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Introdução

A AvAliAção, freio ou AlAvAncA 
do desenvolvimento profissionAl?

LéOPOLD PAQUAy 
PASCALE WOUTERS 

 CAThERINE VAN NIEUWENhOVEN

As práticas de avaliação no mundo profissional e no mundo da formação são inú-
meras e diversas. As metas geralmente estabelecidas são melhorar os processos de 
produção e/ou assegurar o alcance dos objetivos. Às vezes, também, simplesmente 
controlar a qualidade do processo ou do produto. Mas, qualquer que seja a meta, 
será que essas práticas de avaliação têm efeitos sobre as pessoas (os empregados 
da empresa, os formados, etc.)? Elas podem contribuir para um desenvolvimento 
de competências desses atores engajados em um trabalho ou em um projeto de 
formação? Se a resposta é sim, em que condições? Vejamos alguns exemplos.

Quando, em uma empresa, o responsável hierárquico por um serviço faz 
uma entrevista anual com cada um dos empregados com a finalidade anunciada 
de melhorar a organização do trabalho, será que o efeito da entrevista é uma 
maior mobilização dos empregados nos projetos coletivos? Uma dinâmica para 
um acréscimo de novas competências? Ou um retraimento em rotinas defensivas 
ao mesmo tempo causando uma boa impressão?

Quando inspetores de educação visitam uma sala de aula e fazem um rela-
tório de avaliação do professor, será que, para além das questões de nomeação e 
de promoção, os professores inspecionados extraem dessa experiência uma dinâ-
mica de crescimento profissional?

Quando um grupo de especialistas envolvidos em uma auditoria condu-
zida por uma agência nacional de avaliação da qualidade defronta os atores de 
um programa de formação (ou de um programa de pesquisa) e compõe um 
relatório pondo em evidência as forças, as fraquezas e as dinâmicas promissoras 
de um projeto de equipe de formação (ou de pesquisa), a finalidade evidente é 
melhorar a qualidade da formação (ou da pesquisa); mas será que tal intervenção 
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14          paquay, nieuwenhoven e Wouters (orgs.)

tem incidências sobre o desenvolvimento profissional dos atores envolvidos? E 
em que condições?

Poderíamos dar muitos exemplos. Haverá muitos ao longo desta obra. São 
perguntas desse tipo que abordaremos aqui. Elas se colocam concretamente a 
cada vez para uma prática específica, em um lugar, em um espaço determinado 
com um conjunto de atores bem definidos. Mas são sobredeterminadas por di-
nâmicas da sociedade.

Em uma sociedade do conhecimento, cada vez mais complexa, e onde o 
“capital humano” é o principal recurso, as exigências de flexibilidade e de quali-
dade não param de crescer (Barbier, 2009), todos os trabalhadores, empregados, 
quadros nas organizações e todos aqueles que intervêm no mundo da formação 
devem desenvolver competências. Essas competências, evidentemente, são pré-
-construídas na formação inicial; mas é sobretudo no trabalho e pelo trabalho 
que elas se desenvolvem. O desenvolvimento profissional passa a ser, então, um 
processo essencial para a evolução de nossas sociedades. A questão central tratada 
nesta obra é a seguinte: como as práticas de avaliação podem contribuir para o 
desenvolvimento profissional dos atores? E em que condições?

Primeiramente, vamos esclarecer o sentido do conceito de desenvolvimento 
profissional e circunscrever algumas questões fundamentais abordadas ao longo 
da obra. Em seguida, dedicaremos o essencial da introdução a apresentar o 
conteúdo de cada capítulo e a estrutura da obra. Assim, o leitor poderá traçar um 
caminho de leitura em função de suas problemáticas particulares.

1. O “DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL”

O conceito

O “desenvolvimento profissional” consiste essencialmente na construção de com-
petências e nas transformações identitárias nas situações de trabalho ao longo da 
carreira. Portanto, o conceito de “desenvolvimento profissional” remete, antes de 
tudo, a esse processo individual de aprendizagem de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e de sua mobilização em forma de competências para enfrentar, de ma-
neira eficaz, situações profissionais; trata -se, fundamentalmente, do processo do 
indivíduo que aprende pelo trabalho para o seu trabalho!

Na sequência, ampliaremos um pouco esse conceito. Mas é importante, 
an tes de tudo, evitar confusões. No mundo anglo -saxão, o conceito professio‑
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A avaliação como ferramenta de desenvolvimento profissional de educadores          15

nal develop ment é utilizado geralmente para designar “as atividades que visam 
aumentar os conhecimentos profissionais dos atores, suas habilidades e suas 
atitudes” (Guskey, 2000, p. 16); a ênfase é dada, então, aos dispositivos e às 
intervenções que favorecem o desenvolvimento de competências, mais do que ao 
próprio processo de desenvolvimento de competências. De forma mais restritiva 
ainda, em um grande número de usos, o conceito professional development desig-
na as intervenções intencionais organizadas especificamente para aumentar os 
conhecimentos e as competências e deve ser traduzido em francês por formation 
continue (formação continuada) (Guskey, 2000; Day, 2004).

Na presente obra, o conceito de desenvolvimento profissional é tomado do 
ponto de vista dos indivíduos. O conceito de desenvolvimento designa a priori 
uma sucessão de acontecimentos pelos quais um organismo chega à maturida-
de e, mais amplamente, um processo evolutivo de crescimento, expansão, pro-
gresso e florescimento. Quando se fala do desenvolvimento psicológico de um 
indivíduo, leva -se em conta seu desenvolvimento global, ao mesmo tempo cog-
nitivo, emocional, comportamental, moral e não se procura distinguir a priori 
se esse processo global de desenvolvimento está relacionado a uma simples ma-
turação neuropsicológica ou a ações de aprendizagem, intencionais ou não. Por 
outro lado, “o desenvolvimento é multilinear, na medida em que não há um 
período privilegiado de maturação: certas capacidades se desenvolvem com a 
idade, outras declinam. Ao longo da vida, crescimento e declínio se entrelaçam 
em um processo dinâmico” (Vandenplas -Holper, 1998, p. 1). Mas, para adultos 
engajados no trabalho, o essencial do “desenvolvimento profissional” consiste 
em ações de aprendizagem, isto é, transformações de estruturas cognitivas, afe-
tivas, motrizes dos indivíduos a partir de suas experiências vividas em situações 
de trabalho.

Assim, o “desenvolvimento profissional” distingue -se do desenvol vi mento 
pessoal. Este último é o processo de desenvolvimento de uma pessoa ao longo 
de sua existência, principalmente por meio de experiências vividas e de forma-
ções que favorecem o autodesenvolvimento. Já o desenvolvimento profissional está 
centrado no desenvolvimento de uma pessoa sob os aspectos profissionais em 
suas interações com o ambiente profissional. Contudo, no ofício da interação 
humana, muito particularmente, é difícil fazer uma separação nítida entre 
desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional: as competências socio-
afetivas, a aptidão para gerir suas emoções, a capacidade de estabelecer relações 
positivas com o outro – todas dimensões do desenvolvimento pessoal – intervêm 
fortemente nas situações profissionais.
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A que se refere o desenvolvimento profissional?  
Alguns modelos padrão

Segundo numerosos especialistas em ergonomia cognitiva, toda atividade é a oca-
sião de um duplo processo: um processo de transformação do mundo (isto é, um 
processo de produção) e um processo de transformação de si (principalmente 
um processo de aprendizagem) (Pastré, 2005, p. 19). É o segundo processo que 
nos interessa aqui, particularmente quando ele se inscreve no tempo e favorece 
um desenvolvimento global do indivíduo.

Mas a que se refere esse desenvolvimento? Será que se trata, essencialmente, 
de uma acumulação de novas competências? Ou de uma transformação do ha‑
bitus? Ou de uma evolução das preocupações ao longo da carreira? Ou de uma 
transformação centralmente identitária?

Uma primeira resposta consiste em considerar esse desenvolvimento como 
um aumento de expertise, que resultaria de uma ampliação do repertório de com-
petências. Na verdade, um acúmulo de novas competências não é suficiente para 
se tornar um expert. Assim, Dreyfus e Dreyfus (1986, 1996) distinguem cinco 
níveis de expertise: o novato, o principiante, o competente, o proficiente e o ex‑
pert. O novato aplica com dificuldade, geralmente de forma rígida, as regras que 
aprendeu durante a formação inicial. À medida que desenvolve sua expertise, o 
indivíduo vai simultaneamente automatizando suas habilidades ao mesmo tem-
po em que aumenta sua capacidade de adaptação às situações até o nível “expert”, 
no qual pode funcionar automaticamente utilizando as rotinas, mas fazendo 
sempre uma análise global da situação e, quando ela exigir, retomando conscien-
temente o controle sobre a situação a fim de produzir uma situação adequada 
para o problema novo. Essa tipologia foi operacionalizada no setor de cuidados 
de enfermagem por Benner (1984, 2003), que listou as habilidades e competên-
cias para cada nível de expertise. Outros trabalhos mais recentes exploraram os 
fossos e transições na trajetória do novato ao expert (Boshuizen, Bromme e Gru-
ber, 2004). O que se destaca desses estudos é que o desenvolvimento em direção à 
expertise consiste menos em uma acumulação de recursos (saberes, saber fazer e 
novas atitudes) do que em uma capacidade integrativa de utilizar adequadamente 
esses recursos e de modo cada vez mais intuitivo face a situações complexas. Fun-
damentados em uma análise crítica da literatura, Dall’Alba e Sandberg (2006) se 
perguntam por que profissionais experientes se tornam experts e outros não; eles 
mostram que um crescimento dos recursos mobilizáveis (saberes, saber fazer) 
deveria ser acompanhado do crescimento de uma “compreensão incorporada 
da prática”. O leitor encontrará no Capítulo 14 uma ilustração dessa construção 
da expertise, que não consiste unicamente em uma extensão do repertório de 

Paquay.indd   16 15/6/2012   16:53:17



A avaliação como ferramenta de desenvolvimento profissional de educadores          17

atividades, mas também em uma capacidade de conceitualizar as situações em 
função de características do contexto.

Uma outra maneira de conceber o desenvolvimento profissional inscreve-
-se em uma perspectiva temporal mais ou menos longa, a de uma carreira 
profissional. Na linha das fases de construção identitária da abordagem desenvol-
vimental de Erikson, vários autores evidenciaram etapas de evolução ao longo da 
carreira. Em todos os ofícios, podem -se distinguir as fases de entrada na carreira, 
de crescimento, de estabilização, etc. e, no final, de retirada progressiva. Assim, em 
um estudo bastante conhecido sobre a vida dos professores, Huberman (1989) 
distinguiu sete fases de evolução ao longo da carreira: exploração (descoberta, 
sobrevivência), estabilização, experimentação, questionamento, serenidade e dis-
tância afetiva, conformismo e queixa e, finalmente, desligamento. Na verdade, os 
professores, individualmente, não passariam pelo conjunto de fases, que tampou-
co seriam vividas na mesma ordem, pois o desenvolvimento da carreira é “um 
processo, e não uma série de acontecimentos justapostos uns aos outros. Para 
alguns, esse processo pode parecer linear, mas, para outros, há patamares suces-
sivos, regressões, impasses, declínios, descontinuidades” (Huberman, 1989, p. 
12). Outros pesquisadores distinguiram modelos similares; assim, Nault (1999) 
mostrou outros “recortes”: a socialização informal (antes de entrar em formação), 
a socialização formal (durante a formação inicial), a inserção profissional (em três 
“etapas”: a lua de mel, o choque da realidade e a consolidação das aquisições), a 
socialização personalizada (investimento em inovações, diversificação das práti-
cas) e a socialização de irradiação (levando a um compartilhamento de conheci-
mentos). Aqui também é importante relativizar a linearidade do processo, assim 
como, naturalmente, o idealismo do autor. Seja como for, para os nossos propó-
sitos, deteremos desses diversos modelos relativos à evolução ao longo da carreira 
que as preocupações dos profissionais podem evoluir e que, em um processo de 
maturação e de socialização, suas prioridades também evoluem.

Uma terceira forma de conceber o desenvolvimento profissional reúne diversos 
modelos de “crescimento profissional” que evidenciam as maiores preocupações dos 
profissionais em diversos níveis de desenvolvimento. Assim, por exemplo, Wheeler 
(1992) distingue três etapas de preocupações dos professores:

 1. Período centrado no professor: as inquietações se referem ao próprio 
professor, às suas próprias atitudes ou sentimentos relativos ao seu 
papel, à sua imagem e à sua avaliação pelos alunos, pais e colegas.

 2. Período centrado no conteúdo e no programa: as inquietações estão 
centradas no conteúdo, nas estratégias de ensino, na estrutura das 
disciplinas e do programa.
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 3. Período centrado nas aprendizagens individuais dos alunos: as inquie-
tações do professor estão centradas nos alunos, no conhecimento e na 
compreensão de suas capacidades individuais e na avaliação dos seus 
progressos individuais.

Uma outra tipologia que modeliza o crescimento profissional é amplamente 
difundida nas universidades anglo -saxônicas. Nas universidades alinhadas ao 
modelo do Scholarship of Teaching and Learning, os professores -pesquisadores 
têm de se tornar “especialistas” em matéria de ensino e de aprendizagem. Um tal 
modelo normativo preconiza que os professores universitários progridam tanto 
em sua função de professores como de pesquisadores e que, portanto, se tornem 
especialistas de ensino em sua área. Assim, Weston e McAlpine (2001) formaliza-
ram esse desenvolvimento em três fases:

 1. os professores desenvolvem conhecimentos relativos ao seu ensino e à 
aprendizagem de seus alunos, o que implica que eles avaliam seu ensino 
para melhorá -lo, que participam de inovações e que refletem sobre o 
mesmo;

 2. os professores desenvolvem e compartilham conhecimentos com os 
colegas de sua disciplina;

 3. os professores contribuem no campo das pesquisas sobre o ensino e a 
aprendizagem produzindo saberes úteis à sua instituição e às diferentes 
comunidades de prática.

Os diversos modelos de evolução de carreira e de crescimento profissional 
apresentados acima mostram indiretamente evoluções identitárias importantes. 
De maneira mais geral, desenvolvimentos de competências profissionais são 
acompanhados quase sempre de transformações identitárias. A identidade é vista 
como uma configuração de múltiplas imagens de si em tensão, pela qual o indiví-
duo define sua unidade e sua continuidade, assim como sua semelhança e sua di-
ferença em relação a outro (Barbier, Bourgeois, de Villers e Kaddouri, 2006). Uma 
pessoa que desenvolveu novas competências vai construir para si uma imagem 
dela mesma que integra essas competências e espera um reconhecimento delas 
pelo outro. Essas transformações identitárias, frequentemente em tensão, podem 
ser reveladas pelo indivíduo, sobretudo nos procedimentos de reflexão sobre 
seu percurso profissional. Por exemplo, nas narrativas autobiográficas, pode -se, 
certamente, destacar atividades e acontecimentos e inventariar as características; 
mas o essencial é, geralmente, reconstruir a experiência para si: qual é o sentido 
da experiência vivida? O que ela revela sobre minha identidade? O Capítulo 2 da 
presente obra abre novas perspectivas na matéria.
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Um processo de desenvolvimento profissional de um indivíduo pode ser 
mais ou menos envolvente e chegar até uma transformação profunda de suas 
estruturas cognitivas e afetivas. Assim, Bourgeois e Nizet (1997) identificam 
diversos tipos de aprendizagem, entre os quais, mudanças de tipo 2, quando o in-
divíduo modifica o sistema de suas representações e põe em questão as premissas 
conceituais de seu ponto de vista inicial. É o mesmo tipo de mudança profunda 
que Mezirov (2001) chama de aprendizagem transformacional. Confrontado com 
situações de crise, dilemas e acontecimentos marcantes, o indivíduo é levado a 
construir soluções radicalmente novas, a refletir de forma crítica e, em interações 
com o outro, a dar um sentido novo às suas experiências, e às vezes até a rever suas 
concepções do mundo, aquelas que orientam sua vida pessoal e profissional.

Esse inventário de diversas facetas do desenvolvimento profissional 
não tem a pretensão de ser exaustivo. Quer se considere o “desenvolvimento 
profissional” acima de tudo como um aumento de competências ou de exper‑
tise, uma maturação ao longo da carreira, um crescimento profissional ou uma 
transformação identitária, coloca -se a questão dos processos pelos quais se reali-
za o desenvolvimento e, consequentemente, dos tipos de experiências ativadoras 
desse desenvolvimento.

Os processos: como se aprende por e pela ação?

Há uma grande quantidade de obras sobre essa questão. Vamos indicar aqui 
apenas algumas vias mais importantes desses processos de desenvolvimento 
profissional: a ação, a reflexão retrospectiva e antecipadora sobre a ação, as inte-
rações sociais, mas também, em certas condições, a recepção de informação (ver, 
entre outros, Wittorski, 1998).

A maioria dos autores (Webster -Wrigt, 2009) concorda sobre o fato de 
que os profissionais aprendem pela experiência. As situações mais propícias a 
desencadear o desenvolvimento de competências são os desafios, os problemas 
a resolver, os projetos a construir. Como mostra Huberman (1995), é o confron‑
to com situações ‑problema que pode favorecer o desenvolvimento profissional, 
tanto no trabalho cotidiano quanto nos projetos de longo prazo realizados em 
coletivos.

Entretanto, o desenvolvimento profissional não se realiza primordialmente 
na ação, mas pela reflexão sobre a ação. Os diversos modelos do procedimento de 
investigação (Dewey, 1967), da aprendizagem experimental (Kolb, 1984; Bou-
rassa, Serre e Ross, 1999) e da prática reflexiva (Schön, 1983, 1994) mostram 
claramente a importância de um procedimento de reflexão distanciada sobre a 
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prática profissional como vetor de aprendizagem. Assim, Pastré (2005) mostra 
que a aprendizagem em situações de confronto com problemas se realiza não 
tanto no momento da atividade, mas antes no momento da reflexão sobre a 
ação. Por exemplo, operadores de centrais nucleares em formação são confron-
tados com problemas inéditos em simuladores e, em alguns casos, não chegam 
a dominar o processo, o que leva à explosão da central fictícia. É exatamente no 
momento do debriefing que eles conseguem explicar o processo que conduziu 
à explosão, entender sua estrutura conceitual e, para profissionais experientes, 
fundamentar e argumentar os modos de intervenção eficazes (Pastré, 2005, p. 
33-39). A reflexão é a oportunidade de reconceituação de situações. E é nisso 
que os conhecimentos teóricos podem ser particularmente úteis (Kennedy, 2002; 
Lessard, Altet, Paquay, Perrenoud, 2004).

Um outro vetor bastante importante são as interações com os colegas, 
sobretudo no âmbito da gestão de processos conjuntos. As exigências de ex-
plicação dos pontos de vista de cada um obrigam a conceituações; os conflitos 
sociocognitivos representam oportunidades de mudanças de representações e de 
atitudes. Numerosos trabalhos científicos mostraram que as interações sociais 
poderiam constituir o crisol de aprendizagens profundas, desde que sejam cum-
pridas certas condições quanto às modalidades de organização do trabalho, 
do clima relacional, do grau de dificuldade das tarefas, etc. (Bourgeois e Ni-
zet, 1997; Vandenplas -Holper, 2006). Mais do que isso, os adeptos da teoria da 
aprendizagem situada (Lave e Wenger, 1991) mostraram que é participando das 
práticas sociais de uma ou várias comunidades que os indivíduos aprendem não 
apenas as habilidades técnicas, mas também as regras, normas, usos e valores 
dominantes nessas comunidades de prática. Isso explica o número cada vez maior 
de estudos sobre a aprendizagem na vida cotidiana (Brougère e Ulman, 2009), 
sobre a aprendizagem informal no ambiente de trabalho (Eraut, 2004) e sobre as 
“comunidades profissionais de aprendizagem” (Talbert e MacLaughlin, 2002).

A transposição desse modelo às empresas e às organizações conduziu 
ao ideal de uma “organização aprendiz”. Para os especialistas da gestão, uma 
organização (uma empresa, um estabelecimento escolar) é reconhecida como 
“aprendiz” quando os membros de seu pessoal aprendem individualmente e co-
letivamente por meio de ações e projetos realizados e, assim, conseguem enfren-
tar, em prazos curtos, os desafios com os quais essa organização se confronta 
(Paquay, 2005). Preenchendo -se algumas condições, o engajamento em projetos 
coletivos deveria possibilitar a cada membro fazer uma aprendizagem organiza-
cional (Argyris, 1995). Constata -se que a aprendizagem organizacional,
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de antemão, coloca o acompanhamento e o desenvolvimento do pessoal 
a serviço do sistema, isto é, a serviço dos processos de inovação, das fina-
lidades definidas pelas autoridades [...] ao passo que o desenvolvimento 
profissional dá ênfase às necessidades e ao que está em jogo para pessoas que 
coexistem e cooperam [...] no plano local. (Gather Thurler, 2000, p. 185)

As condições para que se realize, de fato, uma aprendizagem organizacional 
são inúmeras (Bonami, Letor e Garant, 2010). Caso se queira que esses processos 
de desenvolvimento de conhecimentos e de competências sejam ativados no 
ambiente de trabalho, é importante conceder tempo aos atores e desenvolver dis‑
positivos que realmente favoreçam as interações formadoras, a reflexão, a análise, 
a formalização e a memorização dos saberes de experiência, o apoio dos gesto-
res, etc. Os dispositivos são numerosos como, por exemplo, os de peer coaching 
(Zwart, Wubbels, Bergen e Bolhuis, 2007). Ao longo de toda esta obra, em parti-
cular na segunda parte, serão apresentados dispositivos ligados à avaliação e que 
visam fundamentalmente o desenvolvimento profissional em contextos diversos, 
incluídos contextos organizacionais.

Deveríamos concluir que a recepção de informações em cursos ou conferên-
cias, em leituras ou por outros meios não representa um vetor de desenvolvimento 
profissional? Seria ir rápido demais! Como mostra Huberman (1995), recursos 
informativos contribuem para o desenvolvimento profissional quando consti-
tuem respostas a questões ou necessidades que o profissional se coloca quando 
resolve problemas, realiza projetos e faz reflexões críticas, sozinho ou em equipe. 
Por isso, é importante que os formadores tenham em vista prioritariamente que 
os saberes transmitidos sejam mobilizáveis e que apliquem dispositivos em que os 
profissionais em formação se exercitem em mobilizar esses saberes em situações 
autênticas (Paquay, Beckers, Coupremanne e Scheepers, 2003). Foi também nes-
sa linha que surgiu essa corrente do self ‑study learning (Loughran, Hamilton, 
LaBoskey e Russel, 2004).

Um conceito duplamente ampliado

Finalmente, na acepção mais ampla, a que adotamos nesta obra, o conceito de 
desenvolvimento profissional cobre “todas as transformações individuais e coleti-
vas de competências e de componentes identitários mobilizados ou suscetíveis 
de serem mobilizados em situações profissionais” (Barbier, Chaix e Demailly, 
1994).
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Portanto, esse conceito engloba simultaneamente a construção de conheci-
mentos e de competências pela prática profissional, a reflexão sobre a prática e as in-
terações sociais em ambiente de trabalho, assim como as transformações identitárias 
dos indivíduos associados a elas. Mas esse conceito cobre também as competências 
coletivas desenvolvidas no âmbito de projetos de equipe. Por extensão, considera-
mos, além disso, que, no âmbito das formações profissionais iniciais (de nível médio 
ou superior, em um contexto formal ou informal), a construção de competências 
profissionais e as transformações identitárias realizadas nas oficinas, nos estágios, 
nos seminários de análise de prática, etc. constituem igualmente um processo de 
desenvolvimento profissional ou, pelo menos, um início consequente deste.

E a avaliação em tudo isso? Ela pode contribuir para o desenvolvimento 
profissional dos atores? A priori, pode -se pensar na hipótese de que as avaliações, 
sejam ou não institucionais, em sua função de feedback informativo, oferecem 
aos indivíduos e às equipes indicações que podem ajudá -los a regular suas ações 
em vista de uma eficácia maior no alcance dos objetivos que perseguem e, com 
isso, a aprender. Mas, em seu componente “julgamento”, tais avaliações podem 
provocar fortes resistências nos indivíduos e nos grupos, sobretudo no contex-
to controlador de uma organização burocrática (Hutmacher, 2004); há o risco, 
então, de serem vistas como “injunções paradoxais” paralisantes (Paquay, 2006). 
Essa é uma das tensões que atravessam nossas análises.

2. AVALIAçãO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

A avaliação intervém de diversas maneiras. No próprio cerne do processo de 
desenvolvimento profissional, a avaliação, particularmente a autoavaliação, pode 
constituir uma poderosa alavanca. A avaliação intervém igualmente para “medir” 
o nível de desenvolvimento de competências, na VAE (Valorização das Aquisi-
ções da Experiência), na certificação, nas promoções, etc. Podem -se avaliar igual-
mente dispositivos pedagógicos e organizacionais visando o desenvolvimento de 
competências.

A priori, podem -se distinguir duas modalidades típicas de relações entre 
“avaliação” e “desenvolvimento profissional”:

n as práticas de avaliação contrariam o desenvolvimento profissional, e 
às vezes até o pervertem! Essa alternativa é claramente explicitada por 
Philippe Perrenoud (Capítulo 1).

n as práticas de avaliação favorecem o desenvolvimento profissional (ou 
mesmo o geram), mas apenas em certas condições! É a alternativa a que 
chega Anne Jorro na conclusão desta obra (Capítulo 16).
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Trata -se, na verdade, de dois polos extremos. Todos os casos intermediários 
são possíveis, incluindo a dupla relação, sendo que uma prática de avaliação pode 
simultaneamente – às vezes em tensão paradoxal – estimular o desenvolvimento 
de competências e, por uma questão de “detalhe”, provocar um bloqueio. E, nesse 
caso, como em qualquer “avaliação em tensão”, será que as lógicas de controle e 
de acompanhamento formativo podem ser pensadas juntas? (Mottier Lopez e 
Crahay, 2009, p. 21).

Várias questões tratadas na presente obra estão ligadas a essas tensões para-
doxais. Vamos indicar algumas delas.

Em que condições as práticas de avaliação podem contribuir, ou mesmo 
dinamizar, o desenvolvimento profissional das pessoas afetadas pela avaliação? 
No que se refere à avaliação do pessoal no mundo das empresas, os dispositi-
vos de avaliação deram margem a uma profusão de textos. Em sua maioria, são 
obras técnicas e propõem procedimentos, ferramentas, e mesmo receitas, para 
conduzir entrevistas construtivas. Algumas colocam as questões de fundo, como 
Trepo, Estellat e Oiry (2005), que se perguntam se as apreciações anuais do pes-
soal constituem miragens ou oásis. No Capítulo 3, mas também em outras par-
tes, encontraremos algumas questões relacionadas: a avaliação do pessoal pode 
contribuir ao mesmo tempo para o bem -estar dos indivíduos, o aumento de sua 
eficácia e seu desenvolvimento profissional? As lógicas empresariais de gestão 
de recursos humanos implicam modalidades particulares de avaliação do pes-
soal quando se visa o desenvolvimento de uma organização aprendiz? Quais as 
ligações entre avaliação para o desenvolvimento pessoal e a gestão de carreiras 
(seleção do pessoal, promoção...)? Tensões e paradoxos!

Outra questão: O que se avalia? Pode -se medir o desenvolvimento profissional? 
E como? Como garantir uma medida válida e confiável do nível de competên-
cia profissional? (E, mais amplamente, de qualquer competência pessoal, social, 
acadêmica e cidadã)? Em relação a que se avalia? Quais são os referenciais, os 
padrões? Quais são os critérios e os indicadores de desenvolvimento profissional 
(Capítulos 13 e 14)? Como combinar informações diversas (Capítulo 15)?

Como avaliar? Como avaliar a experiência (Mayen, 2006) e com que ferra-
mentas (Albert e Gilbert, 2003)? Quais as ferramentas nos dispositivos de valo-
rização das aquisições da experiência (VAE) (Capítulos 5 e 13)? Que referenciais 
utilizar (Behrens, 2006)? Qual é e qual será o impacto dos quadros europeus e 
nacionais* de qualificação sobre os métodos de avaliação (Capítulo 4)? Quais 
as ferramentas para demonstrar um crescimento profissional, por exemplo, os 

* N. de R.T.: Refere-se às nações que compõem a União Europeia.
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portfólios (Capítulos 10 e 11)? Isto coloca de saída a questão do envolvimento 
dos atores.

Qual o lugar e qual o papel dos atores? Como comprometer os indivíduos 
no processo de (auto)avaliação formativa quando estão presentes assuntos de 
carreira (seleção, certificação e promoção)? Por exemplo, como envolver o in-
divíduo na realização de um portfólio concebido ao mesmo tempo como um 
dossiê de aprendizagem e como base de um balanço de competência? Que dispo-
sitivos de acompanhamento privilegiar para inserir os estudantes em formação 
inicial em uma dinâmica de desenvolvimento profissional? Qual o acompanha-
mento específico quando da iniciação na carreira? E como favorecer o envolvi-
mento dos avaliadores? Que posturas adotam os avaliadores quando visam o 
desenvolvimento profissional dos indivíduos? Como se conciliam as posturas de 
avaliador e de acompanhador?

Que efeitos têm os dispositivos de avaliação, por exemplo, as avaliações ins-
titucionais da qualidade? Um envolvimento mais intenso dos atores em pro-
jetos individuais e coletivos? Uma dinâmica mais intensa de desenvolvimento 
profissional, incluídas as transformações identitárias (Capítulo 2)? Ou uma pa-
ralisia do desenvolvimento profissional (Capítulo 1)?

A questão central que perpassará a obra é: A avaliação pode constituir uma 
alavanca de desenvolvimento profissional? E em que condições? Essa questão já foi 
objeto de várias obras: Paquay (2004) e Jorro (2007) analisaram as condições que 
devem ser respeitadas para que uma avaliação de pessoal docente seja geradora 
de seu desenvolvimento profissional. Esses autores ilustraram suas proposições 
com referência a dispositivos nacionais ou locais de diversos países europeus e 
americanos. Na presente obra, essas questões são apresentadas em um nível mais 
fundamental.

3. A OBRA

Esta obra foi concebida por ocasião do 21º Colóquio da Associação para o 
Desenvolvimento de Metodologias de Avaliação em Educação (ADMEE-
-Europa).1 Esse colóquio, organizado pela Universidade Católica de Louvain, 
de 21 a 23 de janeiro de 2009, reuniu mais de 500 pesquisadores, formadores, 
responsáveis pelos mundos do ensino e da formação profissional. Selecionamos 
várias conferências, mesas redondas e simpósios dessa atividade científica para 
serem retrabalhadas para a obra. Devemos agradecer às instituições e pessoas que 
contribuíram para a qualidade do colóquio e para a realização desta obra. Agra-
decemos a Marie -Charlotte Declève que garantiu de maneira eficaz sua realiza-
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ção material. Um obrigado muito particular a Marie -Claire Dauvisis e a Claude 
Houssemand pela releitura atenta do conjunto do manuscrito e pelas sugestões 
construtivas.

A quem é dirigida esta obra? Primeiramente, a todos os atores que têm 
a incumbência de avaliar outros: os responsáveis de ofício, os inspetores, os 
especialistas que trabalham em comissões de avaliação de diversas categorias de 
agentes da educação ou da formação; mas também aos conselheiros pedagógicos, 
acompanhadores, etc.

Esta obra foi concebida igualmente para formadores de professores, for-
madores de adultos, responsáveis por instituições de formação, mas também 
para professores, instrutores, formadores de adultos do mundo da formação 
profissional, etc. Ela fornece quadros de análise que visam ajudar a compreender 
as tensões que perpassam a maioria das práticas de avaliação e propõe novas 
pistas que visam ajudar a reforçar os efeitos formativos de todas suas práticas de 
avaliação.

Mas é dirigida também a pesquisadores, alunos de mestrado e de doutora-
do e professores em formação. Ela não apenas apresenta sínteses de trabalhos de 
pesquisa como reconceitualiza quadros teóricos que podem, ao mesmo tempo, 
orientar novas pistas de pesquisa e abrir quadros de análise e pistas de ação para 
renovar as práticas de avaliação.

Esta obra é estruturada em três partes: a primeira focaliza as tensões sus-
citadas pelas práticas de avaliação em relação ao desenvolvimento profissional 
e explicita algumas condições básicas a respeitar a fim de que as práticas de 
avaliação possam contribuir para a construção de competências e para as trans-
formações identitárias; a segunda parte analisa alguns dispositivos e ferramentas 
que podem favorecer o desenvolvimento profissional; a terceira parte aborda, 
de um ponto de vista teórico e metodológico, a questão da medida do nível de 
desenvolvimento profissional: quais os indicadores e quais as referências? Que 
ferramentas empregar e como? Uma conclusão personalizada terá como foco as 
questões centrais da problemática e esboçará algumas perspectivas novas.

Vamos agora tratar de forma mais detalhada o conteúdo de cada capítu-
lo. Procuramos, ao mesmo tempo, esboçar brevemente alguns aspectos de seu 
conteúdo e tecer as ligações entre os diversos capítulos.

Primeira parte: Tensões

Para começar, no Capítulo 1, Philippe Perrenoud abre o debate adotando uma 
posição radical. Ele constata que, nas organizações mercantis e não mercantis, 
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as práticas de avaliação proliferam e se estendem a todas as categorias de pes-
soal. A maneira como geralmente são organizadas essas avaliações institucio‑
nais tende a impedir, paralisar, inibir, ou mesmo perverter o desenvolvimento 
profissional. Perrenoud traz à luz alguns mecanismos e estratégias pelas quais 
os agentes avaliados manobram com os dispositivos de avaliação a que são 
submetidos. A não consideração do trabalho real em sua complexidade, o mito 
de uma atividade humana plenamente racional, o controle sobre o conjunto 
das tarefas para melhorar a performance e a rentabilidade, incluindo a im-
posição de um projeto de desenvolvimento pessoal, muitas vezes levam as 
pessoas avaliadas a adotar estratégias de proteção, de manobra, de evitação 
– estratégias que pervertem o desenvolvimento profissional. E Perrenoud ata-
ca violentamente as práticas de avaliação institucionais tal como costumam 
ser organizadas. Ele defende, ao contrário, uma análise do trabalho real que 
leve os trabalhadores a tomar consciência de sua expertise e das condições de 
desenvolvimento profissional.

No Capítulo 2, Jean -Marie De Ketele, Danièle Périsset -Bagnoud, Mokhtar 
Kaddouri e Richard Wittorski explicitam as lógicas múltiplas que perpassam as 
situações de formação profissional, tanto na formação inicial como na formação 
continuada:

n a lógica da pessoa em formação orientada para o seu desenvolvimento 
profissional e, com isso, engajada em um processo de transformação 
identitária;

n a lógica formativa da instituição de formação visando que o candidato 
desenvolva os conhecimentos, atitudes e competências correspondentes 
ao perfil pretendido (geralmente, um referencial de competência);

n a lógica do meio profissional (p. ex., por ocasião de estágios) visando 
antes de tudo a eficácia imediata, a produção;

n a lógica normativa das autoridades do meio profissional, ou mesmo as 
normas impostas por diversas instâncias socioadministrativas.

Nesse jogo de tensões entre lógicas muitas vezes contraditórias, as trans-
formações identitárias dos indivíduos engajados em uma formação profissiona-
lizante não poderão verdadeiramente se desenvolver de forma positiva, a não 
ser em determinadas condições. A condição central, como mostram Jean -Marie 
De Ketele e seu colegas, é o reconhecimento: é fundamental que a pessoa em for-
mação seja reconhecida como sujeito e que suas tentativas de progressão e de 
desenvolvimento sejam valorizadas. Nessa perspectiva, a avaliação seria menos 
“julgamento de valor” do que “valorização”, o que significa “dar valor” às poten-
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cialidades e aos progressos. Esse procedimento requer do avaliador que adote uma 
postura de reconhecimento do sujeito e de suas dinâmicas de desenvolvimento.

Finalmente, como conciliar um objetivo de desenvolvimento profissional 
(ou transformação identitária) com as exigências de produtividade e de rentabili-
dade? Que avaliações poderiam contribuir para isso? De Ketele e seus colegas afir-
mam que esse dois objetivos são conciliáveis. O que é inconciliável são duas postu-
ras adotadas pela avaliação: uma postura de controle impede o desenvolvimento 
profissional (como mostrou Philippe Perrenoud no Capítulo 1); mas a postura 
de reconhecimento pode visar, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal e 
profissional do indivíduo e a produtividade e eficácia. É importante, para isso, 
que o avaliador adote uma postura de amigo crítico.

As tensões diversas expostas aqui, assim como as condições descritas de uma 
avaliação que favoreça o desenvolvimento, são apresentadas, evidentemente, no 
quadro de formações profissionais iniciais ou continuadas. Mas perpassam também 
outros campos de prática. É isto que se desenvolve nos capítulos seguintes.

No Capítulo 3, Michèle Garant, Nathalie Delobbe, Catherine Dujardin 
e Ewan Oiry assinalam que a avaliação do pessoal constitui um componente 
importante da gestão de recursos humanos. Eles mostram que as funções e, por-
tanto, os objetos prioritários da avaliação do pessoal estão fortemente ligados às 
concepções e prioridades da administração.

Atualmente, o dispositivo gestão de competências parece ser uma ferramen-
ta indispensável na gestão de recursos humanos (GRH). Assim, ele fornece um 
quadro capaz de inscrever a avaliação do pessoal em uma política mais global de 
desenvolvimento de recursos humanos. Dispositivos diversos são empregados 
nas empresas, como também no ensino superior.

Um desses dispositivos, amplamente utilizado, é a entrevista anual de 
funcionamento. Os autores do capítulo revelam, no entanto, numerosas condições 
para que essas entrevistas de avaliação sejam satisfatórias e mobilizadoras, para 
que constituam um espaço de diálogo, não um diálogo de surdos! Mas, mesmo 
com todas as precauções que possam ser tomadas para melhorar as condições de 
funcionamento das entrevistas de avaliação, os autores notam que não se pode 
eliminar seu caráter paradoxal quando são conduzidas por um responsável hie-
rárquico do trabalhador e do empregador.

Evidentemente, há fortes tensões entre as práticas usuais de avaliação do 
pessoal e as questões de desenvolvimento profissional. No mundo do trabalho e 
das organizações, as práticas de avaliação institucionais são sobredeterminadas 
por lógicas de produtividade, de gestão racional e de controle. No quadro atual 
de evoluções dos mundos do trabalho, da formação e da educação, o que se pode 
esperar no contexto da globalização da economia e, particularmente, no con-
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texto amplo das evoluções institucionais na Europa? Concretamente, no quadro 
dos processos de harmonização dos padrões e das regulamentações no nível da 
Europa, será que se pode esperar uma evolução das prescrições que direcionam 
o processo para o desenvolvimento profissional dos agentes?

No Capítulo 4, Michel Feutrie examina essa questão. Ele faz um inventário 
cuidadosamente documentado sobre a construção do quadro europeu de certi-
ficações (CEC)* que deveria determinar, nos próximos anos, numerosas práticas 
de formação inicial e de gestão de carreiras.

Para além de uma busca de legibilidade e de transparência dos sistemas 
de educação e de formação que favorecem a mobilidade transnacional, esses 
processos de harmonização dos padrões, das unidades creditáveis de competên-
cias (ECVET)** e de outros quadros europeus e nacionais de certificação se esta-
belecem em jogos de “tensão” entre prioridades antagônicas. Assim, prioridade à 
empregabilidade para satisfazer as necessidades econômicas? Ou prioridade aos 
percursos dos indivíduos para que se desenvolvam pessoalmente e profissional-
mente? As escolhas que estão sendo feitas sobredeterminarão, diretamente ou 
indiretamente, nos próximos anos, numerosas práticas de formação, de certifica-
ção, de avaliação do pessoal, de gestão dos recursos humanos ou de validação das 
aquisições da experiência, etc.

No Capítulo 5, Marie -Christine Presse analisa os dispositivos, procedimen-
tos e ações acompanhados de Reconhecimento e Validação das Aquisições da Ex‑
periência (RVAE). Depois de lembrar algumas tensões fundadoras dessas ações 
(entre as lógicas humanistas e econômicas, entre as expectativas do candidato e 
as da instituição, etc.), a autora evidencia as dificuldades de uma ação de RVAE 
que se pretende rigorosa:

a) a dificuldade, para o indivíduo, de verbalizar sua experiência, de forma-
lizar, de produzir um discurso que valorize as aquisições da experiência 
em uma situação de avaliação;

b) a dificuldade de identificar competências profissionais a partir da expe-
riência descrita e, por isso, a tentação de fundar qualquer inferência de 
competência em perfomances observadas;

c) a dificuldade de que um reconhecimento dessas aquisições pelo sujeito 
seja valorizado socialmente e seja legitimado em um reconhecimento 
institucional.

* N. de T.: Cadre Européen des Certifications.
** N. de T.: European Credit system for Vocational Education and Training.
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Em face dessas dificuldades, os candidatos que desejam obter um 
reconhecimento oficial de suas competências adquiridas pela experiência neces-
sitam geralmente ser acompanhados para produzir um dossiê a ser submetido 
a um júri. Presse analisa, então, os procedimentos de acompanhamento e das 
práticas dos júris. Ela evidencia processos promissores, mas também condições, 
sobretudo quanto às posturas dos acompanhadores e quanto à ética dos mem-
bros dos júris de RVAE. Termina evidenciando a ruptura paradigmática dessas 
práticas de VAE em oposição aos procedimentos tradicionais de qualificação, 
como já tinha mostrado Michel Feutrie no Capítulo 4.

No Capítulo 6, Bernard Wentzel dá um zoom em um período crítico do 
desenvolvimento profissional ao longo de uma carreira, isto é, a fase de inserção 
profissional. Confrontado com o “choque da realidade”, o professor iniciante está 
em uma efetiva fase de transição profissional – fase de diversas dimensões. Ele 
experimenta múltiplas tensões entre suas competências e as exigências de um 
ofício complexo entre seus ideais e sua identidade profissional em renegociação 
diante das realidades dos estabelecimentos escolares.

O investimento necessário de sobrevivência em face às urgências da pre-
paração e da gestão da aula aparentemente deixa pouco espaço para uma re-
flexão sobre a prática profissional, vetor privilegiado de um desenvolvimento 
profissional. Entretanto, Bernard Wentzel revela diversas formas de prática 
reflexiva durante essa fase que ele qualifica de “transição profissional”, 
particularmente durante os compartilhamentos de prática ou os compartilha-
mentos de experiência com um outro significativo. Ele diz que essa é a oca-
sião de um processo permanente e evolutivo de autoavaliação. E acrescenta 
que esse tipo de avaliação reguladora é preferível a procedimentos institucio-
nais de avaliação de competências que têm um efeito ansiogênico. Falar de sua 
experiência, avaliá -la, compartilhá -la, formalizá -la em um contexto de não 
julgamento permite ao professor iniciante viver a fase de inserção profissional 
como uma “transição formativa”, uma passagem para uma dinâmica mais 
intensa de desenvolvimento profissional.

No mundo da formação inicial dos professores, constata -se uma tensão 
similar. Assim, no Capítulo 7, Emmanuelle Huver e Lucile Cadet mostram que a 
postura reflexiva é vista, cada vez mais, como um objetivo central, senão o mais 
importante, de uma formação para o ofício de professor.

Mas a prescrição feita aos futuros professores para que adquiram o hábito 
de refletir sobre sua prática profissional dificilmente se associa às necessidades 
de uma avaliação para fins de certificação. Huver e Cadet ilustram essas tensões 
em duas instituições de formação: uma de professores de ensino fundamental e 
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médio (IUFM)* e a outra em um mestrado de formação em francês como segunda 
língua. Elas entrevistaram os futuros professores a respeito de sua representação 
da reflexividade e das práticas de avaliação de escritos reflexivos (como os portfó-
lios). Nessas formações em que a reflexividade é imposta e constitui objeto de uma 
avaliação, ela conduz, em muitos estudantes, a estratégias de fachada (quando eles 
precisam fazer um portfólio de análise de seu estágio, por exemplo): não se trataria 
tanto, para eles, de ser reflexivos, mas antes, de demonstrar sinais, indicadores da 
reflexividade em resposta às expectativas reais ou supostas de seus formadores. Os 
autores constatam que, para os estudantes que construíram para si uma represen-
tação formativa da avaliação, a avaliação desses escritos reflexivos seria vista como 
uma oportunidade para o seu desenvolvimento profissional; mas muitos outros es-
tudantes encaram a avaliação mais como um freio ou uma prática problemática.

Reencontramos a tensão paradoxal descrita acima no quadro de entrevistas de 
funcionamento em GRH (Capítulo 3), na preparação de dossiês de VAE (Capítulo 
5), nas práticas de acompanhamento profissional (Capítulo 6) e em outras partes. 
Reencontraremos esse tipo de problemática em outros dispositivos, entre os quais 
aqueles que preconizam uma autoavaliação socializada (Capítulo 12). Em todas 
essas situações, o indivíduo é conduzido, em um contexto social de relações com 
um superior ou um especialista, a analisar suas práticas, a verbalizá -las, a avaliá -las, 
a dar sentido a elas. E, todas as vezes, as mesmas condições são enunciadas: clareza 
do quadro, segurança e acompanhamento por um “amigo crítico”.

Segunda parte: Dispositivos

A maioria dos capítulos da primeira parte tinha em vista as tensões vividas pelos 
atores em diferentes contextos do mundo da formação ou do mundo profissional. 
Nesta segunda parte, vamos apresentar antes de tudo os dispositivos e ferramen-
tas desenvolvidos principalmente no quadro das formações profissionais iniciais, 
mas utilizáveis também no mundo da formação ao longo da carreira. Na parte 
seguinte, vamos nos indagar, de um ponto de vista metodológico, sobre as re-
ferências de um processo de desenvolvimento profissional e sobre os próprios 
fundamentos do processo de elaboração de um julgamento profissional.

O Capítulo 8 explicita os princípios de construção de um programa e de 
dispositivos de avaliação do desenvolvimento de competências, e os ilustra no 
quadro de uma formação de farmacêuticos; o Capítulo 9 discorre sobre os prin-

* N. de T.: Instituts Universitaires de Formation des Maîtres.
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cípios de desenvolvimento de um currículo de formação inicial de professores e 
mostra o lugar da avaliação nisso. Os capítulos seguintes concentram -se em dis-
positivos mais específicos: o Capítulo 10 propõe um quadro de análise de portfó-
lios utilizados para a avaliação autêntica de competências em formação inicial; o 
Capítulo 11 analisa, de forma comparativa, diversos usos do teaching portfolio em 
um dispositivo voltado ao desenvolvimento de competências pedagógicas dos 
professores -pesquisadores que atuam nas universidades; finalmente, o Capítulo 
12 desenvolve algumas condições capazes de reforçar o caráter formativo dos 
dispositivos de autoavaliação socializada consecutivos a esses estágios. Vejamos 
isso de forma mais detalhada.

No Capítulo 8, Jacques Tardif e Bruno Dubois mostram a necessidade, em 
um programa visando a construção de competências profissionais, de estabelecer 
as ferramentas e dispositivos, não apenas para a avaliação das competências no 
momento da certificação final, mas igualmente em momentos diversos do per-
curso de formação. Isso implica construir ferramentas do dispositivo de avaliação 
do desenvolvimento de competências. Os princípios gerais de tais procedimentos 
foram apresentados e argumentados na obra L’évaluation des compétences: Do‑
cumenter le parcours de développement (Tardif, 2006). Eles são claramente ilus-
trados aqui em um novo programa de formação em farmácia na Universidade 
Laval. Verifica -se aí, entre outras coisas, como o curso visa, a cada ano, atingir 
um patamar de competências e como se combinam duas formas de avaliação: de 
um lado, a avaliação dos recursos de uma forma quantitativa e, de outro lado, a 
avaliação das competências de uma forma qualitativa. Essencialmente, no último 
caso, as provas de desenvolvimento das competências são fornecidas pelo estu-
dante em um dossiê de aprendizagem (um portfólio) onde se reúne uma seleção 
de “peças” documentando seu percurso de desenvolvimento ao longo de um ano 
para cada uma das cinco competências do programa.

A lógica que preside a avaliação do desenvolvimento das competências é 
necessariamente videográfica. Dado o caráter evolutivo, desenvolvimental, do 
processo, qualquer avaliação de uma competência deve destacar a progressão. 
Finalmente, Tardif e Dubois enfatizam quatro prioridades a serem respeitadas 
em um dispositivo de avaliação do desenvolvimento de competências:

n atestar uma progressão em um percurso de profissionalização;
n determinar os recursos mobilizados e combinados nesse percurso;
n circunscrever as situações de desdobramento das competências a cada 

etapa desse percurso;
n atestar a autonomização gradual dos estudantes na aplicação dessa com-

petência.
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Outras prioridades se somam a essas: poder atestar aprendizagens relati-
vas à combinação e à mobilização de recursos e à capacidade de transferi -las 
a situações profissionais, entre outras. Esses diversos princípios são válidos, de 
fato, para qualquer dispositivo de avaliação no quadro de formações profissio-
nalizantes.

No Capítulo 9, Jacqueline Beckers recorda que as formações iniciais não 
permitem verdadeiramente desenvolver as competências profissionais, mas que 
podem desempenhar um papel significativo na arrancada de uma construção 
profissional que, na sequência, favorecerá um real desenvolvimento profissional 
em ambiente de trabalho. Ela está bastante preocupada com a tensão (já apon-
tada em vários capítulos da presente obra) entre a vontade de favorecer a cons-
trução do sujeito, futuro professor ou futuro formador, de um lado, e a necessi-
dade de pôr em prática na formação inicial uma avaliação certificadora, de outro. 
Como pode o formador ser, ao mesmo tempo, acompanhador de um processo de 
construção de competências e de transformação identitária e ao mesmo tempo 
juiz do produto desse processo?

Para essa questão crítica, Beckers não oferece resposta simples nem recei-
ta. Por uma necessária manobra teórica, ela introduz o leitor nos modelos de 
desenvolvimento profissional propostos por Pierre Pastré, em referência aos tra-
balhos de Vergnaud, Rabardel e Ricoeur, que distinguem gênese instrumental, gê-
nese conceitual e gênese identitária. E, por meio de uma argumentação consistente 
e de exemplos esclarecedores, a autora mostra que os formadores devem suscitar 
ativamente diversas dimensões do desenvolvimento profissional – instrumen-
tal, conceitual e identitária – e estabelecer as condições desse desenvolvimento, 
principalmente por um acompanhamento personalizado.

Em termos de avaliação integrada à formação e de avaliação certificadora, 
parece que a verificação pelo formador da existência de gênese instrumental (ges-
tos profissionais) pode se operar facilmente pela observação da ação profissional 
em estágio acoplada a uma entrevista. Para a gênese conceitual, os seminários de 
reflexão sobre a prática profissional podem resultar em textos reflexivos avaliá-
veis de forma certificadora. Ao contrário, a gênese identitária é muito pessoal: 
toda avaliação certificadora tem o risco de romper a dinâmica de sua construção. 
Ao longo de todo esse capítulo, parece que tanto o processo de formação quanto 
o processo de avaliação são cronófagos, pois necessitam de um acompanhamen-
to personalizado e passam por uma análise minuciosa da atividade e dos traços 
da ação. Reencontramos aqui a prioridade com a qual Philippe Perrenoud encer-
rava o Capítulo 1.

No Capítulo 10, Louise Bélair e Catherine Van Nieuwenhoven propõem 
uma ferramenta de análise que permite caracterizar qualquer portfólio utilizado 
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em formação. Com base em categorias extraídas da literatura e com base em 
sua experiência, as autoras desenvolvem grades que permitem delimitar com 
precisão a função ou as funções de um portfólio, o tipo de procedimento de 
avaliação (de acordo com uma meta tanto formativa quanto certificadora), os 
usos e modalidades de prática, etc. Elas fornecem ainda listas de critérios de 
validação de portfólios como ferramentas de avaliação autêntica.

Para mostrar claramente a pertinência e a aplicabilidade de suas grades de 
análise, Bélair e Van Nieuwenhoven aplicaram -nas a um dispositivo de avaliação 
baseado em um portfólio no quadro de um programa de formação pedagógica 
obrigatória de professores de curso superior na Bélgica francófona.

No Capítulo 11, Pascale Wouters, Mariane Frenay e Bernadette Noël tam-
bém estudam um portfólio mas, desta vez, no âmbito de políticas adotadas em 
numerosas instituições universitárias a fim de favorecer o desenvolvimento 
profissional de professores universitários. Entre as diversas estratégias empregadas 
para estimular e valorizar o investimento dos professores -pesquisadores em sua 
missão de ensino, muitas universidades desenvolveram dispositivos de avaliação 
de competências pedagógicas e de sua valorização no quadro de decisões sobre 
nomeações e promoções ao longo da carreira. Ao lado da avaliação dos profes-
sores, no acompanhamento personalizado por um dos conselheiros pedagógicos 
de uma valorização de inovações, elas solicitaram a cada um dos professores-
-pesquisadores que elaborasse um dossiê de ensino (teaching portfolio) a fim de 
estimular sua reflexão sobre a própria prática e valorizar seu envolvimento em 
tarefas pedagógicas.

Nesse capítulo, Wouters, Frenay e Noël descrevem modalidades de uso dos 
dossiês de ensino em quatro universidades (duas belgas, uma canadense e uma 
suíça). Elas comparam as categorias constitutivas do conteúdo desses diversos 
dossiês de ensino, suas funções e usos, as modalidades de acompanhamento da 
construção desses dossiês e as modalidades e critérios de avaliação. Com base 
nisso, levantam questões fundamentais acerca das tensões e múltiplas funções (e 
efeitos) desses dossiês de ensino: eles estão a serviço da instituição para reforçar 
as decisões relativas à carreira ou para assegurar um controle administrativo? 
Constituem uma real oportunidade de reflexão autêntica sobre suas práticas e 
seu crescimento profissional? Encorajam o professor a profissionalizar seu ensi-
no e a se colocar em uma dinâmica crescente de desenvolvimento profissional?

Reencontra -se a tensão já exprimida em várias contribuições a esta obra 
entre as metas formativas (ou formadoras) e certificadoras de portfólios ou de 
dossiês de ensino. Essa tensão aparece mais ainda no capítulo seguinte.

No Capítulo 12, Françoise Campanale, Xavier Dejemeppe, Sabine Vanhulle 
e Frédéric Saussez analisam as condições de eficácia de dispositivos de autoa-
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valiação socializada. De fato, a maioria das formações profissionais para ofícios 
de interação humana inclui dispositivos de análise de prática. Nelas, costuma-
-se preconizar uma autoavaliação a fim de desenvolver a autonomia no ofício. 
Às vezes, inclusive, impõe -se uma autoavaliação socializada no quadro de uma 
coavaliação ou de entrevistas consecutivas aos estágios. Evidentemente, em face 
a essa obrigação de formular uma autoavaliação e de comunicá -la aos colegas 
e ao formador, muitos estagiários se engajam plenamente e adotam estratégias 
formativas de autoanálise autênticas; outros, no entanto, adotam estratégias de 
evitação: “eles fazem bonito” (como um pavão), “eles adquirem a cor das ideias 
de seu avaliador” (como faria um camaleão).

Para neutralizar o máximo possível tais estratégias de evitação ou de con-
formismo, ou mesmo alienantes, esses autores defendem que as práticas de au-
toavaliação e, por extensão, de análise da prática e de escrita reflexiva, se ins-
crevam em espaços protegidos. Eles defendem um acompanhamento que seja 
separado da avaliação certificadora. Em qualquer caso, colocam uma condição: 
que os formadores (potencialmente avaliadores) adotem uma postura de “amigo 
crítico”, que respeite o novato, mas sem complacência, e que abram um diálogo 
que valorize a progressão do aprendiz. Mas, amplamente, essa postura de acom-
panhamento reflexivo deve ser privilegiada para que os futuros professores sejam 
colocados em condições de segurança favoráveis a qualquer ação suscitada de 
reflexão sobre sua prática profissional, inclusive quando são levados a produzir 
textos reflexivos.

As conclusões a que chegam esses autores são válidas não apenas para as 
práticas prescritas de autoavaliação socializada e de escrita reflexiva em forma-
ção inicial de professores. Como assinalamos no final da primeira parte, são 
condições centrais para que a avaliação contribua positivamente para a mobili-
zação dos indivíduos e para o seu desenvolvimento profissional (Paquay, 2004).

Mas a apresentação de dispositivos e de ferramentas conduz a outras ques-
tões fundamentais; entre elas, a que se coloca no final do Capítulo 11 sobre a 
validade das informações recolhidas por meio de um portfólio. O que esses 
portfó lios, esses dossiês profissionais possibilitam avaliar? Avaliam -se realmente 
as competências pedagógicas dos professores? Não se privilegia uma dimensão 
central do desenvolvimento profissional, ou seja, a capacidade de verbalizar sua 
prática, de lançar um olhar distanciado e crítico e de produzir um texto reflexivo 
sobre sua prática e de mostrar que se pode racionalmente construir alternativas? 
O que dizer então da “medida” das competências efetivas? Qual sua validade? 
Qual seu fundamento? Vários capítulos tentarão responder a essas questões.
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Terceira parte: Perspectivas metodológicas

Não há nada de mais prático que uma boa teoria, costuma -se dizer. Todos os 
capítulos precedentes mostram isso. É justamente em referência a pesquisas e a 
reconceitualizações teóricas que todos os colaboradores da segunda parte propu-
seram e analisaram dispositivos, em particular Jacqueline Beckers, no Capítulo 
9, ao fundamentar suas proposições na reconceitualização do desenvolvimento 
profissional proposta por Pierre Pastré. Os próximos capítulos também pro-
põem dispositivos, mas são mais dirigidos à explicitação de seus fundamentos. 
O Capítulo 13 propõe ações concretas de elaboração dos dispositivos e de fer-
ramentas para apreender e avaliar o nível de desenvolvimento de competências 
de profissionais de baixo nível de qualificação. O Capítulo 14 é integralmente 
focalizado no conceito de desenvolvimento profissional e se indaga sobre as 
melhores formas de apreendê -lo. Prolonga -se no Capítulo 15 por um questiona-
mento igualmente fundamental sobre a maneira como se forja um julgamento 
profissional nas práticas de avaliação quando um profissional (professor ou ava-
liador) deve fazer um julgamento global sobre o desenvolvimento de uma com-
petência.

No Capítulo 13, Even Loarer e Anne Pignault focalizam sua análise nos pro-
cedimentos ou ferramentas para analisar as aquisições da experiência profissional 
de pessoas pouco qualificadas, justamente aquelas que mais têm necessidade de 
que as aquisições de sua experiência sejam analisadas e valorizadas, mas também 
aquelas para as quais é mais difícil fazer isso.

Esses autores passam em revista vários procedimentos que se adotam 
frequentemente para discernir as aquisições da experiência: as contextualizações, 
a menção a nomenclaturas profissionais e a referenciais locais ou genéricos dos 
postos de trabalho, a descrição de tarefas reais ou de atividades, a análise detalha-
da do conteúdo dos empregos em termos de competências, etc. Eles mostram as 
dificuldades, os obstáculos e propõem geralmente algumas pistas de solução.

A fim de superar os limites constatados em diferentes práticas de análi-
se da experiência, eles propõem e desenvolvem os quatro seguintes princípios 
metodológicos: facilitar a evocação pela pessoa de sua experiência; otimizar a 
coleta de informações e o tempo passado com o conselheiro; ampliar a base de 
experiência a considerar; facilitar mediante o retorno a ligação entre a análise da 
experiência e a reflexão sobre os percursos. E, para cada um desses princípios, 
apresentam as dificuldades encontradas com frequência e propõem pistas que 
permitam contorná -las.
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Esses autores, assim como Marie -Christine Presse, enfatizam a necessidade 
de um acompanhamento desse processo complexo, sobretudo no momento em 
que a pessoa se aventura fora do terreno conhecido de situações vividas em seus 
empregos anteriores.

Finalmente, Loarer e Pignault apresentam brevemente um software que 
permite acompanhar de forma flexível e rápida, em um processo de VAE, pessoas 
com baixo nível de qualificação.

No Capítulo 14, Patrick Mayen e Sabine Vanhulle procuram evidenciar in-
dicadores de desenvolvimento profissional em ambiente de trabalho. Com as fer-
ramentas conceituais e metodológicas oriundas das abordagens ergonômicas e 
psicológicas da análise do trabalho, eles se centram no desenvolvimento em situ-
ação de trabalho e, mais especificamente, na aprendizagem nas e pelas atividades. 
Desse ponto de vista, será que é possível detectar níveis de desenvolvimento em 
uma escala que permita, por exemplo, fixar níveis de competência? Mayen e Va-
nhulle recomendam cautela. No melhor dos casos, dizem eles, podem -se detectar 
referências de desenvolvimento em três dimensões:

 1. uma extensão dos repertórios de atividade: do ponto de vista das 
performances, o indivíduo se tornaria capaz de enfrentar de maneira 
eficaz situações cada vez mais diversas e variadas;

 2. modificações na organização da ação: o indivíduo raciocina, conceitu-
aliza a ação, o que permite orientar sua atividade e enfrentar situações 
estruturalmente novas;

 3. a construção de uma posição profissional em relação ao entorno: sua 
relação com o ofício, com os colegas e com o quadro prescritivo evolui.

Essas três dimensões do desenvolvimento remetem àquelas expostas por 
Pierre Pastré (2005) e apresentadas por Beckers no Capítulo 9 da perspectiva de 
sua construção: a gênese instrumental, a gênese conceitual e a gênese identitária.

Quais as condições que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento? 
O desenvolvimento em situação de trabalho não resulta automaticamente 
das características da situação, nem de dispositivos implementados e nem de 
intervenções (mediações) dos formadores. É claro que certas situações e certas 
mediações são potencialmente mais portadoras de desenvolvimento do que ou-
tras; mas é o indivíduo que se envolve em uma atividade de uma maneira em 
que possa aprender. Como? Confrontando -se com uma situação problemática, 
engajando -se em uma ação de investigação (de pesquisa ou de sondagem, como 
diz Dewey) e experimentando para se apropriar das ferramentas  intelectuais da 
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sondagem; é preciso ainda que os desafios sejam realizáveis na zona de desenvol-
vimento proximal.

Esses princípios estruturadores de um dispositivo que favoreça o desenvol-
vimento de competências em contexto de trabalho, assim como as três dimensões 
do próprio processo de desenvolvimento, são ilustrados por Mayen e Vanhulle 
mediante dois estudos de caso: o primeiro refere -se a jovens adultos sem qualifi-
cação trabalhando em obras públicas: como eles aprendem a instalar o meio -fio? 
O segundo, a um ofício que lida com pessoas: como os formadores/acompanha-
dores em meio escolar constroem sua competência para sustentar as inovações? 
Os autores esclarecem que as intervenções de avaliação constituem, da parte dos 
formadores, apenas uma das modalidades de mediação.

Quando um avaliador define as dimensões do desenvolvimento e os indica-
dores privilegiados, ele geralmente empenha -se em recolher informações diversas 
acerca desses indicadores e/ou referências que definiu (Marcel, 2009). Logo, se vê 
confrontado com uma massa de informações a serem tratadas. É preciso inter-
pretar essas informações, cruzá -las, sintetizá -las a fim de fazer um diagnóstico e/
ou preparar uma decisão. É assim que todo avaliador deveria poder estabelecer 
um “julgamento profissional”.

No Capítulo 15, Lucie Mottier Lopez e Linda Allal mostram precisamen-
te como os avaliadores exercem seu julgamento profissional, notadamente trian-
gulando as diferentes informações que têm à sua disposição. Em referência à 
literatura sobre a avaliação, mas também com base na pesquisa em ciências sociais 
e humanas, as autoras distinguem diversos tipos de triangulação. Analisam mais 
particularmente as triangulações de ordem metodológica, que consistem em 
cruzamentos entre diversas fontes de informação (coletas de dados diferentes, ou 
segundo métodos variados, ou obtidos de pessoas variadas), e as triangulações 
de ordem teórica (quando são cruzadas informações obtidas de pontos de vista 
construídos em referência a teorias diferentes). Tais triangulações nada mais são 
do que técnicas e requerem uma interpretação argumentada e a consideração 
de questões éticas, entre outras, para que se possa qualificá -las de processo de 
“julgamento profissional”.

Essa análise dos processos de triangulação metodológica e teórica é feita por 
Lopez e Allal estudando procedimentos de professores quando avaliam as produ-
ções de seus alunos e “constroem” uma nota final. Elas ilustram o procedimento 
com vários exemplos.

No quadro desta obra, reteremos que, em qualquer processo de avaliação, é 
importante interpretar o conjunto geralmente amplo de dados e “triangulá -los” 
a fim de construir um julgamento de síntese com objetivo diagnóstico ou a fim 
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de preparar uma decisão de certificação. Um dos múltiplos contextos em que se 
é levado a realizar um tal julgamento profissional é o da VAE.

CONCLUSãO

No Capítulo 16, Anne Jorro, a título de síntese, situa as ligações entre avaliação 
e desenvolvimento em um continuum bipolar: a avaliação pode ser vista como 
uma alavanca do desenvolvimento profissional, ou como um freio, ou até, no 
limite, como uma ruptura com o desenvolvimento profissional. Em referência 
a algumas contribuições da obra, mas também com base em seus próprios 
trabalhos, ela assume uma opção clara: a avaliação deveria estar a serviço do 
desenvolvimento profissional dos atores. O desenvolvimento profissional consti-
tuiria mesmo a quarta função da avaliação (ao lado das funções bem conhecidas 
de orientação, regulação e certificação)!

Mas essa função de avaliação não é tão evidente: ela depende de um grande 
número de condições. Jorro enuncia e justifica essas condições. A principal é que 
a avaliação do pessoal, dos agentes, como também dos programas e dos dispo-
sitivos, deveria se inscrever não em uma perspectiva de julgamento, de normali-
zação, e muito menos de produtividade mas, antes de tudo, em uma perspectiva 
de reconhecimento dos atores e de suas competências. Nisso ela concorda com a 
proposição defendida por Jean -Marie De Ketele e colaboradores, no Capítulo 2.

Ponto culminante! Em um posfácio conciso e contundente, Etienne Bour-
geois retoma as questões centrais desta obra. Antes de tudo, questiona a pertinên-
cia do próprio conceito de desenvolvimento profissional e mostra a dificuldade de 
sua operacionalização. Questiona, principalmente, o postulado segundo o qual 
o desenvolvimento do indivíduo em contexto profissional é, com toda evidência, 
um processo com conotação positiva, como se fosse preciso estar sempre avan-
çando em direção a um mais, a um melhor. Mas quem define o sentido desse 
desenvolvimento? Quem define o horizonte do que seria um “desenvolvimento 
realizado”?

Bourgeois questiona ainda o par “avaliação -desenvolvimento”. Assim como 
vários autores desta obra, ele esclarece que a avaliação só pode constituir uma 
alavanca do desenvolvimento profissional em certas condições. E, em eco com 
seus próprios trabalhos sobre os processos e as condições de aprendizagem nos 
adultos (Bourgeois, 2009), fornece algumas chaves que permitem compreen-
der porque, como e em que condições as práticas de avaliação são suscetíveis de 
reforçar uma dinâmica de engajamento ou de desenvolvimento profissional.

Cabe ao leitor, então, fazer sua síntese e traçar seu próprio caminho.
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As práticas de avaliação, em qualquer caso, têm efeitos sobre as pessoas 
diretamente envolvidas. Podem paralisá -las em seu desenvolvimento ou dina-
mizá -las. Podem aprisioná -las em rótulos ou ajudá -las a dar sentido à sua ação. 
São muitas as condições para que uma prática de avaliação suscite em cada um 
essa dupla mobilização, em seu maior comprometimento nos projetos individu-
ais e coletivos e em seu desenvolvimento profissional (Paquay, 2004, p. 316-318). 
E não é uma questão de dispositivos: entre uma ingenuidade angelical e um rea-
lismo indiferente ou cínico o caminho é estreito. Afirma Cifali (2004, p. 255):

A linha que separa o que se constrói e o que se destrói é frágil [...] Evi-
dentemente, são necessárias medidas de conjunto, dispositivos, condições 
racionais, ordenamentos, mas a diferença passa pelos detalhes, pela huma-
nidade de nosso olhar, pela pertinência de nossos gestos, pela qualidade 
de nossas intervenções.

NOTA

 1. A ADMEE ‑Europe (Association pour le Développement des Méthodologies d’Évaluation 
en Éducation) é uma associação francófona que reúne pesquisadores, professores, forma-
dores, funcionários e outras pessoas interessadas nas questões de avaliação em educação 
e em formação. A avaliação das aquisições dos aprendizes e, igualmente, a avaliação de 
formações, dispositivos, ferramentas, programas e mesmo sistemas de formação são temas 

que suscitam diálogos, encontros e produções. Site: http://www.admee -europe.org.
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