitutivas da 

prestação de provas de agregação, a lição e o Relatório da Unidade Curricular. 

Nesta aula, passar-se-ão em revista, em primeiro lugar, alguns conceitos 

definidores das práticas de avaliação do desempenho no âmbito de uma concepção 

estratégica de gestão de pessoas, para depois se proceder à apresentação e reflexão crítica 

sobre as métricas da avaliação do desempenho. Finalmente, abordam-se os instrumentos 

da avaliação do desempenho, enfatizando-se as metodologias mais recentes, centradas em 

resultados/objectivos e competências. A concepção veiculada e proposta para 

implementação é a de uma avaliação participada do desempenho.  
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 Pretende-se, por um lado, expor os conteúdos teóricos que enformam a temática 

da avaliação do desempenho, explicando a sua função e papel no interior das 

organizações e, por outro, a aprendizagem das suas principais formas de 

operacionalização, do ponto de vista metodológico, considerando-as como resultado de 

opções políticas que têm subjacentes valores e objectivos específicos.  
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1. O tema da lição 
 

 A escolha do tema da avaliação do desempenho para a lição no âmbito da 

prestação das Provas de Agregação resulta de uma reflexão sobre a conciliação e resposta 

a vários requisitos que consideramos serem pertinentes e deverem estar presentes neste 

tipo de exercício científico-pedagógico.  

 Tratava-se, em primeiro lugar, de escolher uma problemática, entre as abordadas 

na unidade curricular de Organizações e Gestão de Pessoas, que pudesse ter um efeito 

ilustrativo em termos do que constitui o conjunto de aulas que compõem o semestre da 

unidade curricular. A temática da avaliação do desempenho pareceu-nos reunir tais 

condições, permitindo preparar uma aula de cariz teórico-prático. A sua abordagem 

inserida no ponto cinco do programa que incide sobre as políticas, práticas e instrumentos de 

gestão de pessoas, num subponto relativo à gestão de carreiras, gestão do desempenho e práticas 

de afastamento, permite conciliar uma abordagem teórica multidisciplinar à problemática 

com uma aplicação concreta em termos procedimentais às organizações, treinando 

competências ao nível dos saberes teóricos, técnicos e práticos 

Do ponto de vista do conteúdo pedagógico da aula, a problemática em causa 

permite abordar um tópico muito trabalhado nas sociedades actuais, por influência do 

racionalismo gestionário do capitalismo em todas as práticas sociais, dominadas pelos 

princípios da eficiência dos processos e eficácia dos resultados. A temática da avaliação 

constitui um domínio da prática científica e técnica com importância crescente no seio das 

organizações públicas, privadas e do terceiro sector. O tema da medida dos resultados e 

dos elementos que suportam a tomada de decisão tem sido alvo de interesse de vários 

especialistas das mais diversas disciplinas, permitindo deixar claro, no nosso caso, a 

pertinência de uma reflexão sociológica crítica quando aplicado à área da gestão de 

pessoas. Retomar esta problemática mais ampla, já abordada em unidades curriculares 

anteriores do primeiro semestre do Mestrado em Sociologia, e situá-la num contexto 
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organizacional, marcado por fortes lógicas de poder e dominação, constitui o foco da 

lição.  

Do ponto de vista epistemológico, a avaliação do desempenho é enquadrada na 

proposta weberiana da permeabilidade das práticas científicas aos valores e aos objectivos 

prosseguidos. Do ponto de vista metodológico, é enformada pelo princípio da falsa 

neutralidade dos instrumentos de medida, bem como pela influência da subjectividade da 

medida (erros dos avaliadores, dimensões de avaliação, padrões de avaliação), propondo-

se, de acordo com os princípios da capacitação tão caros à Sociologia, um instrumento de 

avaliação participativa do desempenho, que permita ultrapassar parte dos obstáculos 

enunciados e dar voz a quem detém uma situação de subordinação na organização. 

Simultaneamente, com a eleição desta temática para a lição garantimos que conseguimos 

estabelecer um nexo de coerência com os grandes objectivos estabelecidos para a 

disciplina, a saber: a capacitação para uma abordagem investigativa e/ou a interventiva 

na área da gestão de pessoas nas organizações, sustentada pelo domínio aprofundado de 

conhecimentos teóricos, metodológicos e epistemológicos de cariz sociológico.   
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2. Plano da lição 
 
 O plano de uma lição consiste na definição detalhada dos conteúdos e dos 

tempos afectos a cada um dos temas abordados, bem como estratégias didácticas e dos 

materiais pedagógicos utilizados. Os objectivos específicos a atingir em termos de 

conhecimentos e competências são igualmente parte integrante.  

Os objectivos específicos da lição em termos de resultados da aprendizagem no 

domínio dos saberes e saberes-fazer fundamentados são os seguintes: 

- Identificar objectivos e princípios subjacentes à avaliação do desempenho; 

- Integrar o instrumento operacional com as respectivas políticas de gestão do emprego e 

da mobilidade no âmbito da gestão estratégica de pessoas;  

- Reconhecer a prática de avaliação do desempenho como instrumento de melhoria 

contínua individual, grupal e organizacional; 

- Definir padrões de medida do desempenho adequados aos objectivos organizacionais e 

funcionais;  

- Reconhecer as dificuldades de medida do desempenho;  

 - Identificar as diferentes metodologias de avaliação do desempenho. 

- Reconhecer as vantagens e desvantagens das diferentes abordagens; 

- Identificar boas práticas na implementação de um sistema de avaliação do desempenho. 

 

 A lição desenvolve-se em quatro pontos encadeados, sistematizados no plano 

subsequente: 
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Conteúdos detalhados Estratégia didáctica Duração 

A. Introdução.    

A1. Os conceitos: desempenho e avaliação 

A2. A gestão do desempenho na confluência da 

gestão de carreiras e afastamento, a gestão das 

remunerações e da formação. 

Método interrogativo face 

aos alunos seguido 

exposição formal de 

matérias 

20 minutos 

B.  Definição operacional da avaliação do 

desempenho   

B1. Objecto da avaliação do desempenho 

B2. Usos da avaliação do desempenho 

B3. Objectivos da avaliação do desempenho 

Métodos expositivos e 

demonstrativo 

30 minutos 

C. Avaliação do desempenho e padrões de 

medida.  

C1. Padrões de medida gerais: relação entre a 

avaliação do desempenho e a missão, visão e 

valores. 

C2. Padrões de medida específicos: relação entre a 

avaliação do desempenho e a função. A 

importância da análise e descrição de funções. 

C3. Definição e consensualização de padrões de 

medida. 

Método expositivo e 

método interrogativo 

relativos à aplicação de 

conhecimentos 

30 minutos 

D. Instrumentos da avaliação do desempenho. 

D1. Síntese ilustrativa dos métodos clássicos de 

avaliação do desempenho: ruptura com 

abordagem centradas na personalidade e no 

passado. 

D2. A avaliação por resultados/ 

objectivos e de avaliação por competências 

D3. Responsabilidade da avaliação do 

desempenho: actores envolvidos e periodicidade. 

Método expositivo e 

demonstrativo 

30 minutos 

 
A bibliografia desta lição é composta por cinco monografias entre as indicadas na 

bibliografia principal da unidade curricular e por um outro texto complementar da 

autoria da docente, a saber: 
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- Bilhim, J. (2006). Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Lisboa: Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, p. 256-293.  

 

- Caetano, A., &Vala, J. (orgs.) (2002). Gestão de recursos humanos. Contextos, processos e 

técnicas. Lisboa: Ed. RH, p. 357-387. 

 

- Camara, P.; Guerra, P. B., &Rodrigues, J. V. (1997).  Humanator: recursos humanos e sucesso 

empresarial. Lisboa: Publicações Dom Quixote, p. 335-352. 

 

- Parente, C. (2010) – “Gestão de Pessoas em Organizações Sem Fins Lucrativos”. 

Azevedo, C., Franco, R. C, & Meneses, J. W. (coord.), Gestão em Organizações Sem Fins 

Lucrativos. Porto: Grupo Editorial Vida Económica, p. 335- 353. 

 

- SOUSA, M. J., SANCHES, P., DUARTE, T., && Gomes, J. (2006). Gestão de recursos 

humanos. Métodos e Práticas. Lisboa: Lidel, p. 116- 138. 

 
Para efeitos da didáctica demonstrativa, são disponibilizados materiais 

documentais de apoio aos alunos que consistem em exemplos de formulários de avaliação 

do desempenho segundo as diferentes metodologias: 

- Abordagens clássicas: método de escala gráfica; método de escala forçada; método da 

lista de verificação/frases descritas; método dos incidentes críticos; método de 

comparação aos pares; 

- Abordagens contemporâneas: método de avaliação por resultados/objectivos; método 

de avaliação por competências. 

São novamente mobilizados para esta aula exemplos de descritivos de funções já 

utilizadas anteriormente.  
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3. Síntese de conteúdos desenvolvidos na lição 
 
 A lição desenvolve-se em torno de quatro pontos. No primeiro ponto, a 

Introdução, propõe-se, através de uma técnica de questionamento dos alunos, uma 

discussão em torno da definição dos dois conceitos em análise, desempenho e avaliação. 

Retomando conhecimentos anteriores sobre recrutamento, selecção e carreiras, debate-se o 

conceito de gestão do desempenho no âmbito da gestão estratégica de pessoas, 

relacionando o instrumento em análise com as informações necessárias para se proceder à 

gestão de promoções e das transferências internas, dos afastamentos, das remunerações e 

da formação. 

Reconhecer a prática de avaliação do desempenho como instrumento de melhoria 

contínua individual, grupal e organizacional é o objectivo do ponto B, intitulado de 

Definição Operacional de Avaliação do Desempenho. Propõe-se olhar para a avaliação do 

desempenho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de recolha de 

informação que permite perceber-se, designadamente, como é que o desempenho de cada 

um está a corresponder aos objectivos definidos, ou não, e como está a contribuir para o 

desempenho grupal/departamental e organizacional.  

Demonstra-se que melhorar o desempenho individual, cumprir os objectivos da 

organização e incentivar a comunicação interna entre subordinados, responsáveis e 

clientes internos, em geral, são objectivos-chave da avaliação do desempenho. Alarga-se o 

espectro dos objectivos e coloca-se a avaliação do desempenho ao serviço da gestão de 

pessoas. Ao facultar informação sobre o desempenho individual, o desvio face a 

objectivos fixados, assim como acerca das expectativas dos trabalhadores, permite captar 

o potencial de desenvolvimento pessoal e profissional dos avaliados. Deste modo, 

autoriza a tomar decisões para o presente e para o futuro da organização, sobre a carreira 

dos indivíduos, particularmente no que se refere a promoções, transferências, 

afastamentos, remunerações fixas e variáveis. Concede, igualmente, dados concretos 

acerca da necessidade e vontade dos trabalhadores de frequentarem formação, sendo uma 

fonte de informação privilegiada para a definição de um plano de formação da 

organização.  

Optar por uma utilização não persecutória da avaliação do desempenho e, em 

alternativa, escolher uma perspectiva construtiva de melhoria contínua, implica vários 

requisitos, dois dos quais são destacados: por um lado, o planeamento a médio e longo 
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prazos do negócio da organização, algo que, dada a instabilidade económica 

contemporânea se torna numa actividade complexa e, muitas vezes, impossível; por outro 

lado, usá-la como fonte de informação e de suporte à tomada de decisão em termos da 

gestão de carreiras, remunerações e formação. Mostra-se como a avaliação do 

desempenho mede e racionaliza o desempenho laboral em favor dos interesses da 

organização, sendo desejável que garanta, igualmente, os interesses dos indivíduos por 

via das práticas enunciadas, cumprindo, assim, o seu objectivo de conciliação entre 

objectivos económicos e sociais ao qual a gestão de pessoas é associada. 

No ponto C, Avaliação do Desempenho e Padrões de Medida, trata-se da problemática 

da medida e especificamente das métricas a adoptar para avaliar o desempenho, suas 

limitações e dificuldades. Propõe-se a inclusão, no instrumento, de padrões de medidas 

gerais e específicos. Mostra-se que os primeiros remetem para a construção de indicadores 

capazes de reflectir o contributo de cada um para o desempenho global da organização, 

indicando em que medida o desempenho individual contribui para a missão, a visão e os 

valores da organização. Ilustra-se, a partir de indicadores genéricos, como sejam o 

absentismo ou a orientação para os clientes, dada a sua ampla aplicabilidade. Os 

segundos reportam a métricas específicas relacionadas com a função de cada trabalhador 

na organização. Exemplifica-se a partir da descrição de funções que actua, neste caso, 

como padrão de medida. Postula-se uma construção de indicadores funcionais de acordo 

quer com os objectivos contratualizados e consensualizados com os trabalhadores em 

avaliações precedentes, quer com critérios de razoabilidade e independência face a 

terceiros. Discutem-se diversos exemplos de escalas de medida a aplicar a indicadores não 

quantificáveis. Em toda esta discussão, revela-se que estamos face a escolhas a que estão 

subjacentes valores, em que tende a imperar a ideologia dominante na organização.  

O último ponto da lição, Instrumentos de Avaliação do Desempenho, incide sobre a 

ruptura com as abordagens baseadas em princípios psicométricos que caracterizavam os 

métodos clássicos de avaliação do desempenho. Passa-se em revista as abordagens 

centradas na personalidade e nos comportamentos passados, com exemplos ilustrativos 

que exigiam, de acordo com as propostas da Psicologia, uma análise da fidelidade dos 

indicadores e das inferências dos resultados. Demonstra-se por que é que, actualmente, 

estes requisitos são questionados em termos da sua garantia de cientificidade.  

Propõe-se, em alternativa, abordagens centradas em resultados/objectivos e/ou 

nas competências, e perspectivados para o futuro em termos de plano de 
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desenvolvimento pessoal e profissional. Assume-se as limitações de qualquer processo de 

medida, não o mascarando sob a aparência de objectividade pelo facto de se utilizar a 

quantificação. Procura-se, contudo, formas de minimizar tais obstáculos, nomeadamente 

envolvendo vários indivíduos, com funções diferentes e pertencentes a vários níveis 

hierárquicos nos processos avaliativos, o que dá corpo às abordagens mais recentes da 

avaliação do desempenho a 360º. 
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