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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objecto de estudo a avaliação externa das escolas, em 

Portugal. Na primeira parte, desenvolvo o enquadramento teórico-metodológico, 

primeiramente, através da justificação do paradigma em que me posiciono, o paradigma 

de investigação qualitativa, e a apresentação das questões e objectivos que orientam este 

estudo e que respeitam à compreensão a desenvolver sobre as concepções, finalidades e 

procedimentos, no âmbito da avaliação das escolas, assim como efeitos da avaliação 

gerados no sistema educativo, em geral. Seguidamente, desenvolvo a conceptualização 

teórica, recorrendo a autores de referência neste campo e que apoiam a argumentação 

construída, que sustenta o estudo empírico. A segunda parte respeita ao estudo 

empírico, iniciando o mesmo pela apresentação do corpus de análise, constituído por: i) 

três normativos legais: a Lei n.º49/2005, de 30 de Agosto (2ª alteração à Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo), que estabelece o quadro geral 

do sistema educativo; a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, que regulamenta a 

Avaliação das escolas do ensino não Superior e o Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 

de Maio, que regulamenta a constituição do grupo de trabalho que terá como função 

designar os peritos e definir as formas de aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-

avaliação, quer da avaliação externa; ii) três relatórios da Inspecção-Geral de Educação 

(IGE), correspondentes aos anos lectivos de 2006 a 2009 e iii) dois Pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) – Parecer n.º 5/2008 e Parecer n.º 3/2010. 

Este trabalho de investigação permitiu-me concluir que a avaliação externa das 

escolas, em Portugal, tem como principal finalidade a melhoria do sistema educativo, 

em geral, e a cultura de avaliação das escolas, em particular. Os dados revelam, 

contudo, que são ainda muito exíguas as práticas de auto-avaliação nas escolas, visíveis 

nas classificações atribuídas a este factor, e expressas nos relatórios da Inspecção-Geral 

de Educação no âmbito da avaliação externa das escolas. Os dados indicam, ainda, que 

a avaliação externa tem gerado alguns efeitos a este nível, nomeadamente o de produzir 

práticas internas de reflexão sobre a vida da escola e a qualidade dos resultados 

escolares dos alunos. Neste encalço, situam-se também os pareceres e sugestões 

produzidos pelo Conselho Nacional de Educação, enquanto órgão conselheiro do 

Ministério da Educação, e que têm contribuído para aferir procedimentos ao nível da 

operacionalização do modelo de avaliação externa das escolas, em curso.  





ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the external evaluation of schools, in Portugal.  In the 

first part, I develop the theoretical-methodological framework, first through the 

justification of the paradigm in which I am, the paradigm of qualitative research, and the 

presentation of the issues and goals that guide this study, and that concern to 

understanding the conceptions, purposes and procedures regarding the schools 

evaluation, as well as the evaluation effects generated in the educational system in 

general. Then, I develop the theoretical conceptualization, using reference authors in 

this field and who support the argumentation built, that underlies the empirical study.  

The second part concerns the empirical study, starting by the presentation of the 

corpus of analysis, consisting of: I) three legal texts: the Law no. 49/2005, 30
th

 August 

2005 (2
nd

 amendment to the Law no. 46/86, 14
th 

October 1986, Law of the Base of the 

Educational System), which establishes the general framework of the educational 

system; the Law no. 31/2002, 20
th

 December 2002, that sets out the Evaluation of non-

higher educational schools and the Joint Decree no. 370/2006, 3
th

 May 2006, which sets 

out the formation of the working group which will have the assignment of designating 

the experts and defining the forms of implementation and development of self-

evaluation and external evaluation; ii) three reports of the General Inspection of 

Education (IGE), corresponding to the academic years from 2006 to 2009 and iii) two 

opinions of the National Board of Education (CNE) – opinion no. 5/2008 and opinion 

no. 3/2010. This research has allowed the conclusion that the external evaluation of 

schools in Portugal has as main purpose the improvement of the educational system in 

general and the culture of school self-evaluation in particular. The data processing 

shows, however, that self-evaluation practices in schools are still very rare, visible on 

the ratings attributed to this factor, and expressed in the reports of the General 

Inspection of Education within the framework of the external evaluation of schools. The 

data processing still indicates that the external evaluation has generated some effects at 

this level, in particular it produces internal practices of reflection on the school life and 

the quality of students' school results. On this trail, are also the opinions and suggestions 

made by the National Board of Education, adviser to the Ministry of Education, and 

who have contributed to assess procedures at the level of the ongoing operation of the 

model of the external evaluation of schools. 





RÉSUMÉ 

 

Cette dissertation a comme objet d'étude l'évaluation externe des écoles, au 

Portugal. Dans la première partie, je développe l'encadrement théorique-

méthodologique, premièrement, à travers la justification du paradigme où je me place, 

le paradigme de recherche qualitative, et la présentation des questions et des objectifs 

qui guident cette étude et qui concernent la compréhension à développer sur les 

conceptions, finalités et procédures, dans le cadre de l'évaluation des écoles, ainsi que 

des effets de l'évaluation produits dans le système éducatif, en général. Ensuite, je 

développe la conceptualisation théorique, en faisant appel à des auteurs de référence 

dans ce champ et qui soutiennent l'argument construit, qui soutient l'étude empirique.  

La deuxième partie concerne l'étude empirique, qui commence par la présentation du 

corpus d'analyse, constitué par: i) trois normatifs légaux: la Loi n.º 49/2005, du 30 août 

(2
ème

 altération à la Loi n.º 46/86, du 14 octobre, Loi de Bases du Système Éducatif), qui 

établit le tableau général du système éducatif;  la Loi 31/2002, du 20 décembre, qui 

règle l'Évaluation des écoles de l'enseignement non Supérieur et la Dépêche Conjointe 

n.º 370/2006, du 3 mai, qui règle la constitution du groupe de travail qui aura comme 

fonction désigner les experts et définir les formes d'application et de développement, 

soit de l'auto-évaluation, soit de l'évaluation externe; ii) trois rapports de l’Inspection-

Général d’Éducation (IGE) correspondants aux années scolaires de 2006 à 2009 et iii) 

deux Avis du Conseil National d'Éducation (CNE) – Avis n.º 5/2008 et Avis n.º 3/2010. 

Ce travail de recherche m'a permis de conclure que l'évaluation des écoles, au Portugal, 

a comme principale finalité l'amélioration du système éducatif, en général et la culture 

d'évaluation des écoles, en particulier. Les données révèlent, néanmoins, que sont 

encore très insuffisantes les pratiques d'auto-évaluation dans les écoles, visibles dans les 

classements attribués à ce facteur, et exprimées dans les rapports de l'Inspection-

Générale d’Éducation dans le cadre de l'évaluation externe des écoles. Les données 

indiquent, encore, que l'évaluation externe a produit quelques effets à ce niveau, 

notamment celui d’instaurer des moments de réflexion sur la vie de l'école et sur la 

qualité des résultats scolaires des élèves. À ce propos, se placent aussi les avis et les 

suggestions produits par le Conseil National d'Éducation, en tant qu’agence conseillère 

du Ministère de l'Éducation, et qui ont contribué à examiner des procédures au niveau 

de l'opérationnalisation du modèle d'évaluation externe des écoles, en cours. 
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(…) Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. 

Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi! 

Depois tudo é cansaço neste mundo subjectivado, (…) 

Depois, mas porque é que ensinaste a clareza da vista, 

Se não me podias ensinar a ter a alma com que a ver clara? 

Porque é que me chamaste para o alto dos montes  

Se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? 

Porque é que me deste a tua alma se eu não sabia que fazer dela 

Como quem está carregado de ouro num deserto. (…) 

 

  Fernando Pessoa (1980) Poesias de Álvaro de Campos 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação que aqui apresento tem como objecto de estudo a avaliação das 

escolas, em Portugal, mais especificamente a avaliação externa. 

O meu interesse por esta temática advém da centralidade que a avaliação das 

escolas tem vindo a assumir, sobretudo a partir da Lei de Bases do sistema Educativo 

(Lei nº 46/86, de 14 de Outubro).  

Todavia, é apenas na primeira década do século XXI que a avaliação das escolas 

ganha expressão, no discurso legal, com a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de 

Dezembro, que a torna obrigatória, colocando a ênfase na avaliação interna e auto-

avaliação e na avaliação externa. Sendo o foco deste estudo a avaliação externa das 

escolas, esta teve, desde então, um desenvolvimento muito gradual, quase inexpressivo, 

vindo a desenvolver-se a partir de 2005/2006, primeiro num processo piloto levado a 

cabo por um grupo de especialistas convidado pelo Ministério da Educação e que foram 

responsáveis pela elaboração do Modelo de Avaliação das Escolas actualmente em 

vigor, e, depois, em 2006/2007 já sob a responsabilidade da Inspecção-Geral da 

Educação (IGE). 

 Sendo este o ―pano de fundo‖ do estudo, estruturei-o em torno de questões e de 

objectivos que, em síntese, visaram compreender e analisar concepções e fundamentos 

da avaliação das escolas, veiculados no discurso legal e que sustentam o actual modelo 

de avaliação externa das escolas implementado pela Inspecção-Geral da Educação a 

partir de 2006/2007. Interessou-me ainda compreender, a partir do ―olhar da IGE‖ 

efeitos que estão a ser gerados por esta avaliação nos agrupamentos/escolas. 

No quadro destes objectivos e das questões que orientam a investigação, organizei 

o trabalho em duas partes. 

A primeira parte é constituída por quatro capítulos, que denominei por ―Quadro 

Teórico-metodológico‖. No primeiro capítulo, apresento o paradigma de investigação 

qualitativa (Bogdan e Biklen, 1994) em que me posiciono, assim como as técnicas de 

recolha de dados – a análise documental – e a técnica de análise e tratamento dos dados 

– a análise de conteúdo (Bardin, 1995). No segundo, terceiro e quarto capítulos, elaborei 

o quadro teórico, convocando vários autores de referência no campo da avaliação 

institucional e das escolas em particular. Assim, no segundo capítulo, construo um 

breve enquadramento da evolução histórica da instituição escolar, para identificação dos 
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papéis que a escola tem assumido, nos últimos trinta anos; no terceiro capítulo, 

problematizo a concepção de currículo, numa escola multicultural e os papéis dos 

professores na gestão dos processos de mudança. O quarto capítulo ocupa-se da 

problemática da avaliação das escolas. Nele, desenvolvo um quadro conceptual sobre 

conceitos, perspectivas e modelos de avaliação das escolas, e apresento o Modelo da 

Avaliação Externa da IGE.  

A segunda Parte é constituída por um capítulo (o capítulo V) e diz respeito ao 

estudo empírico. Nele, descrevo o percurso da investigação e explicito também os 

procedimentos metodológicos seguidos. Tendo por base as questões e os objectivos 

definidos, o corpus de análise é constituído por três normativos legais: a Lei n.º49/2005, 

de 30 de Agosto (2ª alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, Lei de Bases do 

Sistema Educativo), que estabelece o quadro geral do sistema educativo; a Lei n.º 

31/2002, de 20 de Dezembro, que regulamenta a Avaliação das escolas do ensino não 

Superior e o Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio, que regulamenta a 

constituição do grupo de trabalho que terá como função designar os peritos e definir as 

formas de aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da avaliação 

externa; fazem também parte do material empírico três relatórios da IGE 

correspondentes aos anos lectivos de 2006 a 2009 e os Pareceres n.º 5/2008 e n.º 

3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE). Sendo estes os principais 

documentos empíricos de sustentação ao estudo, recorri, contudo, ao longo da análise, a 

outros documentos de carácter legal, e outros, que, não obedecendo a uma análise 

estruturada com base nas categorias analíticas definidas, como os restantes, foram por 

mim convocados sempre que considerei pertinente para aclarar e aprofundar a minha 

argumentação.  Nas considerações finais, referenciando-me às questões e objectivos que 

nortearam o estudo, situo as ideias-chave a que cheguei. Apresento, por fim, as 

referências bibliográficas mobilizadas e os documentos legais consultados. 

No que concerne à pertinência deste trabalho de investigação, julgo que, de 

acordo com a centralidade que a avaliação das escolas tem vindo a assumir, em 

Portugal, como já foi referido, este trabalho representa mais uma interpretação, mais 

uma leitura, sobre um campo da educação que, num futuro próximo, poderá vir a ser o 

leitmotiv dos processos de transformação dos professores e das escolas. 
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Notas introdutórias 

 

Neste capítulo, apresento o delinear do percurso deste trabalho de investigação 

começando por problematizar o destaque que a avaliação tem vindo a assumir, nas 

sociedades actuais, pretendendo, deste modo, justificar a pertinência do objecto de 

estudo que é a avaliação externa das escolas, em Portugal. Seguidamente, posicionando-

me num paradigma de investigação qualitativa, explicito argumentos que justificam esta 

opção. Nesta sequência, apresento as questões e os objectivos que norteiam este 

trabalho de pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos levados a cabo, tais 

como a análise documental e a análise de conteúdo. 

 

I.1. A avaliação externa das escolas como objecto de estudo 

 

Em Portugal, nas últimas décadas, à semelhança de outros países, a avaliação tem 

vindo a ocupar destacada centralidade na vida das pessoas e das instituições. Como 

refere Hadji (1994), fala-se da avaliação em todas as situações e contextos: ―Na escola, 

avaliam-se os alunos; nas empresas, o pessoal. Quer-se avaliar a actividade dos 

médicos. Avalia-se o impacto de uma campanha de publicidade. Avaliam-se tanto as 

universidades como os acidentes nucleares... Constituem-se, um pouco por todo o lado, 

comissões de avaliação, a tal ponto que já foi levantada a questão do avaliador 

‗profissional‘‖ (ibidem: 23).  

Posicionando-se na mesma orientação, Figari, (1999), a propósito da avaliação 

das instituições escolares afirma que 

 

―as evoluções e as modificações (…) no funcionamento da escola oferecem um novo espaço de 

interrogação entre, por um lado, os estudos macrossociais e, por outro, as investigações sobre a 

turma e os processos individuais de aprendizagem. Tais interrogações referem-se a fenómenos que 

demonstram ser cada vez mais específicos em relação às estruturas intermediárias nas quais se 

criam dispositivos destinados a tratar localmente um número cada vez maior de problemas 

escolares‖ (ibidem: 141).   

 

É de acordo com esta realidade e, tendo, ainda, em conta a minha experiência 

profissional como professora do 2º ciclo do ensino básico, que se desenha o meu 
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interesse em realizar este trabalho de investigação sobre a avaliação das escolas em 

Portugal.  

Alguns autores que constituem o referencial teórico deste estudo, não deixam de 

salientar a relação que existe entre a forma como as práticas de avaliação são instituídas 

e o modelo e princípios em que assenta, nomeadamente no que respeita à forma como 

são utilizados os resultados da avaliação realizada. 

Como afirma Guerra (2003),  

 

―A avaliação, além de ser um processo técnico, é um fenómeno moral. É muito importante saber a 

que valores serve e a que pessoas beneficia. É igualmente muito importante avaliar bem, sem 

prejuízo de se saber a que causas serve a avaliação. (…) A avaliação é também um fenómeno 

moral porque tem repercussões importantes para as pessoas, para as instituições e para a 

sociedade‖ (ibidem: 13).  

 

Com efeito, este autor, dando relevância ao eixo dos valores, perspectiva com a 

qual concordo, adverte para os perigos que atravessa qualquer processo de avaliação, 

numa sociedade fortemente marcada por uma racionalidade de eficácia e de eficiência
1
.  

No caso concreto da avaliação das escolas, esta posição assume particular 

importância e faz evocar a pertinência de aquela se instituir no quadro de uma 

referencialização
2
 (Figari, 1999), face ao universo complexo em que se constitui a 

matriz da Escola, e as subjectividades de todos os seus intervenientes.  

Importa referir que subjacentes aos modelos de avaliação estão determinadas 

orientações da política educativa que para além de influenciarem a vida das escolas, 

influenciam também os referidos modelos de avaliação, postulando a sua concretização. 

                                                           
1 Estes conceitos serão explicitados no ponto III.2, deste estudo. 

2 Sobre o conceito de referencialização, Figari (1999) afirma: ―Tem-se vindo a tentar actualmente a criação 

experimental de processos de referêncialização em estabelecimentos de ensino (Figari, 1991), numa perspectiva de 

elaboração do que chamamos, hoje em dia, o ‗projecto de estabelecimento‘, processos esses que prevêem a 

determinação dos critérios segundo os quais o ‗projecto‘ poderá ser realizado e avaliado. Mas esta abordagem não 

pretende tomar o lugar das abordagens quantitativas e comparativas: deseja, sim, contribuir para uma reflexão 

prévia a operações de avaliação das meso-estruturas, insistindo na definição necessária do sistema de referências 

em relação ao qual vão ser escolhidos os critérios e, consequentemente, os indicadores desta avaliação, procurando 

que este processo não se realize em função de um referencial normativo preexistente e fechado, mas antes em 

função de uma referencialização a construir‖ (ibidem: 152). 

 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

17 

 

Sobre esta influência das medidas educativas, Guerra (2003) questiona-se: ―Não 

poderão os governantes aprender a partir das pessoas que, ao trabalharem dia a dia com 

a(s) realidade(s), sentem na carne as dificuldades e os problemas, analisam e explicam 

com rigor os erros e os acertos do desenvolvimento da própria legislação?‖ (ibidem: 27).    

Acresce-se a esta realidade, o facto de as escolas serem instituições inseridas em 

contextos sociais que, de igual modo, sofrem pressões no seu quotidiano, 

nomeadamente, através de ―inputs da periferia”, como refere Nunes (1998).  

Do mesmo modo Guerra (2003), reportando-se aos primeiros anos da década de 

2000, considera que são tempos em que a avaliação das escolas ganha grande 

centralidade. Tal centralidade assume relevância na obsessão pelos resultados, na 

competitividade entre os alunos e na pressão a que as escolas são sujeitas. Na opinião 

do autor, esta centralidade na avaliação ―pode afastar os profissionais do 

aprofundamento das verdadeiras questões‖ (ibidem: 21). 

Em suma, parece ser consensual a ideia de que a avaliação das escolas visa 

sempre a melhoria do sistema educativo, através da introdução de lógicas de mudança, 

quer ao nível organizacional, quer ao nível das diferentes formas de gestão dos 

estabelecimentos de ensino, apesar dos constrangimentos inerentes ao próprio acto de 

avaliar. 

É no quadro destas ideias que justifico a opção pela problemática da avaliação 

das escolas e que assumo como objecto de estudo a avaliação externa das escolas.  

 

I.2 – O paradigma da investigação qualitativa          

 

Pretendendo com este estudo construir um maior conhecimento sobre o modo 

como a avaliação das escolas tem sido assumida no Sistema Educativo Português, 

através da análise do discurso legal que a tem regulamentado, posiciono-me, neste 

processo, num registo analítico de compreensão e de produção de novos sentidos sobre 

o fenómeno em estudo. Nesta posição ancoro-me nos pressupostos da Teoria Crítica, 

(Kemmis, 1988), assumindo um compromisso com a subjectividade e o pensamento 

crítico, assumindo a construção do conhecimento pela via da compreensão e não pela 

explicação. Esta orientação insere-se num paradigma humanista da educação e da 

investigação, onde os sujeitos são actores centrais e produtores de novos sentidos.  
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No que respeita ao enfoque da minha investigação, esta atribuição de sentido 

permitir-me-á uma maior compreensão dos fundamentos e finalidades da avaliação das 

escolas e perceber melhor o lugar que ocupo nesse processo, enquanto ―actor de 

terreno‖, e em particular, na relação que estabeleço com todos os outros actores, sejam 

eles parceiros locais e/ou da administração educacional (decisores da macro e meso 

política). 

Dito de outro modo, situo-me neste processo investigativo, próxima do que 

Correia (2001) designa de ―paradigma alternativo‖ e que ele caracteriza da seguinte 

forma: 

 

―Trata-se, (…) de um paradigma cuja credibilidade não depende da (…) capacidade em produzir 

―narrativas científicas‖ capazes de anularem as controvérsias, mas, antes, das suas potencialidades 

na animação de dissensos e de controvérsias num campo onde nenhum artefacto metodológico é 

capaz de estabilizar a distinção entre factualidade e opinitividade. Este paradigma alternativo 

vincula-se, portanto, a uma epistemologia da controvérsia em que a impossibilidade de produzir 

discursos factuais que se oponham aos discursos da opinitividade, constitui uma vantagem 

epistemológica acrescida‖ (ibidem: 32). 

 

Parece ser atribuída uma determinada centralidade aos ―objectos‖ de investigação, 

neste caso de avaliação, mas que são ―sujeitos‖, quer num, quer noutro processo – dar-

lhes voz e ouvir a sua voz – a ―epistemologia da escuta‖, ―o olhar próximo‖ de acordo 

com Correia (2001). Este autor defende que é preciso reaproximar o investigador do 

objecto de investigação, uma vez que ambos são dotados de subjectividades, que estão 

sempre presentes, numa investigação, mesmo que seja um facto alheio às suas vontades. 

Em síntese, neste estudo orienta-me o pressuposto de que o investigador é 

também um dispositivo de pesquisa e que a ―implicação não é, pois, exterior à 

investigação mas um dos seus elementos constitutivos que deve ser tratado como tal‖ 

(Berger, 1992: 33).  

 

I.3 – Questões e objectivos da investigação 

 

Tendo por base o objecto de estudo referido e a problemática teórica em que se 

insere, identifiquei como estruturantes da investigação e configuradoras do problema a 

estudar, as seguintes questões: 
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i) Que concepções, finalidades e procedimentos de avaliação são enunciados nos 

normativos regulamentadores da avaliação das escolas? 

ii) Que mudanças têm sido identificadas, pela IGE, e sistematizadas nos relatórios 

anuais que produz sobre a avaliação externa, nas escolas/Agrupamentos, ao nível 

das práticas e da cultura de avaliação instituídas?  

iii) Que aspectos, positivos e/ou negativos são referenciados nos pareceres (n.º5/2008 

e n.º3/2010) elaborados pelo Conselho Nacional de Educação relativamente à 

Avaliação Externa das escolas?  

No quadro das alegações feitas até ao momento, e em sintonia com as questões 

formuladas defini como objectivos gerais deste estudo: 

i)   Analisar as finalidades e os fundamentos da avaliação das escolas, veiculados 

no discurso legal; 

ii) Caracterizar princípios e concepções que sustentam o actual modelo de 

avaliação externa das escolas implementado pela Inspecção Geral da educação 

a partir de 2006/2007. 

Nesta sequência, e na intenção de melhor clarificar o percurso da investigação, 

constituíram ainda objectivos deste estudo: 

- Identificar, nos diplomas legais, processos previstos para a concretização da 

avaliação das escolas; 

- Inventariar indicadores sobre práticas de avaliação em curso, nos 

Agrupamentos/escolas avaliados, registados nos relatórios da IGE; 

- Identificar efeitos gerados pela avaliação externa realizada nos 

Agrupamentos/escolas, indicados nos relatórios da IGE; 

- Analisar aspectos positivos e ou negativos referenciados nos pareceres do CNE 

sobre a avaliação externa das escolas.  

 

I.4 – Técnicas de recolha de informação 

 

Tendo em conta as questões e os objectivos que orientam este estudo, a técnica 

privilegiada de recolha de informação foi a análise documental, que no caso concreto da 

investigação que realizei assenta em três documentos legais, em três relatórios 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

20 

 

produzidos pela Inspecção Geral da Educação (IGE) e em dois Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), sobre a avaliação das escolas em Portugal.  

 

I.4.1 – A análise documental 

 

No caso concreto do estudo que realizei, tratou-se da técnica principal a que 

recorri, a análise documental, considerando-a mais adequada, dado o carácter do estudo 

e o material empírico para análise: documentos legislativos, relatórios e pareceres. 

Como sustenta Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa documental permite o acesso a 

fontes pertinentes que possibilitem uma melhor análise e compreensão do fenómeno em 

estudo.  

Com efeito, a recolha de dados documentais, neste estudo, tornou-se fundamental, 

visto o acesso aos documentos legislativos, aos relatórios da IGE e aos Pareceres do 

CNE, constituírem material importante para desenvolver uma compreensão e 

consequente reflexão sobre as determinações da Administração Central para o 

funcionamento, na situação actual, das escolas e dos respectivos órgãos, face à 

implementação da avaliação das escolas, e às suas formas de operacionalização. 

 

I.5 – Técnica de tratamento da informação 

 

O processo de análise da informação iniciou-se com uma leitura cuidadosa e 

reflexiva sobre a documentação legal seleccionada, sobre os relatórios da IGE e sobre os 

Pareceres do CNE. Este processo, numa relação com os objectivos do estudo, permitiu 

definir dimensões e categorias de análise. Com base nessas dimensões e categorias de 

análise, e para uma melhor organização da informação foram construídas grelhas 

(Anexos n.º I, II e III), que apoiam a análise e interpretação dos dados, de que me 

ocuparei no capítulo V. 

 

I.5.1 – A análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma técnica que permite a análise de informação 

pretendida, neste estudo, face à constituição do corpus de análise, pois de acordo com 

Quivy (1998), ―do ponto de vista da fonte, pode tratar-se de documentos manuscritos, 
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impressos ou audiovisuais, oficiais ou privados, pessoais ou provenientes de um 

organismo, contendo colunas de números ou texto‖ (ibidem: 202). 

Este autor considera, ainda, que esta técnica também permite uma análise 

compreensiva em termos de organização, de sistematização e de articulação entre as 

várias fontes de informação. No caso concreto desta investigação, o recurso a esta 

técnica de tratamento da informação permitiu-me, de acordo com o objecto de estudo, 

os objectivos e as questões que a orientam, construir um conhecimento referenciado e 

sustentado.  

Continuando na linha de pensamento de Quivy (1998), ―a escolha dos termos 

utilizados pelo locutor, a sua frequência e o seu modo de disposição, a construção do 

‗discurso‘ e o seu desenvolvimento são fontes de informação a partir das quais o 

investigador tenta construir um conhecimento‖ (ibidem: 226). 

Na perspectiva de Bardin (1995), a análise de conteúdo não deriva apenas da 

ordenação de dados em bruto, no intuito de os simplificar, como se a frieza da técnica 

fosse imune à subjectividade de quem a desenvolve.  

É necessário ter a consciência de que a técnica de análise de conteúdo ―oscila 

entre os dois pólos do rigor da objectividade e da fecundidade da subjectividade‖ 

(ibidem: 9). A preocupação em proceder a uma análise interpretativa, consciente dessa 

condição, mas que, no entanto, é controlada, representa um dever ético para o sujeito 

que investiga.  

Ainda na linha de pensamento desta autora, ao executar esta técnica de tratamento 

de informação, ―o analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula, para 

inferir (…) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio‖ (ibidem: 

39). 

Para a análise de conteúdo, o critério de exclusividade não será imperativo, uma 

vez que, uma mesma unidade de sentido poderá ser interpretada de acordo com 

diferentes dimensões categóricas. Ainda no entendimento da mesma autora, ―A análise 

de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto: as comunicações‖ (ibidem: 31). 
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Notas Introdutórias 

 

Neste capítulo, a intenção é dar conta, de modo sumário, de uma perspectiva 

diacrónica da Educação em Portugal. Para tal, focarei os seguintes tópicos: Um breve 

olhar sobre a História da Educação; O desenhar da escola como instituição, em Portugal 

e Os diferentes papéis endereçados à escola, nos últimos 30 anos. Esta abordagem 

apoiará a compreensão das finalidades que, na contemporaneidade, estão subjacentes à 

avaliação das escolas. 

 

II.1. Uma perspectiva diacrónica sobre a educação: os diferentes papéis 

endereçados à escola, nos últimos 30 anos, em Portugal  

 

Na actualidade, a atenção das políticas educativas, quer através da formulação dos 

discursos políticos, quer através dos diferentes discursos pedagógicos, parece focar-se 

na instituição escolar como organização e no papel dos professores enquanto elementos 

chave na concretização dessas políticas.  

Sendo esta a visão de escola como organização hoje preconizada, sabemos que 

nem sempre foi este o entendimento, pelo que considero importante, no quadro do 

objecto em estudo, clarificar os papéis que a escola foi assumindo ao longo das últimas 

décadas, assim como as transformações sociais a que esteve sujeita, fruto de mudanças 

paradigmáticas nas políticas e, por conseguinte, na educação e no currículo, e nos papéis 

dos professores e dos alunos.  

 

II.1.1 – Um breve olhar sobre a História da Educação 

 

A educação, a partir do Renascimento, como afirma Monteiro (1998), ―originou 

um movimento de renovação do pensamento pedagógico que culminou no Emílio de 

Rousseau‖ (ibidem: 35). Sendo a educação ―um dever natural dos pais, co-extensivo ao 

dever de alimentação e outros cuidados, e dever e direito de iniciação na vida 

comunitária‖ (ibidem: 35), o direito à educação percorre um caminho, particularmente 

inovador ―a partir do século XVI, [onde] os Estados monárquicos europeus começam a 

descobrir a importância da educação como instrumento político‖ (ibidem: 35-36). É 

neste contexto que emerge a ideia de uma educação nacional. Assim, e ―como dizia La 
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Chalotais (1763), ‗qualquer Nação tem o direito inalienável e imprescritível de instruir 

os seus membros, porque, enfim, os filhos do Estado devem ser educados por membros 

do Estado‘‖ (Monteiro, 1998: 36).  

Nos séculos XVIII e XIX a instituição escolar, aqui assumida como escola de 

massas
3
, emerge como ―recurso de construção da unidade política que os Estados-

Nações utilizaram em determinados momentos conjecturais da sua história‖ (Araújo, 

1996: 165).  

No século XX, o direito à educação vai fazendo o seu percurso, consagrando-se 

como um direito inalienável, através da proclamação da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem em 1948. É nesta declaração de princípios que se configura a 

afirmação e a internacionalização do direito do Homem à educação. É nesta tradução de 

direitos humanos que se procura o ―reconhecimento do ser humano como sujeito de 

direito internacional, na sua dupla natureza de ser pessoal e universal, ou seja, como 

indivíduo e como humanidade‖ (Monteiro, 1998: 47). 

É a educação que, ao longo dos tempos, como forma privilegiada de transmitir às 

novas gerações os conhecimentos, as crenças, os valores e práticas quotidianas, faz 

emergir a escola, mais concretamente a escola pública, como instrumento desse 

propósito.  

Assim, através de uma moldagem ideológica ocidentalizada, surge a escola 

oficial, obrigatória, gratuita e laica, a Escola para Todos: ―a escola do estado-nação que 

promove uma identidade nacional assente na identidade de uma etnia dominante, uma 

escola que se encontra [disseminada] pelo mundo fora (concretizada em políticas e 

práticas educativas)‖ (Stoer, 2001: 6), e que acontece e se desenvolve 

independentemente das diferenças económicas, políticas e culturais de cada contexto. 

Deste modo, e em virtude da educação ser unanimemente considerada como um 

dos principais veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento individual, a 

escola é, em grande medida, uma das instituições responsáveis pelo cumprimento desta 

responsabilidade e tarefa social. No entanto, o crescimento exponencial dos sistemas 

educativos, as restrições orçamentais e as novas funções que se procuram atribuir à 

                                                           
3 O conceito de escola de massas ―é aqui usado para referir a intervenção do Estado na educação escolar, tornando-a 

obrigatória, universal, laica e gratuita, envolvendo um conjunto de processos variados, que incluem a declaração de 

interesse pelo campo escolar, financiamento, supervisão, definição de currículo, formação de pessoal docente, entre 

outros‖ (Araújo, 1996: 162). 
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escola levam a que se procurem novas formas de gestão e de administração escolar. 

Segundo Barroso (1997), pode dizer-se que desde os finais da década de 80 ―tem-se 

assistido (…) a uma alteração significativa do papel do Estado nos processos de decisão 

política e de administração da educação‖ (ibidem: 9). O autor pronuncia-se a esse 

propósito considerando que: Sintetizando, 

 

―os sistemas de ensino estão a alterar o seu modo de regulação, passando de um controlo baseado 

na conformidade com as regras e directivas impostas pela hierarquia, para um controlo baseado na 

conformidade com os objectivos e as finalidades de acção. Neste novo modelo de regulação, o 

poder político-administrativo define as finalidades e os objectivos a atingir (…) afectando um 

orçamento global ao estabelecimento de ensino (…). Os estabelecimentos prestam contas dos seus 

resultados através de uma avaliação à posterior‖ (Walo Wutmacher, cit. in Barroso, 1997: 9-10). 

 

Poder-se-á concluir que, a alteração percepcionada em relação ao Estado é a de 

que este ―vai no sentido de transferir poderes e funções do nível nacional e regional para 

o nível local, reconhecendo a escola como um lugar central de gestão e a comunidade 

local (…) como um parceiro essencial na tomada de decisão‖ (Barroso, 1997: 9).   

 

II.1.2 – O desenhar da escola como instituição, em Portugal 

 

A constituição de um sistema educativo público foi, em finais do séc. XVIII, um 

momento vanguardista no que concerne à produção legislativa do valor social da 

instituição escolar. Instituído pelo Marquês de Pombal constitui ―a primeira medida 

legislativa coerente adoptada em Portugal com vista à institucionalização de um sistema 

de ensino moderno‖ (Correia, 1996: 25). Neste processo, e para além deste objectivo, 

foi também propósito do Estado expandir ―a sua actividade no campo da educação, 

sublinhando a intenção de secularizar a sociedade portuguesa, continuando a construir a 

sua autonomia face à Igreja Católica‖ (Araújo, 1996, 164). É através deste desiderato 

universalizado que a escola procura a edificação de uma identidade nacional, 

procurando através dela a construção de um espaço político.  

Com a instauração da República, em 5 de Outubro de 1910, a educação volta a 

assumir uma nova centralidade. As reformas republicanas
4
 na educação iniciam-se com 

                                                           
4 Uma das reformas respeitou ao ensino infantil, primário e normal. Publicada em 29 de Março de 1911, estabelecia, 

por exemplo, que ―as escolas infantis iriam ser instaladas em edifícios próprios (…). Haveria balneários para as 
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propostas na ―instrução primária, não só por ser aquela que está na base da hierarquia 

escolar como por ser, através dela, que se projectava conseguir a transformação mental 

do nosso país com a mais esperançosa repercussão no futuro‖ (Carvalho, 2001: 664). 

Neste sentido, ―as crianças de então seriam os homens de quem se esperava a 

consolidação da República‖ (Ibidem: 664). Em 1913, é criado com carácter definitivo, o 

Ministério da Instrução Pública. Segundo Carvalho (2001), a reforma republicana ―é 

uma reforma de sonho, em que se programa o que seria bom ver realizado, sem se 

atender à situação real do país, à sua pobreza sem remédio, à impreparação dos seus 

executores‖ (Ibidem: 666).  

Estamos perante uma ―construção retórica da educação‖
5
, isto é, percebe-se a 

importância estratégica de uma educação pública no combate ao analfabetismo e ao 

atraso estrutural do país, mas não se tem em conta os diversos constrangimentos e 

necessidades para a sua plena e efectiva concretização.  

Com o golpe militar de 28 de Maio de 1926, introduzem-se mudanças políticas e 

sociais profundas. Estas alterações provocam no sistema educativo português alterações 

substantivas, sobretudo de carácter ideológico
6
 com a criação da escola de ler, escrever 

e contar, alicerçada numa forte doutrinação de carácter moral e nacionalista.  

                                                                                                                                                                          
crianças receberem os seus banhos higiénicos, dormitórios com caminhas para o seu sono reparador às horas 

próprias, salas com ardósias a todo o cumprimento das paredes e a baixa altura para poderem dar largas ao seu 

espírito inventivo desenhando (…). Tais edifícios deveriam existir um ‗em cada um dos bairros das cidades de 

Lisboa e do Porto, em todas as capitais de distrito e nas cabeças dos principais concelhos‘. Tudo isto, porém, se iria 

construindo ‗à medida que os recursos dos diferentes municípios o forem permitindo‘‖ (Carvalho, 2001: 668). 

5 Segundo Araújo (1996), esta situação é particularmente importante para o contexto português. A ―contribuição de 

Soysal e Strang (…) [ao] analisarem os diversos processos de emergência da escola de massas e da educação 

pública em vários países distinguiram três processos distintos: ‗formas estatais de construção da educação‘, ‗formas 

societais de construção da educação‘ e ‗construção retórica da educação‘. Com o primeiro conceito, salientaram a 

actividade centrada no Estado e por ele desenvolvida; com o segundo, fizeram sobressair a intervenção múltipla de 

organizações da ‗sociedade civil‘ na expansão educacional. Com o terceiro conceito, pretenderam chamar a atenção 

para processos de intervenção que se caracterizaram por anunciarem cedo, do ponto de vista temporal, a intenção e 

interesse estatal na educação pública, em particular no lançamento da escola de massas, mas tardaram na sua 

realização. É este último conceito que, de alguma forma, aparece como que adequado para descrever o caso 

português de emergência e desenvolvimento da escola de massas‖ (ibidem: 167). 

6 A par de uma ―instrução frugal‖ impuseram-se regras de educação moral e cívicas apertadas. Algumas citações são 

ilustrativas da escola deste período: ―‘Obedece e saberás mandar‘; ‗Na família o chefe é o Pai, na escola o chefe é o 

Mestre, no Estado o chefe é o Governo‘; ‗Mandar não é escravizar: é dirigir. Quanto mais fácil for a obediência, 

mais suave é o mando‘; ‗a tua Pátria é a mais linda de todas as Pátrias: merece todos os teus sacrifícios‘‖ (Carvalho, 

2001: 738).  
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A partir de meados da década de 50, é reconhecida a urgente necessidade de 

formar indivíduos qualificados
7
 para dar resposta às solicitações do mundo empresarial, 

que começa a emergir, após a II Guerra Mundial. Desenvolve-se, assim, uma 

necessidade relacional entre a educação e a economia, ―uma face nova de um mundo 

novo a que as preocupações dos dirigentes portugueses se tinham mostrado alheios até 

então‖ (Carvalho, 2001: 795). A partir deste contexto, o sistema educativo começa a ser 

percepcionado como um instrumento fundamental e decisivo para o desenvolvimento 

económico. 

 

II.1.3 – Os diferentes papéis endereçados à escola, nos últimos 30 anos  

 

A partir dos anos setenta, com a entrada de Veiga Simão no governo (Ministro da 

Educação Nacional de 15 de Janeiro de 1970, a 25 de Abril de 1974) é que é assumida a 

―grande, urgente e decisiva batalha da educação‖ (Carvalho, 2001: 807). Com ele 

emergem discursos sobre a democratização da escola, centrando-se em questões que 

circulavam em torno da igualdade de oportunidades
8
 e dos processos pedagógicos que 

favorecessem a aprendizagem escolar. Em 1971, este ministro apresenta dois projectos 

de reforma intitulados Projecto do Sistema Escolar e Linhas Gerais da Reforma do 

Ensino Superior, que viriam, depois de discussão pública, a ser promulgados através da 

Lei n.º 5/73, de 25 de Julho. Algumas das inovações contidas nesta reforma, como a  

 

                                                           
7 Segundo Carvalho (2001), os responsáveis pela educação portuguesa decidiram ―estabelecer conversações com 

organismos internacionais ligados ao estudo em causa, acabando por sugerir à Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE) a elaboração de um trabalho em comum. (…) Daí, dessa iniciativa 

portuguesa, resultou uma alargada assistência dos especialistas da OCDE, a Portugal, Espanha, Itália, Jugoslávia, 

Grécia e Turquia, organizando-se um plano comum que se denominou ‗Projecto Regional do Mediterrâneo‘‖ 

(Ibidem: 795-796).   

8 ―O conceito de igualdade de oportunidades teve, nos Estados Unidos, um significado especial que o orientou para 

objectivos de igualdade. Este conceito incluía os seguintes elementos: 1) fornecer uma educação grátis até ao nível 

da entrada para o mercado de trabalho; 2) fornecer um currículo comum para todas as crianças, sem ter em conta a 

origem social; 3) providenciar a frequência da mesma escola por crianças de diferentes origens sociais, em parte 

através de medidas de planeamento e ainda devido a uma densidade populacional baixa; 4) fornecer igualdade 

dentro da mesma localidade, já que eram os impostos locais que sustentavam as escolas‖ (Coleman, cit in Stoer, 

2008: 153). 
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―institucionalização da educação pré-escolar, extensão da escolaridade obrigatória de seis para oito 

anos, polivalência do ensino secundário e acréscimo de um ano na sua duração, expansão e 

diversificação do ensino superior, criação de cursos de pós graduação, novo enquadramento da 

formação profissional, estruturação da educação permanente e, na sua globalidade, a consagração, 

‗de forma inequívoca‘, do princípio da democratização do ensino‖ (Carvalho, 2001: 809), 

 

influenciaram, até hoje, o sistema educativo português.  

Como sustenta Magalhães (2004), Veiga Simão acreditava que a ―modernização 

da educação como uma táctica (…) servia o objectivo estratégico de democratizar a 

sociedade portuguesa‖ (ibidem: 267). 

Com a Revolução de Abril de 74, inicia-se um novo paradigma político. No que 

concerne à educação, verifica-se um período de renovação ideológica. Se a ―Reforma 

Veiga Simão colocou, no plano legal, o problema da democratização do acesso à escola 

(pelo menos ao nível da escolaridade básica)‖ (Stoer, Stoleroff e Correia, 1990: 15), 

com a disseminação de princípios políticos e sociais democráticos ―o sistema educativo 

em Portugal confrontou-se com o problema da democratização do sucesso (…) [e] o 

combate às desigualdades sociais‖ (ibidem: 15). Neste pressuposto, após a instauração 

do regime democrático, o sistema educativo e a escola evoluíram ―de acordo com a 

dinâmica social dos processos de mudança e do leitmotif das políticas educativas que 

lhe estiveram subjacentes‖ (Barroso, 2003: 66).  

Leite (2003), reportando-se ao papel da escola neste contexto político, afirma: 

 

―O discurso que circulava entre os professores, mas também na sociedade civil, apontava 

claramente para a transmissão de saberes e para a preparação para a vida futura (entendendo o 

futuro como igual ao presente). (…) [A] orientação curricular que prevalecia em Portugal era a que 

considerava o conhecimento como único e universal, não questionando (ou mesmo ignorando) as 

questões de poder que o atravessam, pois acreditava-se (ou fazia-se acreditar) na neutralidade do 

conhecimento
9
. Exemplo disso é a proposta de reforma de Veiga Simão, expressa na Lei n.º 5/73, e 

que sustenta a tese da meritocracia, proclamando uma igualdade de oportunidades segundo o 

mérito individual
10

‖ (ibidem: 60). 

 

                                                           
9 Na perspectiva de Leite (2003), ―o conhecimento está fortemente comprometido com relações de poder que 

distribuem desigualmente oportunidades de sucesso aos diferentes grupos socioculturais‖ (ibidem: 60). 

10 Esta mediada educativa, no parecer de Leite (2003), ―serviria para justificar os maus resultados dos alunos 

pertencentes a grupos culturais e sociais pouco familiarizados com os discursos e as regras da escola‖ (ibidem: 61). 
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Relativamente à neutralidade e universalidade do conhecimento, esta autora 

sustenta, ainda, que ―havia que o adquirir para se almejar um maior estatuto social‖ 

(ibidem: 70). Considera a mesma autora que esta realidade educativa, que assenta ―num 

paradigma tradicional de racionalismo académico‖ (ibidem: 61), poderá encontrar 

também justificação no facto de até ao 25 de Abril Portugal ter estado, ‖afastado dos 

movimentos e correntes que se foram desenvolvendo internacionalmente‖ (ibidem: 63) 

e, por isso, ter chegado ―aos anos 70 com uma escola e um currículo que se continuava 

a orientar pelo paradigma da mera instrução‖ (ibidem: 63), considerando-a, quanto ao 

seu papel como uma ―escola transmissora‖ (ibidem:147). 

Em 1 de Janeiro de 1986, Portugal adere formalmente à Comunidade Económica 

Europeia (CEE), assumindo como objectivo central a reorganização económica do país. 

A integração europeia implica a atribuição de um novo mandato à educação, dando 

prioridade e legitimando uma reforma global da educação. Esta nova realidade política 

transforma definitivamente todos os sectores da organização nacional. Esta adesão é 

realizada, no mesmo ano da aprovação da Lei n.º 46/86, Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE), a 14 de Outubro, parecendo propiciar, deste modo, condições para 

enfrentar o desafio europeu.  

Com a publicação da LBSE, ―proclamou-se a ‗valorização do Homem como 

elemento essencial e central da sociedade‘ e estabeleceram-se os princípios com vista à 

‗igualdade de oportunidades‘, ao ‗combate às assimetrias locais e regionais‘‖ (Fontoura, 

2006: 13). Do ponto de vista orgânico, esta lei consubstancia que o sistema educativo 

avance para uma ―descentralização, desconcentração e diversificação de estruturas e 

acções educativas, de modo a proporcionar uma ‗correcta adaptação às realidades, um 

elevado sentido de participação das populações, uma adequada inserção no meio 

comunitário e níveis de decisão eficientes‘‖ (ibidem: 13).  

Das mudanças introduzidas por estas políticas educativas, são de realçar a 

reorganização das escolas, onde são perceptíveis duas grandes estratégias: uma, que 

visou dar expressão a ―concepções racionalistas e burocráticas,‖ accionando 

―mecanismos formais de controlo, que superassem o forte individualismo e a falta de 

coordenação‖ (Fontoura, 2006: 12). Outra, que deu sustentabilidade a uma ―concepção 

orgânica, fundamentada no princípio de que as organizações estão abertas ao seu meio 

ambiente, propondo uma maior autonomia para incrementar a profissionalidade dos 
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professores e o seu compromisso com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

escolas‖ (ibidem: 12-13). 

É neste contexto que se conhece a profusão de agendas e discursos políticos que 

ocorrem em diversos países centrais, assim como se toma conhecimento de relatórios
11

 

de organizações internacionais que tecem considerações sobre os caminhos a trilhar no 

futuro – de modernização – do ensino e da educação em Portugal.  

Neste processo político, assiste-se a uma passagem de paradigma. De um 

paradigma de intenções democratizantes e humanistas, para um paradigma tecnocrático, 

assumindo desde logo uma lógica de racionalidade económica. É neste sentido que se 

procura que a escola responda às necessidades do desenvolvimento económico e 

tecnológico da sociedade. Esta concepção emerge como ―uma visão funcionalista da 

democracia (…) numa óptica meritocrática do aproveitamento dos dotes individuais‖ 

(Leite, 2002: 62), pelo que se coloca a necessidade de adaptar a função social da escola 

às necessidades imediatas da sociedade. 

Neste contexto político dos anos oitenta, anuncia-se, assim, uma escola 

tecnicista
12

 que, centrada ―no recurso a procedimentos que favorecem a aprendizagem 

dos conteúdos dos programas escolares‖ (Leite, 2003: 79), tem como função principal 

preparar os alunos, para um fim socialmente determinado, com ênfase no como ensinar, 

em detrimento de o que ensinar. Esta visão curricular enquadra-se na ideia de um 

currículo prescrito a nível nacional, com pouca possibilidade de ser alterado pelos 

professores, concebendo-os como técnicos e consumidores de currículos.  

A escola, nesta perspectiva, é vista como o lugar onde se colocam ―todas as 

crianças num trem que partiria do mesmo lugar, a estação do ‗Não saber ler e escrever‘, 

acreditando que se o trem não sair dos trilhos, ao final, todas as crianças chegariam ao 

mundo maravilhoso da literacia‖ (Garcia, 2005: 26). Esta metáfora sobre a organização 

de uma escola, ainda, fortemente homogeneizante, desperta-nos para a enorme 

                                                           
11 Exemplo de um desses relatórios é o relatório da OCDE. Tal como afirma Leite (2003), no ―exame da OCDE, de 

1982‖ (ibidem: 73), foram salientados os aspectos positivos do que vinha a acontecer no sistema educativo 

português, tais como, o aumento da taxa de escolaridade, a insistência na igualdade de oportunidades e o papel 

social da educação, tendo este último aspecto constituído motivo para uma chamada de atenção, relativamente aos 

cuidados a ter com a educação desenvolvida, nos meios rurais (Leite, 2003). 

12 Numa escola tecnicista ―o currículo é prescritivo da instrução e regulador dos objectivos a atingir, objectivos esses 

que constituem ponto de partida determinante dos processos e dos fins a alcançar ‗propostos pelos políticos ou 

pelos que tomam as decisões‘‖ (García, 1994, cit. in Leite, 2002: 59). 
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importância das singularidades e subjectividades dos sujeitos, bem como da acção 

humana, assente na interacção, relação e co-responsabilidade, na construção de uma 

escola enquanto projecto pessoal e comunitário. Desta forma, seria desejável que as 

nossa crianças e jovens ―oxalá fossem muitas, quiçá todas, salta[ssem] do trem da 

linearidade‖ (ibidem: 26).  

Numa perspectiva diacrónica sobre a educação, e em particular sobre a escola, 

parece ressaltar que as políticas educativas têm vindo a contribuir para o distanciamento 

cada vez maior de uma Escola para Todos, que forme para a democracia. Como 

sustenta Correia (2000) as políticas educativas iniciadas na III República têm vindo a 

desvirtuar o projecto humanista para a educação. Na opinião deste autor, a partir dos 

anos oitenta assiste-se ao surgimento ―no campo educativo, de um conjunto de discursos 

(…) onde (…) as preocupações com a eficácia, os padrões de qualidade e a formação 

para o trabalho‖ se sobrepõem ―às preocupações ‗com o currículo democrático, com a 

autonomia do professor ou com a desigualdade de classe‘ (…), isto é, onde o binómio 

educação/modernização do tecido produtivo ocupou o lugar do binómio 

educação/democracia‖ (ibidem: 13).  

No entanto, nos anos 90, constata-se que as políticas educativas assumem algumas 

mudanças
13

 relativamente à preocupação manifestada com a diversidade cultural 

presente nas escolas, preconizando-se uma concepção de ensino-aprendizagem 

orientada para o sucesso de todos os alunos. 

O desejo e o discernimento de ―Uma ‗escola para todos‘ e em que ‗todos são 

diferentes‘ exige dos professores a capacidade e a flexibilidade para inovar na linha de 

um paradigma que proporcione o êxito e a mudança, sem despersonalizar e aculturar‖ 

(Leite, 2003: 85). Dito de outro modo, primar pela concretização deste princípio implica 

o recurso a ―práticas que positivamente respondam ao multiculturalismo‖ e pressupõe 

―uma acção concertada de (re)estruturação dos ‗universos simbólicos dos professores‘ e 

das condições estruturais para o exercício dessa actividade‖ (ibidem: 84). 

                                                           
13Do ponto de vista das mudanças que tiveram lugar para a reconfiguração, nos anos 90, quer do papel da escola, quer 

do papel dos professores, poderão ser nomeados estudos como o Programa Interministerial de Promoção do 

Sucesso Educativo (PIPSE) e o programa destinado à promoção da qualidade e sucesso educativo aprovado em 

Conselho de Ministros, no dia 10 de Dezembro de 1987. Suspenso em 1991, seguiu-se o Programa de Educação 

Para Todos (PEPT - 2000), criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/91, de 9 de Setembro. 
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Nesta concepção de escola, um currículo deve, de igual modo, ser concebido de 

forma a ―responder ao desafio de uma ‗escola para todos‘‖ (Leite, 2003: 151), devendo, 

por isso, ser questionada ―a qualidade de um currículo que é construído à prova dos 

professores
14

 (…) e que se dirige ao aluno médio-tipo, o aluno abstracto que se pensa 

que existe, mas que não é o aluno real‖ (ibidem: 151). 

Assim, o modelo curricular que se impõe e que se legitima, numa escola cujas 

orientações se centram na preocupação com as diferenças socioculturais dos alunos, é 

aquele que considera ―importante a participação activa dos educadores e educandos em 

reflexões sobre os valores presentes na sociedade e nas diversas actuações, pois 

considera-se que através dessa reflexão se desenvolvem competências para decidir e 

intervir conscientemente nas situações reais‖ (Leite, 2003: 151). 

Uma escola que se (re)configura com estas características, e as  apreende, é ―uma 

escola sociocrítica‖ (ibidem: 150) que assume e publicita uma base de ―flexibilização 

curricular‖, onde 

 

―Os alunos aprendam através de um processo de construção pessoal, que aproxima as 

aprendizagens às realidades vividas onde todos têm voz e se sentem incluídos, e que, para além 

disso, favorece o desenvolvimento nos alunos de competências metacognitivas (aprender a 

aprender e aprender a analisar o próprio processo de aprendizagem) e o desenvolvimento de uma 

consciência crítica e de respeito pelos outros‖ (ibidem: 152). 

 

Nesta linha de pensamento, há que repensar, reinventar e reinterpretar o papel da 

instituição escolar para os desafios que os novos tempos exigem.  

Ao analisar as mudanças ocorridas na sociedade portuguesa, Clímaco (2005) 

sublinha ―que as últimas décadas foram ricas de projectos, nacionais e internacionais, de 

fomento de melhor educação, orientados especialmente para os mais desfavorecidos e 

em risco de exclusão
15

‖ (ibidem: 23).  

                                                           
14 Trata-se de um currículo ―que define todos os elementos e pormenores deixando àqueles que o vão pôr em prática 

o mero papel de funcionarem como correias de transmissão do que é prescrito de forma universal‖ (Leite, 2003: 

151). 

15 A este propósito, Clímaco (2005) explicita: ―Em Portugal, e em resposta ao disposto na Lei de Bases do Sistema 

Educativo de 1986 e das suas orientações no sentido da democratização da sociedade portuguesa e da discriminação 

positiva, foram lançadas diferentes iniciativas no sentido da promoção da igualdade de oportunidades de acesso e 

de sucesso educativo a todas as crianças e jovens em idade escolar, especialmente os mais carenciados e com 

dificuldades de aprendizagem, e da aceitação das diferenças. A expansão do sistema escolar ao longo da década 
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Na óptica desta autora as reformas dos sistemas educativos, na última metade do 

séc. XX, visaram sobretudo a concepção e desenvolvimento das didácticas, a formação 

contínua dos professores, novos modelos de gestão e direcção das escolas e o enfoque 

nas Ciências da Educação. 

 O início do séc. XXI é marcado pela revalorização de medidas políticas e 

educativas, já anteriormente levadas a cabo, com enfoque nos contextos e na sala de 

aula, através de processos que conduzam a melhores aprendizagens.  

Em síntese, a escola enquanto instituição educativa tem desempenhado vários 

papéis de acordo com os mandatos educativos que lhe têm sido endereçados, fruto de 

influências políticas, económicas, sociais e culturais, quer nacionais, quer 

internacionais. Estas influências têm modelado as instituições escolares, quer quanto às 

formas de organização e de liderança, quer quanto à concepção do currículo e aos 

modos do seu desenvolvimento. 

Na actualidade, ressalta das diferentes análises produzidas pelos autores que 

mobilizo, que um dos objectivos principais da educação escolar se tem focado na 

procura de melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. Tal objectivo 

introduziu a necessidade de reconfiguração das mentes culturais dos professores, e, 

consequentemente, das suas práticas, indispensáveis aos processos de mudança que se 

desejam para a escola, numa procura contínua da resposta que tem de ser dada à 

diversidade cultural da população escolar. Isto é, almeja-se uma escola que construa 

―práticas curriculares adequadas aos contextos e situações em que vivem, e com que 

convivem‖ (Leite, 2003: 162). 

A busca desta realidade encontra o seu fundamento no desejo de consolidação da 

escola democrática, da Escola para Todos, uma escola construída por e com todos, na 

defesa da igualdade de oportunidades para todos, quer no acesso, quer no sucesso 

educativos, contribuindo a escola, desta forma, para uma maior coesão social.  

                                                                                                                                                                          
anterior, quer em número de alunos quer em duração da escolaridade obrigatória, trouxe consigo sérios problemas 

de exclusão social e escolar com inúmeras situações de insucesso escolar e abandono sem conclusão dos nove anos 

de ensino básico. São exemplo de mais de uma década de iniciativas neste campo, entre outros, os programas e 

projectos (…). Estas iniciativas foram deliberadamente concebidas como estruturantes de mudanças a introduzir na 

escola, envolvendo três planos de intervenção: o plano individual, institucional e interinstitucional, ou de 

cooperação entre várias instituições públicas e entidades privadas operando nas comunidades locais‖ (ibidem: 65-

66). 
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Capítulo III 

Que Escola e que Currículo para o Século XXI? 
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Notas introdutórias 

 

Neste capítulo, é minha intenção problematizar o papel da escola para o Século 

XXI e, neste contexto, interrogar que currículo e que implicações para os professores. 

Inicio com uma abordagem ao conceito de escola multicultural e a sua relação com um 

currículo integrador das diferenças. Ainda neste ponto, foco o papel dos professores na 

construção da mudança educacional. Tendo como pano de fundo esta argumentação, 

retomo depois a escola problematizando o seu papel face aos desafios e exigências com 

que, nesta primeira década dos anos mil, se tem vindo a confrontar. 

 

III.1 – O imperativo de um currículo integrador das diferenças numa escola 

multicultural: os professores e os processos de mudança 

 

Como no capítulo anterior sustentei, a escola portuguesa tem-se desenvolvido, nas 

últimas três décadas, segundo a filosofia da Escola para Todos, preconizando a 

igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso. Este desiderato, como foi também 

explicitado, tem tido dificuldades em cumprir-se. Apesar disso, é reconhecida a 

evolução que tem ocorrido sobretudo ao nível quer das políticas educacionais e 

curriculares, quer das produções teóricas. 

Associado ao conceito de Escola para Todos está a ideia de uma escola atenta às 

diferenças e de uma formação orientada para a diversidade cultural. Ao nível do 

discurso, a diversidade cultural é, já a partir da década de noventa, reconhecida como 

um meio enriquecedor e não como um obstáculo que impeça ―o desenvolvimento 

pessoal e da aquisição dos saberes que o sistema escolar pretende ensinar‖
 
(Leite, 2002: 

563). No entanto, e como considera esta autora, apesar das políticas educativas 

contemplarem a importância da educação multicultural, na prática, esta concepção 

parece ter dificuldade em se afirmar, sobretudo se tivermos em mente uma educação 

intercultural crítica. Poderá ser enunciado como exemplo desta afirmação, a 

continuidade do enfoque dos discursos políticos, no aumento do sucesso escolar e na 

diminuição das taxas de abandono escolar. 

 Com efeito e como sustenta Leite (2002), em obra publicada no inicio do século 

XXI, a adequação do currículo à diversidade cultural da população que frequenta a 
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escola, no Sistema Educativo Português, ainda não é uma realidade ao nível da prática. 

Considera, então, esta investigadora que 

 

―O currículo, enquanto plano, estrutura-se (…) numa retórica de igualdade de oportunidades de 

acesso, de sucesso e de respeito pelas especificidades dos/as alunos/as, continuando, no entanto, 

enquanto acção, muitas vezes enfeudado à lógica da cultura única e da cultura padrão que ignora a 

diversidade cultural ou que a vê como um problema que a sociedade actual impõe à Escola 

enfrentar‖ (ibidem: 565). 

 

E nesta sua alegação sustenta, uma concepção de currículo não apenas como um 

documento determinado centralmente e que ―Enuncia os objectivos da acção educativa, 

os conteúdos através dos quais se perseguirão esses objectivos e todos os outros 

elementos que fazem parte do ‗currículo-plano‘, mas (…) também [como um] processo 

de concretização desse plano, isto é, o ‗currículo vivido‘, o ‗currículo acção‘, o 

‗currículo real‘‖ (Leite, 2003: 132-133). 

Em proximidade com este pensamento situa-se o ponto de vista de Fontoura 

(2006) para quem o currículo  

 

―é (…) um conceito multifacetado, construído, negociado e renegociado em diferentes níveis e 

áreas (…) que liga os pressupostos de partida às metas que se desejam alcançar e aos passos que se 

dão para as alcançar, tal como os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, seleccionados para 

trabalhar na escola, ano após ano (…), o currículo é um continuum, onde se inscreve um conjunto 

de planos e experiências inter-relacionados que um aluno realiza sob a orientação da escola‖ 

(ibidem:49). 

 

Neste seu posicionamento Fontoura (2006) advoga a ideia do currículo como 

construção social, argumentando que tal visão ―pressupõe que uma parte substancial 

desse currículo se constrói nas escolas através da ênfase que se dá a certos conteúdos 

programáticos, dos métodos que se utilizam para estimular as aprendizagens, mas 

também das modalidades de gestão e do grau de participação dos actores nas soluções 

organizativas‖ (ibidem: 49).  

Esta forma de entender o currículo como linha de força da actuação de todos os 

actores, mas e, sobretudo, dos professores, tem subjacente o facto de a 

multiculturalidade ser uma realidade muito concreta e uma das preocupações de agentes 

e responsáveis do sistema educativo. Como já foi referido, a partir dos finais dos anos 
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oitenta, e durante toda a década de noventa, o discurso educativo em torno desta 

temática foi bastante enfatizado. Na opinião de Leite (2002), este contexto discursivo 

foi propício ao desenvolvimento da ―teoria crítica do currículo‖ que teve origem no 

movimento reconceptualista, também designado por reconstruccionismo social. O 

mesmo tem por crença, ―que a crise contemporânea só pode ser eficazmente combatida 

mediante uma política educacional e um programa de acção radicais, definindo que a 

educação é, ou deveria ser, o instrumento de reconstrução da cultura‖ (ibidem: 73).  

Na visão reconstruccionista, a construção de uma escola que vise uma educação 

intercultural crítica significa uma alteração das políticas educacionais e uma 

modificação profunda quer dos currículos escolares, quer dos processos de ensino e de 

aprendizagem (Leite, 2002). 

Esta corrente curricular dá ênfase e atenção à análise do currículo na sua 

globalidade, isto é, rejeitando uma cultura do positivismo e defendendo o 

desenvolvimento de um espírito crítico enquadrado em ideias-chave cuja centralidade é 

a pessoa humana como construtora do seu saber e da realidade social, enquanto ser 

pessoal e social, no acto educativo, dando-lhe um sentido moral e ético, realçando 

também, que o conhecimento é um acto não só pedagógico, como também político.  

A educação intercultural é, assim, uma concepção configuradora de um currículo 

gerador de efeitos positivos no auto-conceito dos alunos e, portanto, gerador de sucesso 

escolar, no quadro dos princípios de uma escola inclusiva.  

Como refere Nunes (1998), ―uma Educação inclusiva reconhece-se na procura de 

pontes, de pontes de sentido que nos devolva à condição de sentir que o que se passa 

com os outros nos diz respeito‖ (ibidem: 4). 

O conceito de mundo actual, visto como uma aldeia global, obriga a questionar 

que tipo de proposta curricular global e inclusiva poderemos construir, tendo em conta a 

diversidade, onde tudo está interdependente e onde nada pode ser feito à margem dos 

demais (Leite, 2002). Isto implica que a educação terá que fazer ruptura com o que 

tradicionalmente a caracteriza, englobando, na sua cultura e organização, as realidades 

de outros grupos e minorias, até há algum tempo desconhecidos ou marginalizados. 

Na visão de Stoer e Cortesão (1999), não reconhecer a diversidade cultural, será o 

mesmo que ver o mundo que nos rodeia a preto e branco. Convocando Sousa Santos, 

com ele sustentam a ideia de que ―o mundo é um ‗arco-íris de culturas‘ (e) a não 
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consciencialização da diversidade cultural que nos rodeia em múltiplas situações, 

constituiria uma espécie de ‗daltonismo cultural‘‖(ibidem: 56). 

A educação multicultural pressupõe, como se depreende, uma mudança quer ao 

nível das mentalidades dos professores, quer das suas práticas pedagógicas. Esta 

mudança exige que os professores assumam um papel activo na configuração do 

currículo e que não se limitem a aplicar o que outros pensaram e conceberam. Como 

alude Leite, (2002) cumpre aos professores recusarem ser consumidores passivos do 

conhecimento e meros executores, devendo tomar decisões, em que eles próprios são os 

construtores ou os reelaboradores do currículo nacional, de acordo com as 

especificidades locais onde este tem de ser aplicado. 

As teorias sociais, educacionais e curriculares têm mostrado que a diversidade 

sem diferenciação pedagógica conduz à desigualdade de oportunidades educacionais. 

Como salienta Leite (2002), uma população escolar de matriz socialmente 

desfavorecida desconhece o valor social da escola, bem como a mobilidade social que 

ela preconiza.  

Desta forma, estando a diversidade cultural presente na escola de hoje, torna-se 

evidente a necessidade da escola e dos professores encontrarem respostas educacionais 

que a todos proporcionem sucesso. Se a escola não estiver aberta e atenta à diferença, 

estará a contribuir para um maior distanciamento dos alunos que não se identificam com 

a cultura-padrão da escola, provocando choques culturais, que poderão levar à 

desmotivação e resultar em insucesso, abandono escolar e/ou exclusão social. Trata-se, 

neste caso, de uma escola que só contempla alguns, indo contra a filosofia da Escola 

para Todos que consagra a igualdade de oportunidades, de acesso e sucesso para todos 

e, portanto, de uma escola inclusiva.  

Como afirmam Stoer e Araújo (2000), 

 

―sem pluralismo cultural traduzido através do princípio da igualdade de oportunidades não pode 

existir nem uma compreensão alargada entre professores e estudantes nem um espaço de 

confrontação de culturas que, em si mesma, é um processo dependente da interiorização dos 

direitos humanos e sociais. A cultura como prática social é mais do que empatia com diferentes 

culturas: envolve a produção de conhecimento através do enfrentamento de culturas‖ (ibidem: 

146). 
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No entanto, a forma de produção de conhecimento de enfrentamento de culturas, 

aqui enunciada por estes autores, implica a mudança organizacional das escolas e dos 

papeis dos actores educativos, o que se tem constituído numa tarefa difícil de 

concretizar, uma vez que o sistema educativo é (ainda) fortemente estruturado e 

centralizado, o que influencia a organização das escolas, nomeadamente, professores e 

alunos, nas suas atitudes e interacções.  

Esta influência pode ser exercida de forma consciente ou inconsciente ao nível das 

práticas dos professores, criando diferentes expectativas nos encarregados de educação 

pertencentes à nova classe média
16

 (Magalhães e Stoer, 2002), que acabam por defender 

a cultura da excelência, com ênfase nos aspectos cognitivos, isto é, uma escola centrada 

nos conteúdos, a fim de que os seus filhos vejam o seu futuro assegurado nos melhores 

postos do mercado de trabalho. 

Para contrariar este pressuposto é necessário fazer surgir ―uma demanda de 

subjectividades desestabilizadoras, que se rebelam contra o conformismo, a rotina e a 

repetição do presente, que é a repetição da fome e da miséria [...], decorrente de novos 

fascismos transnacionais, públicos e privados que, sob a capa de uma democracia sem 

condições democráticas, estão a criar um apartheid global‖ (Nunes, 2002: 76). 

Nesta linha, o papel do professor tem que passar pela construção de respostas 

diferenciadas, em função do meio circundante, diferentes da padronizada, assumindo 

que o mundo é feito por todos nós e que ninguém se pode demitir da função social que 

desempenha.  

No contexto português, a reorganização curricular no ensino básico, 

regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, constituiu uma medida 

curricular que visou implementar uma nova filosofia curricular, pautada pelos princípios 

da adequação, flexibilização e gestão curricular. Pretendeu-se, do ponto de vista 

político, dar possibilidades às escolas de reconfigurarem o currículo nacional, 

adaptando-o às realidades locais.  

A visão de Leite (2002) sobre essa medida é a de que se pretendeu quebrar o 

isolamento da escola com a sociedade; romper com a concepção tradicional da educação 

que a limita à transmissão e aquisição de conhecimentos, numa intenção de mera 

                                                           
16 ―O sociólogo da educação Bernstein chamou a atenção para o surgimento em meados do século XX de uma nova 

classe média que se caracterizaria pelo investimento no capital cultural e escolar – em detrimento, por exemplo, do 

investimento na propriedade – como estratégia de classe‖ (Magalhães, 2005: 13). 
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instrução; substituir a aceitação passiva do conhecimento, pela participação activa nos 

processos de construção do mesmo; substituir a selecção pela inclusão, isto é, substituir 

a escola que premeia só a eficácia e a eficiência, pela escola que tem em vista o acesso e 

sucesso para todas as crianças; ter em conta todos os alunos e não só os alunos que têm 

referentes iguais aos códigos culturais da escola, promovendo a ascensão social; criar 

condições que favoreçam a formação pessoal e social, passando o currículo a estar em 

torno de áreas curriculares disciplinares e áreas curriculares não disciplinares que 

contribuem para a formação pessoal e social, surgindo a educação para a cidadania de 

forma transversal a todo o currículo; tornar o currículo mais rico, mais diversificado, 

mais reflexivo e mais relacional, criando condições de análise de situações da vida e do 

mundo. 

Continuando a seguir o pensamento de Leite (2003), pretendeu-se instituir uma 

nova concepção de currículo, entendido como um projecto de formação escolar que 

permita ―aos alunos não apenas adquirir um ‗saber‘ e um ‗saber fazer‘ mas também que 

desenvolvam competências, atitudes e valores que lhes permitam ‗aprender a aprender‘, 

‗saber porque se faz‘, e aprender a ‗ser‘, a ‗tornar-se‘ e a ‗intervir‘‖ (ibidem: 135) e que 

―se institua em torno de processos de análise de situações reais e de situações sociais, de 

construção reflexiva de modos de acção que, por isso, constituem práticas 

emancipatórias‖ (ibidem: 135). Acrescenta ainda a mesma autora, que aquela medida 

curricular teve também como intenção promover a concepção e desenvolvimento de 

projectos curriculares de escola e de projectos curriculares de turma que  

 

―têm por fim último não apenas fazer adquirir conhecimentos de cada uma das áreas disciplinares 

mas, sim, permitir, por um lado, construir um repertório de saberes que são pré-requisitos para a 

aprendizagem e, por outro, desenvolver um conjunto de competências necessárias à vivência, no 

exercício de uma cidadania participativa e crítica, num mundo de hoje e num mundo futuro que se 

desconhece (…) É, em síntese, a ideia da existência de um currículo único mas que convive com 

processos de diferenciação pedagógica e que recorre a processos de interacção entre 

conhecimentos, numa compreensão global (…) de partir de experiências de vida dos alunos 

presentes no espaço escolar para promover aprendizagens num clima onde se reconhece essa 

cultura local mas que a ela não se confina‖ (ibidem: 142-143). 

 

No estudo que analisou as concepções curriculares e os papéis dos professores 

presentes nos discursos da reorganização curricular do ensino básico, Fernandes (2005) 
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conclui que nessa proposta curricular o papel do professor se reconfigura ―de novas 

significações que lhe são conferidas pela ideia de gestor e de decisor do currículo. Esta 

relaciona-se não só com a capacidade de adequação do currículo nacional às situações 

reais, mas também com a necessidade de o professor instituir uma nova relação com os 

seus pares e com os alunos e também com os órgãos de gestão pedagógica da 

escola/agrupamento‖ (ibidem: 61). 

Clarificando a visão sobre o papel do professor como configurador do currículo, 

divulgada naquela medida da política curricular, esta autora considera que tal 

significado  

 

―pressupõe um forte trabalho em equipa de toda a comunidade educativa na definição das 

intenções e dos princípios educativos e um forte investimento de todos os professores dessa 

comunidade na articulação de intenções e de acções que sustentem a construção e o 

desenvolvimento de procedimentos de gestão do currículo, através de dispositivos (Projecto 

Curricular de Escola – PCE – e Projecto Curricular de Turma – PCT) coerentes com os princípios 

definidos no Projecto Educativo de Escola (PEE) e/ou de agrupamento‖ (ibidem: 62). 

 

Fontoura (2006), em proximidade com Fernandes (2005), entende o currículo 

como um continuum, sustentando que tal concepção implica uma construção participada 

do Projecto Educativo
17

 de Escola/Agrupamento. Advoga, contudo, que tal propósito 

não é fácil, nem simples uma vez que, em sua opinião ―essa construção depende de um 

conjunto de actores pouco ou nada coeso, com interesses pessoais e profissionais, por 

vezes, muito diferentes‖ (ibidem: 49). 

Percebe-se, deste modo, que a mudança curricular não tem ocorrido, tal como 

fazia prever o Decreto-Lei acima mencionado. Tal facto poderá ficar a dever-se, por um 

lado, à falta de coesão existente entre os professores, como afirma Fontoura (2006) e, 

por outro lado, à forma como a mudança é implantada, isto é, se envolve os professores 

na tomada de decisões, tornando-a desejada e compreendida, ou se é imposta pela 

administração central, podendo despoletar algumas resistências. 

Pronunciando-se sobre as mudanças emanadas centralmente, Bolívar (2003) não 

assume uma postura de oposição, mas admite que só as mudanças que implicam as 

                                                           
17 Para Fontoura (2006), o Projecto Educativo de Escola/Agrupamento corresponde, ele mesmo a ―uma estrutura 

curricular, onde as determinações curriculares oficiais se ―casam‖ com as determinações locais, numa relação, nem 

sempre pacífica, mas sempre dinâmica e, eventualmente, portadora de renovação‖ (ibidem: 20). 
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escolas e os professores é que gerarão alguns efeitos. Admite, aliás, que só esse 

envolvimento e implicação das escolas e dos professores afectarão ―o ponto-chave: o 

que os alunos aprendem e o modo como os professores ensinam‖ (ibidem:22). Defende, 

portanto, que 

 

―As mudanças educativas, que visam ter uma incidência real na vida da escola, terão de ser 

geradas a partir do seu interior e capacitá-la para desenvolver a sua própria cultura inovadora, 

incidindo na estrutura organizativa e laboral, ao redesenhar, ou seja, ao apresentar uma nova 

concepção dos contextos laborais e dos papéis a desempenhar, ao potenciar a tomada de decisões e 

o desenvolvimento institucional ou organizativo, com o objectivo de implicar os professores numa 

análise reflexiva das suas práticas‖ (ibidem: 22). 

 

Apoiando-me na posição assumida por este autor, é mais fácil compreender 

algumas das dificuldades que as escolas e os professores têm manifestado no seu 

processo de mudança, por um lado e, por outro, relativizar o facto de quase sempre lhes 

serem imputadas as ―culpas‖ porque a mudança, nas e das escolas, prende-se sempre 

com pressões políticas e sociais exercidas de fora para dentro da escola. Neste meu 

pensamento, sinto-me também apoiada por Fernandes (2005), quando referindo-se às 

percepções que construiu sobre as eventuais mudanças ocorridas no contexto da 

reorganização curricular do ensino básico considera que ―as escolas actuais, na forma 

como estão organizadas, não têm condições suficientes que favoreçam algumas das 

mudanças necessárias e/ou desejadas‖ e, quando sustenta que, no contexto da referida 

reorganização curricular, ―não foi dado o tempo suficiente (…) para que os professores 

se apropriassem e compreendessem os princípios norteadores desta inovação curricular 

e os assumissem nas suas práticas pedagógicas e nos seus contextos profissionais‖ 

(ibidem: 67). 

De um outro ponto de vista, Vieira (1999) coloca a tónica da mudança nas 

mentalidades culturais dos professores e no envolvimento dos mesmos nos processos. 

Em sua opinião, 

 

―a inovação pedagógica implica modificações da cultura pessoal ou, parafraseando Bourdieu 

(1972), do habitus – esse sistema de disposições duráveis e transponíveis que integra todas as 

experiências do passado e funciona em cada momento como uma matriz de percepção, de 
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apreciação e de acção. Os professores per se têm uma grande importância na mudança de 

práticas‖ (ibidem: 99-100). 

 

Também acreditando na mudança curricular, numa perspectiva da cultura escolar, 

isto é, numa perspectiva que tenha em conta as especificidades do contexto escolar que 

se pretende mudar, através do envolvimento dos actores educativos e da necessidade em 

fomentar o apoio externo, Fontoura (2006) sublinha que ―a implementação e 

desenvolvimento de mudanças curriculares, planificadas administrativamente, 

dependem não só do processo de planificação e apoio, como do seu grau de congruência 

com a cultura escolar‖ (ibidem: 20). Em sua opinião, são as ―normas, as crenças e os 

valores que constituem o marco interpretativo da referência e identidade (símbolos e 

significados) da escola, aprendido (socialização ou enculturação de professores 

principiantes e alunos) e partilhado pelo grupo‖ (ibidem: 20).  

Segundo esta autora, o facto de as formas de implantação das mudanças 

educativas, através de insistências técnicas, não terem sido bem sucedidas levou a que 

se compreendesse que ―a questão para os agentes educativos se decide mais ao nível do 

significado (―meaning‖), do que ao nível da implantação ou gestão (―management‖)‖ 

(ibidem:20). Contudo, parece que as mudanças educativas implantadas ―têm continuado 

a subestimar o poder da cultura de escola e da aula, para adaptar, aceitar ou rejeitar 

inovações, que entram em conflito com as estruturas e valores dominantes na cultura 

escolar‖ (ibidem: 20). 

Benavente (1991) também considera que não é só a mudança legislativa, enquanto 

pressão externa à escola, que obriga os professores a mudar. Esta autora defende que a 

mudança dos professores se reveste de um carácter muito mais complexo, quando diz: 

―a mudança de práticas é de ordem e de uma lógica diferentes da mudança legislativa; é 

um processo complexo que envolve os professores e não resulta nem da simples 

vontade destes, nem decorre mecanicamente de qualquer intervenção exterior‖ (apud 

Leite, 2003: 156). 

De igual modo, Leite (2003) acredita que a mudança tem de se operacionalizar 

com o envolvimento dos professores, havendo em primeira instância, a necessidade de 

que estes percebam o sentido da mudança preconizada, a fim de se evitarem resistências 

à inovação curricular desejada. Chama a atenção para o facto de os normativos legais 
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não constituírem o factor preponderante na mudança das práticas escolares. E sustenta 

que  

 

―O que mais parece influir são as representações que os professores fazem dessas mudanças, o 

modo como a elas aderem e o sentido que lhes atribuem. Há mesmo teses que falam da resistência 

dos professores à mudança e há estudos que falam das estratégias que os professores e as 

professoras adoptam perante uma inovação curricular imposta ou proposta do exterior, mesmo que 

com sedução‖ (ibidem: 157). 

 

Contudo, e apesar dos constrangimentos inerentes ao processo de mudança das 

mentalidades dos professores, para que reconfigurem as suas práticas, partilho da 

opinião de Fernandes (2005) quando salienta que ―embora pareça estar demasiado gasta 

a ideia de que para acontecer inovação curricular local é necessário, primeiro, mudar a 

mentalidade curricular dos professores, o certo é que ela continua a fazer sentido e a 

mostrar-se urgente‖ (ibidem: 67).  

Esta urgência advém, na minha perspectiva, da preocupação que, nos últimos 

trinta anos, tem vindo a ser palco de debates políticos e pedagógicos e de medidas 

educativas: a escola não consegue resolver o problema das desigualdades sociais, como 

dizem Stoer e Araújo (2000), ―a crise da escola de massas tem, a ver com a sua 

incapacidade, até à data, de resolver a questão da desigualdade social e cultural‖ 

(ibidem: 136), não garantindo a mobilidade social dos que a frequentam, face às taxas 

de insucesso e de abandono ainda existentes. 

Como afirma Leite (2003), para se passar do domínio das intenções às acções, é 

necessário um envolvimento colectivo da comunidade escolar. E, também como 

sustenta, para que ocorra esse envolvimento colectivo ―É necessário um grande 

investimento quer dos órgãos de gestão das escolas (Comissões Executivas e Conselhos 

Pedagógicos ou Conselho de Docentes, no 1º ciclo), quer dos directores de turma, 

enquanto coordenadores de projectos curriculares de turma, quer ainda dos conselhos de 

turma que concebem e desenvolvem esses projectos‖ (ibidem:167).  

Esta autora aprofunda o seu pensamento, sustentando que não é possível 

acontecer uma inovação curricular se os professores não forem chamados a participar na 

construção dessa inovação. Advoga, contudo que, para isso, ―é necessário que cada um 

de nós professor(a), desenvolva competências típicas dos profissionais que 
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desempenham profissões complexas: saber agir com pertinência; saber mobilizar num 

dado contexto; saber combinar; saber transpor; saber aprender e saber aprender a 

aprender; saber empenhar-se‖ (ibidem: 167). 

Esta necessidade de operacionalizar a mudança educativa, de se passar da retórica 

à prática, na visão de Stoer e Cortesão (1999), é encarada como um desafio que  

 

―irá tomando corpo num país como Portugal [que] envolve a articulação da integração de 

subjectividades (na construção de novas identidades) com a promessa da modernização em 

garantir a cidadania básica. Tal articulação implica transformar a cidadania retórica em cidadania 

real, vivida (em que, na verdade, os valores morais e cívicos concretizem os direitos e obrigações 

sociais e humanos), ao mesmo tempo que alarga esta cidadania a níveis locais, supranacionais e 

globais‖ (ibidem: 100).  

 

E esse desafio, em minha opinião, deixa de estar apenas nas mãos dos professores 

e passa a ser uma questão de todos, numa lógica de intervenção educacional em rede, 

tendo em conta que a escola é uma de entre outras estruturas sociais com 

responsabilidades na formação das crianças e jovens.  

 

III.2 – A escola como centro do sistema educativo: os conceitos de eficácia, 

eficiência e qualidade  

 

As mudanças ocorridas nas sociedades, num mundo global, tais como o 

desenvolvimento dos mercados, os novos papéis do Estado, o enorme crescimento do 

sistema educativo, a transformação das populações escolares, a revolução introduzida 

pelas tecnologias de informação, que transformaram a vida social tal como esta estava 

organizada, entre outras, são acontecimentos que determinaram a reconfiguração do 

papel da escola, na forma como prepara os alunos para a sua vida pessoal e laboral 

(Clímaco, 2005). De acordo com esta autora: 

 

―Para a sobrevivência nas novas sociedades tornou-se indispensável rever os modelos de educação 

das novas gerações, nomeadamente no que se refere ao tipo de competências, destrezas e 

conhecimentos a promover através dos currículos escolares, de modo a prepará-las quer para 

novos tipos de aprendizagem, quer para a sua integração no mundo do trabalho, ou para se 

ajustarem à própria instabilidade do mercado de trabalho‖ (ibidem: 149). 
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Assim, de acordo com esta perspectiva e no seguimento da argumentação que 

desenvolvi no ponto anterior, sobre a necessidade de reconceptualização do currículo e 

de transformação das práticas docentes e, consequentemente, da necessidade de 

reconfiguração do próprio papel da escola, fica patente que todas as acções levadas a 

cabo nesse sentido, mais não visam do que a melhoria e qualidade do sistema educativo 

português. Este desejo é expresso ―Nos textos normativos, [onde] ‗qualidade‘ é um 

conceito explicitamente associado a ‗eficiência‘ e ‗eficácia‘, nomeadamente, em vários 

documentos que regulam a gestão das escolas e projectos especiais‖ (Clímaco, 2005: 

54). Daí que sejam desenvolvidos mecanismos, para que este desiderato se cumpra. 

Também Alaíz, Góis e Gonçalves (2003), ao analisarem as funções atribuídas à 

escola, afirmam:  

 

―a instituição escolar, tem três ‗funções‘, isto é, corresponde a três exigências ou necessidades da 

sociedade tal como ela actualmente existe: socialização, selecção e educação
18

. (…) Esta está em 

crise: de acordo com amplos sectores da opinião pública, ela não cumpre adequadamente as suas 

funções educativas e de socialização. E mesmo a função de selecção há muito quem entenda que 

nem essa ela cumpre cabalmente‖ (ibidem: 23). 

 

E estes autores vão mais longe, dizendo que daí ―que se entenda ser necessária e 

urgente a avaliação dos sistemas educativos‖ (ibidem: 23).  

Interessa, no entanto, salientar que esta preocupação com a qualidade em 

educação, no nosso país, é recente, pois a mesma data dos anos 90, tal como afirma 

Clímaco (2005): ―A questão da qualidade em educação só nos finais dos anos 90 se 

tornou num tema recorrente no discurso político ou em textos oficiais de educação em 

Portugal. Todavia, a preocupação com as questões que lhe estão associadas era muito 

comum a nível internacional, desde os anos 70‖ (ibidem: 53). 

Para esta autora, o conceito de qualidade ―não é um conceito explícito, sendo 

percepcionado como uma característica subjacente à condução, ou mesmo à 

justificação, de determinadas políticas como a ‗igualdade de oportunidades‘, os 

                                                           
18 ―Por socialização entende-se a inserção/integração dos indivíduos na sociedade; por selecção refere-se a 

hierarquização dos indivíduos de acordo com as suas competências‖ (Alaíz, Góis e Gonçalves, 2003: 23). Por 

educação, Leite (2003), entende ser um conceito que ―está associado, por um lado, à ideia de mudança, mudança 

essa comandada pelo próprio indivíduo, e, por outro, à ideia de autonomia, onde o ser humano permanentemente 

vai aprendendo a ‗ser‘ a ‗tornar-se‘‖ (ibidem: 132). 
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‗recursos humanos e os equipamentos educativos‘, a ‗qualificação de todos os 

envolvidos no processo educativo‘ a ‗avaliação dos alunos‘ ou a ‗orientação escolar‘‖ 

(ibidem: 53).  

Ainda de acordo com esta autora e, a fim de melhor se explicitar este conceito, a 

mesma cita ―um questionário internacional promovido pela OCDE, em 1984 sobre a 

qualidade dos Sistemas Educativos e os indicadores a utilizar na sua medida‖ (ibidem: 

53), alegando que se tornou evidente ―a coexistência de diferentes percepções do 

conceito de qualidade em Portugal, conforme as funções que os inquiridos 

desempenhavam no sistema social e no sistema educativo, e as suas expectativas‖ 

(ibidem: 54).  

Contudo, segundo a mesma autora, também se verificou que ―em comum, em 

todas as definições, era manifesto o carácter global do conceito que se aplicava a 

diferentes componentes, representando facetas complementares do sistema‖ (ibidem: 

54). Assim, para uns, era relevado ―o aspecto da sua contingência, na medida em que a 

‗qualidade‘, enquanto conceito, dependia dos objectivos que se definissem para o 

sistema, conferindo-lhe nas suas reflexões, um carácter móvel e fluido dependente das 

percepções individuais‖ (ibidem: 54). Para outros, era salientado ―o carácter normativo, 

que lhe advém da necessária comparação entre a situação actual e os objectivos iniciais 

que tiverem sido definidos, ou entre a situação actual e os padrões de referência‖ 

(ibidem: 54). 

Ainda na esteira desta autora, a mesma refere que ―No início do movimento para a 

qualidade das escolas, fim dos anos 60 em diante, dominado pelo paradigma da 

eficiência e da eficácia – o modelo ‗input-output‘, as escolas eram vistas como eficazes 

se demonstrassem que os resultados dos alunos, nas competências básicas, obtidos em 

testes estandardizados tinham progredido‖ (Clímaco, 2005: 169). 

Percebe-se, deste modo, a ligação estreita entre os três conceitos: qualidade, 

eficácia e eficiência, isto é, de acordo com o movimento para a qualidade das escolas, 

estas apresentarão os padrões de qualidade requeridos, se forem eficientes e eficazes. 

Também Bolívar (2003), problematiza o conceito de qualidade, tendo como 

enfoque três movimentos de escolas: numa primeira geração, o movimento das ―escolas 

eficazes (effective school)‖, a partir dos finais dos anos setenta; em paralelo com este, o 

movimento de ―melhoria da escola (school improvement)‖, sendo que estes dois 

movimentos permaneceram fechados sobre si próprios durante anos, segundo este autor. 
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Porém, em finais dos anos oitenta, princípio dos anos noventa, ―Numa segunda vaga 

(…), por crítica mútua e insuficiências de ambos os movimentos, a chamada ‗segunda 

geração‘ das ‗escolas eficazes‘ integrou parte dos pressupostos da ‗melhoria da escola‘, 

e esta segunda corrente operou uma reconceptualização na qual integrou dimensões do 

movimento de eficácia escolar‖ (ibidem: 26-27). 

Este autor apresenta ainda um terceiro movimento que denomina como 

―reestruturação escolar‖: ―foi mais limitado ao contexto norte-americano, mas com forte 

incidência noutras políticas educativas (…) uma segunda ‗vaga‘ propõe-se reestruturar e 

redesenhar as escolas (…) colocando a ênfase na gestão baseada na escola, 

redesenhando os papéis e estruturas organizativas‖ (ibidem: 27). 

Tendo subjacente este contexto educativo, e numa perspectiva de entendimento do 

conceito de qualidade como legitimação das políticas educativas, Bolívar (2003) 

sublinha que  

 

―O discurso (…) da política pela qualidade da educação funciona como ‗prática discursiva‘, 

criando expectativas entre os actores educativos, ao mesmo tempo que contribui para dar 

credibilidade e legitimação às práticas reformistas que declaram, retoricamente, pretender 

incrementá-la. Em congruência com o que se está a passar noutros âmbitos sociais, o termo 

‗qualidade‘ está a substituir o de ‗eficácia‘ e afins‖ (ibidem: 28). 

 

E este autor continua a sua argumentação referindo: ―Mas quando esta [qualidade] 

se define como ‗satisfação dos utentes‘, as escolas ficam sujeitas a competir num 

mercado para conseguir clientes, que se convertem no árbitro final do que é a qualidade, 

manifestada através da escolha da escola preferida‖ (ibidem: 28). Esta ideia parece 

relacionar-se com aquela a que alguns autores denominam como a mercadorização
19

 da 

                                                           
19 No entendimento de Barroso (2003) a este propósito, ―Um dos principais instrumentos para a criação de um 

mercado educativo tem consistido (…) na possibilidade de escolha das escolas pelas famílias, quer no interior do 

serviço público, quer entre escolas públicas e privadas (…) A liberdade de escolha da escola pelos pais reforça a 

estratificação económica, social e étnica entre as escolas, uma vez que os critérios de escolha utilizados pelos pais 

de estatuto socioeconómico mais elevado se baseiam mais na ‗qualidade‘ dos alunos do que na qualidade das 

aprendizagens e os pais das classes populares, ou de minorias étnicas, não têm informação, tempo e recursos para 

identificarem as ‗boas escolas‘ e, mesmo se tivessem, não tinham condições para porem em prática as suas opções. 

(…) A competição entre as escolas induzida pelos mecanismos de escolha, mais do que produzir uma pressão para 

mudança ou melhoria das aprendizagens, faz com que as energias e os recursos da direcção das escolas se esgotem 

em estratégias promocionais e de marketing para atrair os ‗melhores‘ alunos‖ (ibidem: 902-903). 
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educação, o que no entendimento de Bolívar (2003) provoca ―uma divergência profunda 

quanto ao conceito de escola‖ (ibidem: 28).  

A fim de clarificar esta divergência, por relação ao que entende por conceito de 

escola, numa relação estreita com o significado que atribui ao conceito de qualidade, 

este autor convoca os três movimentos de escola. Sobre o conceito subjacente a uma 

escola eficaz, afirma: ―Assim, a eficácia da escola pressupõe que ela exista como 

realidade social, e que seja uma entidade unitária suficientemente desenvolvida para 

condicionar os resultados dos alunos. Mas isto é pressupor muito, quando, de facto, 

pode ser uma aglomeração de comportamentos individuais‖ (ibidem: 28).  

Focando-se no movimento de ―melhoria da escola‖, este autor sublinha que para 

―[este] movimento pelo contrário, transformar as escolas em projectos conjuntos de 

acção é algo a construir através de um longo processo‖ (ibidem: 28). Já sobre o 

movimento de ―reestruturação escolar‖, Bolívar (2003) salienta que o mesmo ― pretende 

constituir a escola em unidade, como consequência de um conjunto de medidas 

estruturais‖ (ibidem: 28). 

Perante esta contextualização, importa também compreender a evolução destes 

diferentes movimentos sobre a melhoria e eficácia da escola e as significações que 

foram assumindo. 

Continuando na esteira de Bolívar (2003) que, por sua vez se apoia em Reynolds 

(et al., 1997),  

 

―Esta procura da eficácia e da qualidade, termo que lhe é frequentemente associado, passou por 

sucessivas metamorfoses e reformulações: desde identificar escolas que obtêm resultados 

diferentes, estando posteriormente, na procura de indicadores de eficácia, até, finalmente, querer 

significar a forma como intervir ou que apoios e contextos conseguir para promover a dita 

eficácia‖ (ibidem: 29). 

 

Bolívar (2003) considera, deste modo, que o conceito de ―eficácia‖ não é neutro, 

não havendo, portanto, ―consenso sobre o que constitui uma escola eficaz‖ (ibidem: 29) 

e que o mesmo tem passado por sucessivas transformações. Apesar disso, o mesmo 

apresenta uma definição para as escolas eficazes, dizendo que ―Actualmente, tende-se a 

defini-las como as escolas onde os alunos e alunas progridem mais rapidamente do que 

seria de esperar, ou poderia prever-se, com base nas suas condições à partida. Segundo 
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esta perspectiva, uma escola eficaz introduz um ‗valor acrescentado‘
20

 nos resultados 

dos alunos, em comparação com outras escolas que tenham alunos procedentes de 

meios semelhantes‖ (ibidem: 30). 

Por ―melhoria da escola‖, o mesmo autor entende-a 

 

―Como um processo [que] implica orientarmo-nos tanto para o desenvolvimento da qualidade das 

aprendizagens dos alunos, como para a promoção nas escolas da capacidade de resolver os 

problemas na nossa actual conjuntura social e educativa. Podemos, então, falar sem sentido restrito 

de ‗melhoria‘ da acção educativa de uma escola, quando ela se vai efectivamente desenvolvendo 

ao longo do tempo em sucessivas vagas de alunos e alunas‖ (Bolívar, 2003: 42). 

 

Neste âmbito, também Alaíz, Góis e Gonçalves (2003) sustentam que ―Os 

trabalhos acerca da melhoria da escola têm focado a sua atenção nos processos que as 

escolas desenvolvem para obterem mais sucesso e sustentar a sua melhoria‖ (ibidem: 

34). Por sua vez, estes autores referem que sobre o conceito de eficácia existe um 

consenso alargado de que o mesmo está mais relacionado com o desempenho dos 

professores, quer nas salas de aula, quer nos diversos órgãos de gestão da escola: ―uma 

escola eficaz evidencia as características seguintes: liderança profissionalizada; visão e 

objectivos partilhados; ambiente de aprendizagem; ênfase no ensino e na aprendizagem; 

ensino estruturado; expectativas elevadas acerca dos alunos‖ (ibidem: 35). 

No entanto, os mesmos autores não deixam de salientar que esta relação poderá 

não ser linear, tendo em conta que ―a investigação em eficácia reconhece, igualmente, 

que as escolas podem ser diferentemente eficazes, isto é, podem ser mais eficazes para 

certos grupos de alunos do que para outros e serem mais eficazes numas disciplinas do 

que noutras. (…) [E] escolas que são eficazes durante um dado momento, podem perder 

a sua eficácia em períodos relativamente curtos de tempo‖ (ibidem: 36).  

Da mesma forma como já acima foi salientado, estes autores também aludem aos 

problemas das escolas que estas duas correntes separadamente não conseguiram 

resolver. Face à insuficiência dos anteriores movimentos emergiu uma nova corrente 

denominada melhoria eficaz da escola e que segundo Alaíz, Góis e Gonçalves (2003), 

                                                           
20 Na perspectiva de Clímaco (2005), ―O indicador ‗valor acrescentado‘ obtém-se comparando, num período de 

tempo, a diferença entre os resultados reais dos alunos de um determinado ano e os valores esperados, tendo em 

conta um conjunto de variáveis caracterizadoras das diferenças nos seus pontos de partida e que abrangem variáveis 

das aprendizagens anteriores e do contexto sócio-familiar‖ (ibidem: 169).  
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teve na origem o facto de os investigadores ligados a cada uma daquelas correntes 

sentirem a ―necessidade de estreitar a cooperação entre si na procura de soluções 

conjuntas, integrando os contributos de uma e outra corrente (ibidem: 38).   

Daqui se poderá depreender, que a complementaridade entre estes dois conceitos, 

―melhoria‖ e ―eficácia‖, é fundamental e que ambos serão tanto mais fáceis de atingir, 

quanto maior for a implicação de todos os actores educativos. Acrescenta-se, ainda, o 

facto de esta última corrente permitir verificar a sustentabilidade da melhoria das 

escolas, ao longo do tempo.  

Focando-se nas aprendizagens dos alunos, Clímaco, (2005), advoga que ―a escola 

é considerada a unidade crítica organizativa do sistema educativo, isto é, o nível onde se 

podem operar, de forma mais significativa, as alterações de qualidade nas aprendizagens 

dos alunos‖ (ibidem: 115). 

De igual modo, esta autora considera a escola como ―unidade crítica‖ do sistema 

educativo, face à ―sua abertura à participação comunitária, traduzido em exposição 

social e visibilidade, [o que a torna] um nível natural de prestação de contas às famílias 

e às comunidades locais‖ (ibidem: 115). E, acrescenta, ainda, que ―Pela natureza do seu 

trabalho, a escola torna-se o nível do sistema sobre o qual se pode exercer a maior 

exigência e o maior controlo, em nome da qualidade educativa. A descentralização, a 

prestação de contas e a própria avaliação do desempenho vão ser vistas como estratégias 

para melhorar a eficácia da escola, isto é, para a ajudar a cumprir os seus objectivos‖ 

(ibidem: 115). 

Leite, (2003), não contrariando a visão desta autora adverte, contudo, para os 

requisitos necessários e inerentes à qualidade educativa. Tendo como ponto de partida, 

a análise do rendimento escolar dos alunos, bem como a comparação entre este e os 

resultados internacionais, a autora explicita que não basta uma análise que sirva apenas 

a prestação de contas; é necessária uma análise contextualizada, isto é, uma análise que 

permita uma leitura problematizadora dos resultados e um questionamento sobre as 

causas que os originaram. Considera esta autora ser necessário que, 

 

―aos diversos níveis (político, administrativo, pedagógico…) haja um envolvimento na procura da 

compreensão das situações reais e de procura de caminhos de intervenção e de inovação. E é 

preciso que esse envolvimento mobilize diferentes actores educativos (ideólogos e fazedores de 

opinião, professores, alunos, entre outros). A construção desta qualidade democrática não basta 
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que tenha a participação da administração e dos professores. Ela tem, também, de recorrer a estes 

mesmos procedimentos com os alunos‖ (ibidem: 122). 

 

Nesta linha, Guerra (2003) assume posição semelhante quando afirma: ―De nada 

vale tirar conclusões sobre a qualidade se, partindo da medição dos resultados, não se 

tiver em conta a procedência dos alunos, os meios disponíveis e o contexto e condições 

em que se realiza a aprendizagem. Caso contrário, um modo pretensamente rigoroso de 

análise da qualidade não passa de um embuste e, portanto, de um atentado à própria 

qualidade‖ (ibidem: 34). 

Partindo destes pressupostos teóricos, isto é, assumindo que a escola é o centro do 

sistema educativo, fica patente a complementaridade existente entre as correntes da 

―eficácia‖ e da ―melhoria‖ e a sua influência na melhoria da ―qualidade‖ do sistema 

educativo, cujo objectivo principal é sempre a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Deste modo, importa que a escola, apesar dos constrangimentos já analisados neste 

trabalho, cumpra, efectivamente, as suas funções de educação, que no ver de Leite 

(2003), são emancipatórias. 

 

III.3 – Da cultura de escola à escola como organização que aprende: a avaliação 

como instrumento transformador 

 

Apesar de já terem sido enunciadas algumas das causas que parecem justificar as 

dificuldades que as escolas têm demonstrado na operacionalização dos seus processos 

de mudança, uma outra assume também importância, neste contexto, pois prende-se 

com o facto de as escolas serem organizações com características particulares e, por 

isso, diferentes de outras organizações.  

Esta diferença assenta, sobretudo, de acordo com Alaíz, Góis e Gonçalves (2003), 

ao aludirem também a diversos autores, na diluição da cadeia hierárquica, cujos 

dirigentes e professores possuem o mesmo tipo de formação, e de várias actuações 

perante as mesmas normas‖ (ibidem: 28). 

Estes autores consideram que, 

 

―Apesar dos constrangimentos instituídos pelos normativos, os professores (e outros actores da 

cena escolar) gozam da liberdade de acção suficiente para definirem estratégias pessoais 
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diferentes, muitas vezes contraditórias com as dos seus colegas. A conflitualidade daí decorrente, 

declarada e visível ou disfarçada e intencionalmente ocultada aos estranhos, dá à escola um 

carácter de espaço de confronto, como se de uma arena política se tratasse‖ (ibidem: 28). 

 

Esta forma particular de ―ser organização‖ parece-me estar intimamente ligada 

com a ―cultura‖ que se gera na escola, decorrente de factores internos e externos, e que 

faz parte integrante da ―memória‖ da escola.  

Clímaco, (2005), considera que se as escolas ―são entidades contextualizadas, é 

natural que em todas se reflictam os valores e as culturas do país ou das regiões a que 

pertencem‖ (ibidem: 175). Como lhe chama Guerra (1993) a ―trama cultural constituída 

pelos seus rituais, as suas normas, as suas crenças e os seus valores‖ (apud Guerra, 

2003: 37). E Guerra explicita como se constrói esta ―trama‖: ―As práticas repetidas e 

assentes no quotidiano da escola geram uma cultura
21

 que vai configurando as 

expectativas, os rituais, as crenças, as normas e os valores que nela vigoram. As 

organizações escolares podem ser entendidas se for possível penetrar na trama cultural‖ 

(ibidem: 37). 

O que pretendo aqui problematizar é de que modo a ―cultura‖ de escola pode ser 

um obstáculo ao desenvolvimento da sua melhoria. Convocando de novo Clímaco 

(2005), esta autora sustenta que a cultura da escola 

 

―é um factor dificilmente mutável e mudável, devido aos valores em que a própria instituição 

assenta e que não se consideram discutíveis. Muitas reformas falharam, não porque tenha havido 

oposição frontal, mas porque, independentemente de serem ou não aceites, os quadros mentais 

estabelecidos são mais fortes do que a inovação proposta, que é ‗acomodada‘ ao conhecimento e 

às práticas existentes‖ (ibidem: 176). 

 

No entanto, a mesma autora também sustenta que a ―acomodação‖ subsiste ―até 

que a força dominante das ‗imagens da escola‘ na comunidade educativa e na percepção 

das suas comunidades sociais volte a actuar como elemento de pressão para a mudança, 

                                                           
21 Guerra (2003) define ―cultura de escola‖ como ―o conjunto de significados partilhados por um conjunto de pessoas 

através da experiência colectiva e de trocas psicossociais‖ (ibidem: 37). O mesmo entendimento tem Clímaco 

(2005) quando refere: ―‘cultura‘ tem sido um termo utilizado para significar clima, „ethos‟, atmosfera, ambiente, 

carácter‖ (ibidem: 175). 
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ou para a construção de uma nova cultura manifesta, com novos artefactos e práticas 

específicas‖ (ibidem: 179). 

Apesar deste posicionamento a mesma autora não deixa de referir que ―‘não se 

pode criar, medir e manipular‘ para tornar as organizações mais eficazes‖ (ibidem: 177). 

Partindo destes pressupostos teóricos, a ―cultura‖ de escola poderá representar um 

obstáculo à inovação. E, assim entendida, é, então, fundamental que sejam 

desenvolvidas estratégias de forma a ultrapassar essa situação. A avaliação surge então 

como uma possibilidade de desenvolvimento da inovação sendo, como sugere Clímaco 

(2005), preciso ―saber como se pode fazer da avaliação uma estratégia de 

desenvolvimento‖ (ibidem: 179) e de transformação de uma escola numa ―organização 

que aprende‖ (ibidem). Na perspectiva desta autora, uma escola deste tipo é aquela que 

 

―Concebe a avaliação (…) como um dispositivo gerador de informação sobre o funcionamento e o 

desempenho, organizado de tal forma que permita identificar até que ponto se cumpriu o previsto e 

quais os pontos fortes e fracos da trajectória seguida, de modo a saber como introduzir as 

correcções necessárias, planear o progresso educativo, ou se preciso, rever os próprios objectivos e 

prioridades estabelecidas‖ (ibidem: 179). 

 

Poder-se-á considerar que se trata de uma escola dotada de uma acção profissional 

assente numa aprendizagem sistemática, que no entendimento de Leite (2003) é 

denominada por ―escolas curricularmente inteligentes‖ ou de ―escolas como 

organizações que aprendem‖ (ibidem: 123). Para que aquela acção profissional seja bem 

sucedida, esta autora salienta a importância de uma assessoria externa às escolas 

desenvolvida nos termos do que considera ser a função de um ―amigo crítico‖. Isto é, 

alguém que ―transporta para o grupo e para a análise uma visão distanciada, mas ampla 

e comprometida das situações, e um permanente questionamento dos aspectos em jogo‖ 

tendo em vista ―ajudar a escola e os seus agentes a reflectirem as situações para que 

tomem as suas próprias decisões‖ (Leite, 2002 b: 97). 

Em suma, apoiando-me nos autores que mobilizei, parece-me poder concluir que 

a avaliação das escolas pode ser entendida como uma oportunidade de mudança nas 

escolas, podendo constituir, por isso, um instrumento de transformação das mesmas. 

Todavia, nesta posição, não posso deixar de ter em consideração as advertências feitas 

por Leite (2003) quando sustenta que o acompanhamento e avaliação das escolas: 
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―só se justificam se forem acompanhados de um conjunto de intervenções que permitam 

(re)investir os conhecimentos que foram obtidos, ou seja, a avaliação deve ser um contributo para 

que as escolas aprendam e, por isso, para que vão construindo a sua mudança no sentido de uma 

qualidade que se vai definido e desejando. Essa avaliação e esse acompanhamento das acções 

devem recorrer a procedimentos que permitam conhecer as situações e que envolvam toda a 

equipa (pelo menos da comunidade escolar) na definição de planos de acção adequados à melhoria 

contínua das situações‖ (ibidem:123).  

 

Face às ideias até agora explicitadas e ao sentido positivo que atribuo à avaliação 

das escolas, assumindo-a como um factor mobilizador e potenciador da mudança 

educacional, considero importante aprofundar a reflexão neste domínio, focando-me na 

realidade do sistema educativo português e a que dou destaque no capítulo IV. 
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CAPÍTULO IV 

Conceitos, Perspectivas e Modelos 

de Avaliação das Escolas 
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Notas introdutórias 

 

Neste capítulo, abordo o campo semântico da avaliação a fim de compreender os 

significados que o mesmo comporta. Após esta clarificação, situo-me na avaliação das 

escolas, dando conta de diferentes perspectivas. Dentro desta abordagem, explicito 

argumentos que fundamentam a avaliação externa, a avaliação interna e a auto-

avaliação. Termino o capítulo com a problematização de alguns modelos de avaliação e 

apresentando genericamente o modelo de avaliação externa levado a cabo pela IGE e 

que configura o modelo de avaliação das escolas que está a ser utilizado, no momento 

actual, no Sistema Educativo Português. 

 

IV.1 – Clarificando o conceito de avaliação 

    

Do ponto de vista do senso comum, quando falamos de avaliação ocorrem-nos 

ideias como classificar, medir, julgar, seleccionar, exigir, comparar, aprender, ensinar, 

promover, regular, responsabilizar, etc. 

Estes termos são um indicador de que a avaliação é, primeiramente, sempre 

associada à obtenção de resultados, ainda que do ponto de vista dos discursos da política 

educacional e dos actores que intervêm na educação se proclame uma avaliação 

contínua, qualitativa, e principalmente, formativa
22

. Esta concepção de avaliação 

formativa
23

 faz já parte dos discursos da maior parte dos professores. 

                                                           
22 É de referir o Despacho Normativo n.º 6/2010, que republica em anexo o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de 

Janeiro, onde é expressa a: ―Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de auto-avaliação 

regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa‖. No artigo 19º refere-se: ―A avaliação 

formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de 

acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem‖. Relativamente à avaliação sumativa, 

no artigo 24º, explicita-se que ―consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e área curricular‖ (ibidem). 

23 A avaliação formativa é definida por Perrenoud (1999) como ―uma avaliação que ajuda o aluno a aprender e o 

professor a ensinar‖ (ibidem: 173). A este propósito, Afonso (2005) apoiando-se em De Ketele (1987) advoga que 

―quando os professores praticam a avaliação formativa, a recolha de informação sobre a aprendizagem dos alunos 

pode ser realizada por uma pluralidade de métodos e técnicas que incluem desde o recurso à memória que o 

professor guarda das características dos alunos até às mais diversificadas e conhecidas estratégias como a 

observação livre, a observação sistemática, a auto-avaliação, a entrevista, o trabalho de grupo e outras diferentes 

formas de interacção pedagógica‖. O mesmo autor acrescenta, ainda, citando Luiza Cortesão (1993) que ‗se o 
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Como afirma Freitas (2001), ―a maior parte dos professores concorda que a 

avaliação formativa, ou seja, a que privilegia a ajuda ao aluno ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem, deva ser dominante‖ (ibidem: 97). 

Mas, como adverte o mesmo autor, existe também a percepção de que tal 

concepção não significa mais do que uma retórica discursiva que em nada corresponde 

às práticas que são desenvolvidas, considerando, a este propósito, que ―as pressões 

externas, não sendo menor a dos próprios serviços do Ministério da Educação, acabam 

por determinar que essa mesma maioria, no fim do ano, assuma uma posição diferente, 

dando mais valor ao carácter sumativo da avaliação‖ (ibidem). 

De igual modo, Guerra (2003), intentando aclarar o conceito de avaliação, 

distingue entre a avaliação como medida, a que chama ―classificação‖ e a avaliação 

como processo, afirmando:  

 

―Uma coisa é a avaliação e outra coisa muito diferente é a classificação. Uma coisa é a medição e 

outra é a avaliação. Os ingleses utilizam diversos termos para fenómenos distintos que aqui 

incluímos na palavra ―avaliação‖. Ao utilizar uma só palavra, nela incluímos processos de 

assessment
24

, de accountability
25

 (…) Quando duas pessoas dizem que é preciso melhorar a 

avaliação, pode ser que estejam a referir-se a mudanças diametralmente opostas. Uma quer mais 

quantificação, aplicação de critérios mecanizados, etc. A outra refere-se a uma maior participação 

da pessoa avaliada na tomada de decisões relativas à avaliação‖ (ibidem: 16). 

                                                                                                                                                                          
professor pretende identificar problemas sentidos pelos seus alunos, se, em vez de constatar a existência de 

dificuldades, pretende entendê-las e enfrentá-las, terá que recorrer o mais possível a diferentes estratégias de análise 

e registo do que do que se está a passar na sala de aula‘‖ (Afonso, 2005: 38). 

24 De acordo com Guerra (2003), ―O assessment é um processo avaliador que, mediante a aplicação de provas, mede 

os resultados com o objectivo de fazer uma classificação de escolas, professores, alunos, etc. Os resultados podem 

inspirar uma série de medidas correctoras, quer através da concessão de recompensas, quer através da estimulação 

que decorrerá do lugar ocupado na classificação (ibidem: 100). Este autor refere, ainda, que ―os processos de 

assessment, propostos de maneira simplista, acabam por ser um método de aprofundamento das diferenças e, 

consequentemente, um modo de discriminação e de desenvolvimento da injustiça‖ (ibidem: 102). 

25  De acordo com o mesmo autor ―accountability é um processo de responsabilização social, pelo qual se pede uma 

prestação de contas aos agentes profissionais. (…) Um serviço público, como é a educação, não pode desenvolver-

se sem que os agentes prestem contas das suas responsabilidades. A avaliação realizada de acordo com este 

princípio de responsabilidade tem exigências democráticas importantes. (…) Os responsáveis políticos não são os 

únicos destinatários da informação. De facto, todos os cidadãos são também destinatários, na medida em que são os 

verdadeiros agentes do controlo social. A avaliação não é um entretenimento, mas sim um meio para transformar e 

modificar as situações deficitárias‖ (Guerra, 2003: 99). 
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Também Freitas (2001) corrobora este autor, afirmando que, no que se refere à 

educação, a avaliação pode significar distintas realidades. Argumenta, assim, que 

 

―O professor fala de avaliação a propósito das técnicas que utiliza para verificar se o aluno está a 

aprender consoante os objectivos que para ele determinou (…) e utiliza a mesma palavra quando o 

classifica num final de período ou de ano. Mas o mesmo professor também fala de avaliação 

quando refere o processo em que ele próprio é envolvido como objecto de avaliação, ou o 

currículo da sua escola, ou um estudo feito sobre a qualidade de manuais‖ (ibidem: 96). 

 

Reconhecendo ser o acto de avaliar um acto complexo e difícil, considero, tal 

como Guerra (2003), que é crucial ―saber a que é que nos estamos a referir quando 

falamos de avaliação. E saber o que é que pretendemos quando procedemos a uma 

avaliação‖ (ibidem: 8).   

E, neste pensamento, apoio-me em Hadji (1994) quando sustenta que, ―se está 

sempre a avaliar, e se avaliar significa interpretar, nunca se chega a conseguir dizer em 

que é que consiste a avaliação, a qual nunca se poderá limitar, obviamente, a uma 

definição ―exacta‖. (…) a primeira dificuldade, quando se trata de avaliação, é, 

sobretudo entendermo-nos sobre uma acepção‖ (ibidem: 27).  

Apesar da complexidade do acto de avaliar considero, subscrevendo o ponto de 

vista de Guerra (2003), que a avaliação pode ser concebida e utilizada ―como um meio 

de aprendizagem e não apenas como um exercício de comprovação da aquisição da 

mesma. Não é o momento final de um processo e, mesmo que o seja, pode converter-se 

no início de um novo processo mais rico e fundamentado‖ (ibidem: 5). 

E, em complementaridade, advoga que ―A avaliação deve utilizar-se para 

promover a compreensão e a aprendizagem. Nas instituições onde se avalia muito e se 

transforma pouco, algo estará em falta. Com efeito, se avaliar ajuda a compreender, é 

inevitável que essa compreensão dê lugar a decisões que impliquem a mudança‖ 

(Guerra, 2003: 19). 

Neste caso, a avaliação é concebida como um processo de aprendizagem, e não 

como um produto, como um resultado final, pressupondo diagnosticar, dialogar, 

compreender, explicar, melhorar, reflectir, aprender, etc.  

Do mesmo modo, Rangeon (1993) considera que a avaliação não se deve resumir 

ao cálculo dos resultados, mas também deve incluir outros critérios como os de ordem 
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ética, salientando que a avaliação apresenta uma dupla dimensão: é tanto um conceito 

como uma prática. Esta característica faz com que ela produza não só efeitos de 

conhecimento, mas também de legitimação. Legitimação aos olhos do público, uma vez 

que visa a melhoria da qualidade, o que lhe confere usos sociais. 

A este propósito Alaíz, Góis e Gonçalves (2003), alegam que ―‘o sentido chave do 

termo ‗avaliação‘ refere-se ao processo de determinação do mérito ou valor de alguma 

coisa ou ao produto desse processo‘‖ (ibidem: 9). E, nesta visão, consideram que ―a 

avaliação é entendida como um processo de recolha de informações que são comparadas 

com um conjunto de critérios ou padrões, terminando na formulação de juízos‖ (ibidem: 

9). 

Do mesmo modo, também Clímaco (2005) reconhecendo que o campo semântico 

da avaliação é plurívoco, refere que, 

 

―A maior parte dos manuais que abordam as questões da avaliação consagram como definição de 

‗avaliação‘, enquanto conceito e prática, a que foi adoptada pelo Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation, nos Estados Unidos da América: ‗Juízo sistemático do valor ou mérito de 

um objecto‘. Esta definição pressupõe que a avaliação tem como finalidade determinar o valor 

através de um processo judicativo, a partir da análise de informação objectiva, fiável e válida‖ 

(ibidem: 103). 

 

Clímaco (2005) realça, ainda, a noção da ―sistematicidade‖, como sendo tão 

importante como a de ―juízo‖ ou a de ―valoração‖, uma vez que a mesma se reporta a 

―observações e apreciações deliberadas e repetidas sobre facetas complementares 

descritivas de uma situação ou objecto, de modo a captar diferentes perspectivas e 

incidências‖ (ibidem: 103). Nesta discussão, chama a atenção para autores que 

defendem a avaliação como emissão de juízos de valor e outros que se opõem a esta 

visão e que sustentam que ―os juízos de valor dependem mais dos quadros mentais 

éticos e políticos dos avaliadores do que da natureza e qualidade do objecto avaliado e 

referem o risco que as avaliações podem representar para um projecto, ao ficarem 

limitadas aos critérios estatísticos da validade e da fiabilidade, na ilusão de que anulam 

a subjectividade de todo o analista‖ (ibidem: 104). 

No entanto, a autora sublinha que as divergências quanto à definição do conceito 

de avaliação, não a descredibilizam nem a tornam desnecessária, uma vez que a própria 

complexidade das organizações sociais pode ―desencadear diferentes abordagens, 
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complementares, para que se possa descrever e compreender o objecto avaliado, 

respondendo de forma útil aos diferentes destinatários da avaliação‖ (Clímaco, 2005: 

104). Salienta também que ―este antagonismo de posições serve apenas para ilustrar 

como as questões ligadas à avaliação não são pacíficas, a começar pela própria 

definição‖ (ibidem: 104). 

 

IV.2 – A avaliação das escolas: que perspectivas? 

 

Focando-me na avaliação das escolas, convoco Perrenoud, (1999), que defende a 

auto-avaliação das escolas como forma de transformação das mesmas. Na perspectiva 

deste autor, ―O ideal seria caminhar no sentido de uma profissionalização suficiente da 

profissão, para que o controlo sobre a qualidade do ensino fosse exercido pelos colegas, 

no seio da equipa pedagógica, e para que o estabelecimento de ensino funcionasse 

segundo o modo de autoavaliação‖ (ibidem: 182). 

No entanto, este autor está consciente das resistências que poderão ocorrer em 

processos de mudança. Em sua opinião, 

 

―Mudar a avaliação significa provavelmente mudar a escola. (…) Pelo menos se pensarmos em 

termos de mudanças maiores, (…) uma vez que as práticas de avaliação estão no centro do sistema 

didáctico e do sistema de ensino. Mexer-lhes significa pôr em questão um conjunto de equilíbrios 

frágeis e parece representar uma vontade de desestabilizar a prática pedagógica e o funcionamento 

da escola. ‗Não mexam na minha avaliação!‘ é o grito que damos assim que nos apercebemos que 

basta puxar pela ponta da avaliação para que o novelo se desfie…‖ (ibidem: 173). 

 

Fazendo uma relação entre a avaliação das aprendizagens e a avaliação das 

escolas, e reportando-se à avaliação sumativa e formativa, Alaíz, Góis e Gonçalves 

(2003) afirmam que,  

 

―Na avaliação de escolas a distinção entre avaliação formativa e avaliação sumativa tem, tal como 

no domínio da avaliação das aprendizagens, um valor operacional. Enquanto esta última – a 

avaliação sumativa – informa acerca do sucesso de um determinado programa ou projecto quando 

ele já está terminado (…), a avaliação formativa visa melhorar o resultado enquanto o processo 

decorre‖ (ibidem: 12). 
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Tomando como foco as condições de realização da avaliação, Stufflebeam (1978) 

defende que devem ser consideradas três condições:  

 

―A avaliação precisa de ser comparativa e, por isso, precisa de referentes ou termos de 

comparação. Mas, ser ou não ser comparativa depende das diferentes fases do processo avaliativo. 

A avaliação é condicionada pelas finalidades a que se destina, pelos públicos a que se dirige e pela 

entidade que encomenda e ‗negoceia‘ a própria avaliação. A avaliação depende do grau de 

qualidade profissional dos avaliadores e da sua perícia na recolha e análise de dados e na sua 

interpretação‖ (apud Clímaco, 2005: 104). 

 

De acordo com o sentido plural que o conceito de avaliação encerra em si mesmo 

e o rigor de que o acto de avaliar se deve revestir, Clímaco (2005) também defende que 

são necessárias as seguintes condições para que se proceda à avaliação: 

 

―Requer uma equipa de avaliadores com conhecimentos profissionais reconhecidos, 

multidisciplinar e interactiva como forma de valorizar as intersubjectividades; requer um 

enquadramento institucional propício e que abrange a auto-mobilização para a avaliação, seja ela 

interna ou externa, e a libertação de informação; requer, ainda a clareza das regras a que deve 

obedecer e os fins a que se destina‖ (ibidem: 104). 

 

Do mesmo modo considera Guerra (2003) ao defender que, numa avaliação, 

interessa perceber quem são os avaliadores, quem encomenda a avaliação, qual o papel 

dos avaliados e como concebem a avaliação, e os fins para que é feita a avaliação. 

Sustenta, portanto, que 

 

―A avaliação, além de uma tarefa técnica, é também um fenómeno ético e político. A questão 

principal não é manusear com precisão instrumentos de medida, mas sim dirigir um processo 

complexo que contribua para a melhoria da instituição e dos profissionais que nela trabalham. (…) 

Reflectir sobre o significado da avaliação, sobre o que pressupõe a sua realização, sobre os valores 

que promove e os sectores que dela beneficiam é uma tarefa substantiva‖ (Guerra, 2003: 28). 

 

Na linha das diferentes abordagens sobre avaliação, Shipman (1999) chama a 

atenção para algumas fragilidades da avaliação que importa transpor. Em sua opinião, 

 

―A avaliação apresenta dois pontos fracos que é necessário ultrapassar: por um lado, é 

frequentemente entendida como um fim em si mesma, e não como um meio para atingir um fim; 
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por outro lado, não é encarada como uma parte integrante da organização escolar e do 

desenvolvimento curricular, o que a impossibilita de ser portadora de uma teoria da mudança do 

trabalho escolar como um todo‖ (apud Simons, 1999: 164). 

 

Embora partilhando destas preocupações, Simons (1999) salienta que alguns 

desses erros do passado poderão não voltar a ter lugar, face à existência de algumas 

condições que já começam a ter lugar nas escolas e ao modo como a avaliação é 

encarada. Considera, pois, a autora que, ―existe uma maior consciência da vantagem em 

considerar todos os processos escolares tanto ao nível da gestão como ao nível 

curricular, da importância de envolver um grande número do pessoal docente no 

processo de avaliação e da necessidade de construir estruturas que viabilizem o 

desenvolvimento do processo‖ (ibidem: 164). 

Dos argumentos até agora explicitados sobre avaliação sobressai a ideia de que 

esta, para que possa contribuir para a mudança educacional, deverá assentar em 

processos de envolvimento colectivo e abranger diferentes dimensões, no quadro de 

uma abordagem sistémica (Bronfenbrenner, 1996).  

Face à complexidade da escola como organização, a abordagem sistémica assenta 

em processos de envolvimento de todos os seus actores na identificação e resolução de 

problemas, não numa perspectiva cumulativa de participação, mas numa perspectiva de 

implicação, em que todas as partes envolvidas são importantes para o todo que constitui 

a escola. Uma avaliação assente nestes pressupostos, permitirá, como objectivo final, a 

transformação dos sujeitos e, consequentemente, a mudança organizacional. Neste 

posicionamento, partilho da opinião de Clímaco (2005), quando sustenta: 

 

―as escolas são vistas como sistemas sociais, sendo a sua eficácia dependente da participação dos 

actores, das suas percepções e do significado que atribuem à acção humana, tal como depende do 

modo como as escolas se estruturam, da distribuição dos diferentes papeis e o que se espera do 

desempenho de cada um (…) A complexidade, como já vimos, tem de ser abordada de uma forma 

plural, própria do pensamento sistémico, combinando diferentes metodologias que se iluminam, ou 

explicam, mutuamente‖ (ibidem: 124). 

 

É neste entendimento de avaliação sistémica que me situo neste estudo, uma 

avaliação que relaciona a avaliação formativa a implementar com os alunos, com a auto-

avaliação das escolas, numa procura de uma maior implicação dos professores no 
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trabalho a desenvolver, nas escolas, em conjunto com os seus pares e com outros 

actores educativos, contribuindo para a alteração de práticas enraizadas numa cultura 

escolar ainda fortemente tradicionalista. Neste posicionamento, tenho por referência 

Perrenoud (1999) quando afirma: ―prosseguir com um ensino mais individualizado 

exige hábitos de trabalho diferentes, mais tempo passado em equipa ou em trabalho 

individual, actuando o professor como pessoa-recurso‖ (ibidem: 181). 

Esta ideia ao ser compreendida no seu propósito poderá levar os professores, na 

construção da sua profissionalidade, a questionar a necessidade de se desenvolver uma 

reflexão reflexiva nas escolas. Quero com isto significar que não importará apenas 

reflectir, mas e sobretudo, que a reflexão constitua um meio de conduzir à 

transformação dos actores educativos, através da reflexão sobre as suas práticas, e dos 

contextos em que estão inseridos.  

Esta questão remete-me para Guerra (2003), quando refere: 

 

―A avaliação pode (deve) converter-se num fórum de debate que ajude a instituição a melhorar a 

formação dos seus profissionais e as práticas que estes realizam. Isto pressupõe uma atitude 

interrogativa que questiona a prática e uma atitude dialogante que dá lugar ao debate sobre o 

sentido das práticas e sua melhoria. Questionar a prática, reflectir sobre ela, e chegar a 

compreendê-la é o caminho mais seguro para a sua melhoria (…) Consequentemente, a avaliação é 

uma questão de todos e para todos. Não deve ser uma prática que leve ao individualismo e à 

competitividade‖ (ibidem: 20). 

 

Na mesma linha de pensamento, Leite (1995) é peremptória na defesa de uma 

avaliação que conduza à melhoria educacional. E, nesse sentido, sustenta: ―avalia-se 

para melhorar. (…) Nada é definitivo em educação‖ (ibidem: 5). Defende esta autora 

que ao conceito de avaliação ―está associada a ideia de constante renovação e 

modificação, num sentido de um permanente questionar, para melhorar‖ (ibidem: 5). 

Em síntese, poderá depreender-se, de acordo com a teorização sobre a avaliação, e 

da avaliação das escolas, em particular, que esta assume determinados significados e 

determinados objectivos e finalidades, de acordo com os paradigmas em que os sujeitos 

se posicionam e dos instrumentos de que se servem para avaliar. 
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IV.2.1 – Avaliação externa, avaliação interna e auto-avaliação: argumentos que as 

justificam 

 

Alaíz, Góis e Gonçalves (2003) enumeram três perspectivas que justificam a 

necessidade da avaliação das escolas: ―a prestação de contas, a produção de 

conhecimento e o desenvolvimento da escola‖ (ibidem: 31).  

Sobre a avaliação como prestação de contas, os argumentos acentuam a 

importância de uma ―filosofia de transparência da acção da escola, face aos poderes 

públicos que a suportam (o estado e, em geral, os cidadãos contribuintes) e aos 

utilizadores (pais e alunos)‖ (ibidem: 31).  

Sobre a avaliação para produção de conhecimento, consideram os autores que tal 

intenção ―tem como principal finalidade aprofundar o saber acerca das diferentes 

dimensões da escola (…) (liderança, ethos, aprendizagem e ensino) ou, ainda, acerca da 

escola como um todo‖ (ibidem: 31-32).  

Na terceira perspectiva, a avaliação como forma de desenvolvimento, a finalidade 

é reforçar a capacidade da escola ―para planear e implementar o seu próprio sucesso de 

melhoria. Existe uma intencionalidade clara de utilizar os resultados da avaliação para 

planear e implementar as acções conducentes à melhoria da escola, quer se trate do 

desenvolvimento organizacional, quer do desenvolvimento profissional dos que nela 

trabalham, ou, ainda, à melhoria das aprendizagens dos alunos‖ (ibidem: 32). 

A perspectiva da avaliação como prestação de contas é corroborada por Guerra 

(2003). Este autor distingue avaliação ascendente e descendente, correspondendo estas 

perspectivas, respectivamente, à designação utilizada por outros autores como avaliação 

interna e externa. Guerra associa a avaliação como prestação de contas à perspectiva 

descendente. 

Segundo este autor, na avaliação descendente (externa) ―A responsabilidade da 

implantação e controlo é dos políticos, muito embora estes possam encarregar 

especialistas pelo processo técnico inerente‖ (ibidem: 99). Dela fazem parte a 

accountability e o assessment. Contudo e apesar de defender a prestação de contas, não 

deixa de evidenciar os constrangimentos que podem advir de processos de medição e de 

comparação entre escolas, levados a cabo pelos processos de accountability e de 

assessment. O autor exprime a sua opinião sobre a avaliação descendente, do seguinte 

modo: 
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―Esta modalidade de avaliação representa, nos dias de hoje, um especial perigo, na medida em que 

exige medições comparativas, não apenas entre as escolas de um mesmo sistema educativo, como 

também entre escolas de países diferentes. Do meu ponto de vista, existem dois graves problemas, 

simultaneamente técnicos e éticos: em primeiro lugar, pretende-se medir com precisão o que 

dificilmente resulta mensurável e, em segundo lugar, pretende-se comparar aquilo que, tendo como 

base diferentes pontos de vista, é incomparável‖ (ibidem: 101). 

 

No que respeita à avaliação ascendente (interna) o autor salienta que, ―Esta 

modalidade tem mais efeitos na mudança e na melhoria. A auto-avaliação parte da 

responsabilidade dos profissionais no exercício da sua actividade. É um processo que 

tem por finalidades, tanto o desenvolvimento profissional como a preocupação pela 

melhoria da prática‖ (ibidem: 102). 

A este propósito, Clímaco (2005) considera que pela natureza de trabalho que a 

escola desenvolve, esta torna-se a unidade crítica do sistema uma vez que, ―Na nova 

ordem administrativa as palavras chave são autonomia, responsabilidade e avaliação. 

Cada escola é responsável pelo cumprimento dos padrões de qualidade fixados pelas 

entidades da administração a quem compete a regulação do sistema, e a noção de 

‗desempenho esperado‘ passa a ser um valor de referência na avaliação externa e interna 

das escolas‖ (ibidem: 115). 

Focalizando de novo as características das diferentes formas de avaliação, na 

esteira de Alaíz, Góis e Gonçalves (2003), a avaliação interna e externa, por vezes, são 

apresentadas como se se tratassem de perspectivas completamente antagónicas. Os 

autores apresentam o seu entendimento sobre as duas formas de avaliação, convocando 

argumentos contra e a argumentos a favor. Assim, referem que a avaliação interna 

 

―é aquela em que o processo é conduzido e realizado exclusivamente (ou quase) por membros da 

comunidade educativa da escola. Pode ser definida como a análise sistemática de uma escola (…) 

com vista a identificar os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos de 

melhoria (…). [Uns] defendem a avaliação interna por a entenderem mais válida: consideram-na 

mais capaz de traduzir a complexidade da actividade educativa levada a cabo numa escola do que 

a avaliação externa limitada necessariamente a um número reduzido de indicadores. Além disso, 

evita a angústia e a desmotivação dos professores e outros profissionais da educação atribuídas à 

avaliação externa‖ (ibidem: 16).  
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Sobre a avaliação externa entendem que 

 

―é aquela em que o processo é realizado por agentes externos à escola (pertencentes a agências de 

avaliação públicas ou privadas), ainda que com a colaboração indispensável de membros da escola 

avaliada. Como exemplo (…) quanto a Portugal, o trabalho realizado pela Inspecção-Geral de 

Educação. (…) Uns preferem a avaliação externa por a considerarem objectiva. Baseada em 

dados quantitativos, facilita comparações entre escolas permitindo, desse modo, definir elevados 

padrões de qualidade exigíveis a todas as escolas. Criticam a avaliação interna porque nesta sujeito 

e objecto quase se confundem, conduzindo a enviesamentos‖ (Alaíz, Góis e Gonçalves, 2003: 16). 

 

Neste âmbito, salientam, porém, que esta oposição entre as duas formas de 

avaliação tende a ser ultrapassada em vários sistemas educativos ―pelo recurso a 

abordagens que integrem os aspectos considerados mais positivos das duas formas de 

avaliação‖ (ibidem: 16).  

Analisando esta oposição entre estas duas formas de avaliação, Leite (2003) 

sublinha que ―contra o argumento de que os práticos estão tão envolvidos nas práticas 

que não conseguem o conveniente distanciamento para realizar a investigação 

avaliativa, (…) muitos teóricos estão, também, tão fechados nas suas teorias que não 

conseguem o distanciamento necessário à análise das situações‖ (ibidem: 127). 

Apesar dos argumentos enunciados, na opinião de Alaíz, Góis e Gonçalves 

(2003), a avaliação externa justifica-se, também, em virtude de ―o progressivo 

descrédito da instituição escolar, nomeadamente da escola pública veiculado pelos 

meios de comunicação de massa. As escolas estão, portanto, à procura de 

reconhecimento e credibilidade, podendo a avaliação externa restituir-lhes parte da 

confiança perdida e ser exibida como um ‗selo de garantia‘‖ (ibidem: 17). 

Estes autores associam as três perspectivas de avaliação: avaliação como a 

prestação de contas, como produção de conhecimento e como desenvolvimento da 

escola a finalidades distintas da avaliação.  

Assim, referem que a primeira perspectiva, a de prestação de contas, se coaduna 

mais com a avaliação sumativa externa, uma vez que é ―realizada por avaliadores 

externos num período de tempo determinado, através da utilização de instrumentos 

uniformes e de critérios predefinidos‖ (ibidem: 31).  

A perspectiva da produção de conhecimento é aquela que se aproxima da 

avaliação diagnóstica, ―uma vez que permite aprofundar o conhecimento sobre a escola 
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ou sobre programas e inovações específicas, quer através da auto-avaliação, quer 

através de avaliações conduzidas por entidades externas‖ (ibidem: 32). A meu ver, esta 

dupla atribuição de papéis, quer pertençam os avaliadores à instituição, quer sejam 

avaliadores externos, parece poder configurar-se como uma avaliação interna, segundo a 

definição que os autores apresentam sobre a mesma.  

E, por último, a terceira perspectiva, a do desenvolvimento, sobre a qual os 

autores referem: ―a abordagem avaliativa mais adequada é a da auto-avaliação, porque é 

contextualizada, envolve os actores locais e tem a vantagem de, em tempo útil, fornecer 

informação susceptível de ser mobilizada de imediato para encetar processos de 

melhoria‖ (ibidem: 33). 

Nesta construção teórica sobre os conceitos e perspectivas de avaliação, Guerra 

(2003) defende que uma avaliação interna e espontânea conduz de certo a resultados 

mais positivos, do que aquela que é externa e imposta, uma vez que a primeira não 

desencadeia resistências nos avaliados:  

 

―Quando se decide avaliar sem que isso corresponda a algo desejado e solicitado pelos 

protagonistas, é plausível que surjam algumas reacções negativas: burocratiza-se o processo, na 

medida em que nem sempre o mesmo é assumido de forma voluntária; os professores sentem 

medo, porque não sabem o que é que se espera deles nem qual a utilização dos dados recolhidos; 

os professores temem pela sua imagem, uma vez que a avaliação é realizada por agentes externos 

dotados de força hierárquica; os professores não colaboram de forma espontânea e decidida, uma 

vez que pensam que o interesse da avaliação é de quem a exige‖ (ibidem: 25). 

 

E, acrescenta ainda que: ―A hierarquização administrativa, de direcção 

descendente, está mais próxima da prestação de contas do que da reflexão voluntária. 

Prova disto é que a própria legislação determina o sentido da subordinação‖ (ibidem: 

26).  

Na mesma linha de pensamento, Simons (1999) ao defender uma cultura de 

colaboração necessária ao desenvolvimento da auto-avaliação, afirma que ―As relações 

de trabalho têm de ser construídas a partir de uma responsabilidade baseada na 

autonomia, e não de uma responsabilidade baseada no poder‖ (ibidem: 165). 

Também Clímaco (2005) defende que a avaliação é interna, quando os 

responsáveis pela mesma se envolvem no processo. 
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―Quando o seu desenvolvimento ou execução é da responsabilidade da instituição que executa o 

programa ou a actividade em apreço, quer envolva na equipa de avaliadores só elementos internos, 

ou elementos internos e externos (…). [P]ode caracterizar-se por ser menos formal do que a 

externa e por ter um carácter faseado ou progressivo, isto é, por poder expandir os enfoques da 

avaliação à medida que vai integrando, com sucesso, nas suas práticas e rotinas as recomendações 

das fases anteriores da avaliação‖ (ibidem: 120). 

 

E acrescenta que o objectivo da avaliação interna, ―enquanto processo de 

regulação e controlo, é potenciar as capacidades de melhoria existentes na instituição e 

nos agentes responsáveis pelos programas em avaliação, tornando-os conscientes do seu 

potencial e orientando o investimento das energias para estratégias adequadas aos 

melhores resultados‖ (ibidem: 120). 

No que respeita à avaliação externa, Clímaco (2005) considera que  

 

―os responsáveis pelo desenvolvimento do processo avaliativo não têm qualquer envolvimento na 

execução (…). [É] formal, obedece a um programa encomendado e negociado com uma entidade 

ou grupo profissional alheio à entidade ou grupo executivo da entidade ou programa a avaliar. O 

grau de flexibilidade na gestão e condução da avaliação externa não depende do seu grau de 

formalidade, mas das regras que forem estabelecidas na sua negociação‖ (ibidem: 120). 

 

Focando-se na auto-avaliação, Simons (1999), através da sua experiência na 

direcção de estudos de caso (externos) de escolas envolvidas na reforma curricular, 

afirma ter-se apercebido ―do potencial da auto-avaliação das escolas no sentido da sua 

melhoria e desenvolvimento‖ (ibidem: 160), defendendo-a como forma de reforço do 

profissionalismo docente. Segundo a autora, este pode expressar-se na melhoria das 

aprendizagens dos alunos, dizendo que ―O conceito de profissionalismo está 

intimamente relacionado com os objectivos educativos da avaliação. A autodirecção, 

assegurada por profissionais responsáveis, é a melhor via para uma melhoria contínua 

da qualidade do ensino prestado às crianças‖ (ibidem: 163). 

Acrescenta, ainda, que o reforço do profissionalismo docente se manifesta 

também nas relações de trabalho entre pares e na própria relação com a comunidade: 

  

―O conceito de autodirecção (…) pressupõe que os profissionais são responsáveis não só pelos 

seus alunos e colegas, mas também pela comunidade que servem, pressupõe que estão 

empenhados em mediar uma situação comunitária no que se refere às necessidades educacionais 
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das crianças. (…) Os profissionais competentes (…) avaliam o que fazem em referência aos 

padrões que eles próprios produziram, investigam os défices de recursos humanos e materiais, 

reagem a mudanças de contexto e de população estudantil, experimentam, desenvolvem novos 

programas, colaboram, envolvem-se em negociações com os actores sociais de cujo apoio e 

participação necessitam‖ (Simons, 1999: 163).  

 

Apesar da ênfase que Simons (1999) coloca na auto-avaliação, não deixa de 

explicitar três observações, para que a mesma resulte num ―processo avaliativo centrado 

na mudança das escolas‖ (ibidem: 165). A primeira prende-se com a cultura de 

colaboração:  

 

―O processo de auto-avaliação das escolas tem de estar incorporado na estrutura da escola e ser 

apoiado por formas de organização que encorajem a participação de todo o pessoal docente e 

alunos, que exijam uma decisão colectiva dos resultados, que permitam uma confrontação e uma 

resolução de conflitos, ou seja, que impliquem que o conhecimento adquirido no decorrer da 

avaliação seja utilizado de forma pertinente e defendido pela maioria dos actores educativos‖ 

(ibidem: 165). 

 

A segunda observação respeita às técnicas ou métodos a utilizar durante um 

processo de avaliação, que por sua vez engloba dois pontos de vista: o primeiro prende-

se com o objectivo da avaliação e o segundo com o próprio processo.  

De acordo com o primeiro ponto de vista, o objectivo da avaliação, Simons (1999) 

refere que ―quando os indivíduos e as escolas se tornam o centro da avaliação, a atenção 

volta-se para uma preocupação com os próprios dados‖ (ibidem: 166). Este aspecto 

deve-se ao ―facto da avaliação ser um processo político [que] assume maior evidência, 

tanto em relação à responsabilidade para com os colegas e alunos, como em relação à 

responsabilidade para com públicos externos à escola‖ (ibidem: 166). E acrescenta que 

―a escolha do método está directamente relacionada com o objectivo da avaliação e com 

o público a quem se destina‖ (ibidem: 166).  

O segundo ponto de vista, relativo ao processo, respeita ―aos critérios de valor e a 

apresentação de provas‖ (Simons, 1999: 166), sublinhando que, ―Para que a auto-

avaliação das escolas, ou qualquer outro tipo de avaliação, tenha credibilidade e 

potencial de desenvolvimento (…) os colegas, alunos, pais e directores devem poder 

participar neste processo de avaliação e, de preferência, na estruturação dos critérios 

com que a escola determina o seu valor‖ (ibidem: 167). 
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A terceira observação refere-se ao apoio que deve ser prestado a uma escola, para 

levar a cabo um processo de auto-avaliação, visto ser, na opinião desta autora, uma 

tarefa complexa: ―é necessário muito apoio e formação auxiliar para determinar e 

manter a auto-avaliação das escolas como um processo (…) A mudança é um processo 

difícil. A auto-avaliação que incorpora um modelo educativo de desenvolvimento 

organizacional exige muito esforço, organização, formação e apoio‖ (ibidem: 167). 

Na mesma linha de pensamento sobre as dificuldades em levar a cabo processos 

de auto-avaliação, Bolívar (2003), sustenta uma posição positiva e de valorização deste 

tipo de avaliação, considerando que. 

 

―é formativa e orientada para o desenvolvimento da escola enquanto organização, proporcionando 

aos professores uma oportunidade para reconstruírem os seus modos de ver o que está sucedendo 

na escola. Por isso mesmo, ela se opõe a uma avaliação das escolas, com o propósito de controlar 

ou de prestar contas (…). O que não exclui – acabando mesmo por ser imprescindível – o apoio de 

facilitadores ou agentes externos, sem cuja assistência a pretensão de mudar pode ser um fracasso‖ 

(ibidem:141). 

 

Concluindo, julgo poder considerar, de acordo com as características assumidas 

pelos diversos autores, que a avaliação externa é orientada para uma metodologia de 

investigação quantitativa, com enfoque nos resultados, assente na prestação de contas e, 

portanto, mais centrada no produto. Este tipo de avaliação pode, contudo, desencadear 

processos de resistência, dado, em muitas situações, resultar de processos impostos 

centralmente e, nesse caso, pode desencadear processos de mudança que não 

representem reais mudanças porque resultam de directivas vindas de fora para dentro 

das escolas.  

A avaliação interna e a auto-avaliação são orientadas por uma metodologia de 

investigação qualitativa, com enfoque nos processos, colectivamente construídas e 

reflectidas, porque os actores educativos se mobilizam, assumindo-se como agentes, 

representando, por isso, uma forma de avaliação mais aberta e desejada. 

Consequentemente, os processos de avaliação interna e de auto-avaliação despoletam 

mais facilmente a mudança real, nos domínios profissional e organizacional das escolas. 

Salienta-se, ainda, o conhecimento que os atores educativos detêm da sua realidade (do 

ethos da sua escola, do não dito, da cultura da escola). Porém, também é referido como 
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aspecto negativo, a falta de objectividade que poderá existir nesta forma de avaliação, 

uma vez que ―objecto‖ e ―sujeito‖, no processo de avaliação, se confundem. 

É também de salientar que existe uma certa ambiguidade, no que respeita às 

singularidades entre a avaliação interna e auto-avaliação, que não se coloca quando se 

fala destas e da avaliação externa. Tal parece ficar a dever-se, como afirmam alguns 

autores, a que, na avaliação interna, possam também existir elementos externos na 

equipa responsável para executar o processo de desenvolvimento da mesma e que, na 

auto-avaliação, esta é levada a cabo por uma equipa que apenas integra elementos 

internos da comunidade educativa.  

Concordo com Alaíz, Góis e Gonçalves (2003) quando referem que, para 

ultrapassar os aspectos negativos das formas de avaliação apresentadas, outros sistemas 

educativos recorreram aos aspectos positivos das mesmas, a fim de salvaguardarem 

todas as perspectivas necessárias à avaliação de uma organização tão complexa como é 

a escola.  

Da análise levada a cabo, pode-se concluir que a avaliação, independentemente da 

sua forma e das finalidades que visa, contribui para aprofundar o conhecimento sobre a 

organização escolar e, consequentemente, permite identificar os pontos fortes e fracos 

da mesma, de forma a poderem ser traçados os respectivos planos de melhoria.  

Não obstante esta realidade, de acordo com as singularidades apresentadas pelas 

três formas de avaliação, também se torna visível, através da opinião dos diversos 

autores, que a auto-avaliação é aquela que contribui para a introdução de um índice 

mais elevado de melhoria nas escolas. 

 

IV.2.2 – A avaliação das escolas: que modelo(s)? 

 

Depois de mobilizados os argumentos que justificam as três modalidades de 

avaliação das escolas e partindo da assumpção do conceito plurívoco da avaliação, 

parece relevante trazer à discussão, do ponto de vista do discurso pedagógico, dois 

outros aspectos: que normas subjazem aos processos de avaliação, num universo tão 

complexo como é a escola e em que paradigma(s) assenta a construção dos mesmos.  

Analisando estas questões, Clímaco (2005) sustenta que, 
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―Combinar a clareza e simplicidade do discurso com o rigor de um trabalho técnico especializado, 

de modo a que os não especialistas não tenham margem para dúvidas e não façam interpretações 

ou extrapolações incorrectas, exige que os avaliadores sejam profissionais desta disciplina e 

especialistas nas diversas áreas científicas em apreço. (…) Por isso, as organizações profissionais 

dos avaliadores de educação estabeleceram um conjunto de normas relativas ao trabalho de 

avaliação e à prestação do serviço da avaliação, obrigando profissionais e clientes a cooperar entre 

si e a respeitar as normas básicas de todas as avaliações‖ (ibidem: 108). 

 

Estas normas constituíram, segundo a autora, a base para a elaboração ―de normas 

que foram preparadas e subscritas pela Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation, incluindo também as que foram subscritas pela Evaluation Research 

Society, ambas americanas, representando dezenas de organizações associadas e 

milhões de avaliadores‖ (ibidem: 109). De acordo com esta autora, estas normas 

―podem ser agrupadas em quatro grandes categorias
26

, que funcionam como critérios de 

qualidade de toda a avaliação, independentemente do objecto avaliado‖ (ibidem: 109).  

Clímaco (2005) refere ainda que, em 1981, foram desenvolvidas, a partir das 

quatro acima enunciadas, trinta normas específicas, que representam o código de 

conduta dos avaliadores registados. Estas normas são revistas de cinco em cinco anos, 

por um comité permanente, o qual envolve doze organizações, enquadradas pelo Centro 

de Avaliação, da Universidade de Michigan Ocidental. 

Por um lado, a alusão a este conjunto de normas que devem nortear o desempenho 

profissional dos avaliadores, a meu ver, assume relevo neste contexto, uma vez que é 

importante que se compreenda como se estabelece o nível da qualidade e exigência da 

avaliação, da sua orientação adequada, em virtude da pluralidade semântica do seu 

campo de estudo e da complexidade da organização. 

                                                           
26 ―Normas de utilidade  – a avaliação deve dirigir-se para (…) os que têm responsabilidade de gestão ou capacidade 

decisória (…) mas deve sobretudo ajudar a identificar quais os problemas ou as questões de maior importância 

levantadas pela avaliação, os pontos fortes e fracos e sugestões para melhorar‖; ―Normas de exequibilidade ou 

viabilidade (…) que dizem respeito ao carácter prático, exequível, económico e adequado das avaliações, do ponto 

de vista cultural, social ou político‖; ―Normas de ética (…) em que pontos se espera a colaboração entre avaliadores 

e avaliados, como se protegem os direitos das partes interessadas e se garante equidade na análise dos resultados‖ e 

―Normas de exactidão – a avaliação tem de descrever com clareza a relação do objecto em avaliação com o 

contexto em que se insere e a sua evolução‖ (Clímaco, 2005: 109). 
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Por outro lado, esta procura de cientificidade e de objectividade parece encontrar 

eco na construção de modelos de avaliação. Assim, seja qual for a modalidade de 

avaliação, importa definir pelos responsáveis do processo, o modelo de avaliação em 

que a mesma se irá ancorar.  

Para Clímaco, (2005), os modelos representam ―modos de pensar a realidade, 

umas vezes referenciando-se aos seus elementos constitutivos (os conteúdos), outras 

vezes referenciando-se ao modo como se produz informação sobre os elementos 

constitutivos da realidade (os procedimentos e as metodologias de produção de 

conhecimento)‖ (ibidem: 125). 

Parece querer isto significar que as diferenças entre os modelos de avaliação 

assentam, sobretudo, nos objectivos que subjazem ao processo de avaliação, o que 

condiciona os métodos e instrumentos a utilizar na recolha da informação, bem como a 

organização e tratamento de dados da mesma, e induz para uma determinada leitura da 

realidade. 

 Ainda na esteira da mesma autora, 

 

―Existem várias maneiras de tipificar ou organizar modelos de avaliação, mas dificilmente 

conseguiremos uma taxonomia que tipifique de forma estanque os diferentes modelos. Todas as 

categorizações ou classificações, são propostas para organizarmos o pensamento (…) O 

importante é perceber o que têm de especial e o que as pode fazer pertencer predominantemente a 

uma categoria ou a outra‖ (ibidem: 126). 

 

A este propósito, convoco Terrasêca (2006) que problematiza dois modelos de 

avaliação: um deles é conotado com a ciência experimental, o modelo positivista, 

cujos objectivos visam fundamentalmente o controlo e a verificação; o outro apresenta 

características da investigação-acção perspectivando a avaliação ―enquanto 

problemática do sentido‖ (ibidem: 70). No entanto, esta autora defende que, 

considerando as diferenças entre estes modelos de avaliação - a avaliação sentido e a 

avaliação controlo - os mesmos não devem ser tratados como opostos, mas sim, 

perspectivados numa relação binária de tensões que se relacionam e que se cruzam de 

forma articulada. Na visão de Terrasêca (2006), a avaliação sentido é entendida  

 

―como avaliação enquanto problemática de sentido, [que se reclama] de critérios que Morin 

reivindica como sendo característicos da investigação-acção: o seu fundamento teórico é 
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praxeológico, encara a realidade como sendo heterogénea e dinâmica, admite uma abordagem 

interactiva, assente num processo de negociação e segundo um estilo participativo (…) sendo que 

o que importa é discutir perspectivas diversas de avaliação e respectivos critérios de 

cientificidade‖ (ibidem: 70).  

 

Por seu lado, a avaliação controlo é ―realizada numa perspectiva de controlo e de 

verificação (avaliação como medida) [que] se reclama de critérios compatíveis com a 

investigação experimental: o seu fundamento teórico é positivista, o seu objectivo é a 

verificação, a realidade é encarada como única e homogénea (ou é homogeneizada), os 

valores são neutros e recorre a uma abordagem simplificada‖ (ibidem: 70).  

Tal como Clímaco (2005) também Terrasêca (2006) sublinha que ―A avaliação 

não consiste numa noção homogénea, existindo diversas avaliações, consoante os 

modelos defendidos e, também, dos critérios de cientificidade preconizados‖ (ibidem: 

70). 

As ideias expressas por estas autoras entroncam no pensamento de Hadji (1994) 

que defende uma dupla articulação entre Referente (idealização) e Referido (conjunto de 

informações recolhidas), isto é, entre uma determinada conceptualização e uma dada 

realidade, considerando que o avaliador é externo, e, como tal, consegue o 

distanciamento necessário, quando avalia. Como sustenta o autor ―Distancio-me e 

constituo-me como um sujeito exterior às coisas avaliadas enquanto produtor de um 

discurso que julga essas coisas‖ (ibidem: 29). Nesta linha de raciocínio, o avaliador  

 

―está, irremediavelmente, em posição intermédia, entre o prescritor, que diz como deveria ser o 

objecto avaliado (tempo de construção do referente) e o observador, que diz como é o objecto na 

sua realidade concreta (tempo de construção do referido). O espaço ideal da avaliação é um espaço 

de mediação, um espaço aberto pela faculdade do Homem em não se contentar em viver num 

mundo de objectos, tais como eles são na sua realidade concreta (a sua existência, o seu ser), mas 

em operar numa ruptura com esse mundo do imediato para o pensar, o ‗ler‘, o apreciar através das 

ideias que forja da ‗essência‘ dos objectos, daquilo e por aquilo que ‗valem‘ e merecem existir. O 

avaliador é um mediador que diz: ‗Sendo assim, e devendo ser assim, é preciso pensar nisto à luz 

daquilo‘. Avaliar é mesmo tomar posição sobre o ‗valor‘ de qualquer coisa que existe‖ (ibidem: 

35). 

 

Já Lecointe (1997), defende uma tripla articulação, uma vez que considera que a 

avaliação se encontra no centro de um conjunto de forças e o Referido (recolha de 
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informações) e o Referente (a normatividade) entram em confronto com a Referência 

(sistema de valores). Assim, para este autor, o Referente tem de ser lido de acordo com 

a Referência. O que proporciona a leitura é a articulação entre o Referido e a 

Referência, valorizando ou desvalorizando, e, o avaliador é o mediador, nesta tripla 

articulação.  

Apoiando-se na perspectiva de Lecointe (1997), Terrasêca (2006) refere que a 

 

―operação de construção do referente, intelectual e racionalizada, é vivida pelos avaliados 

emocionalmente e com uma grande implicação. Assim, este processo de articulação entre referido 

e referente não é meramente intelectual, mas trata-se de um processo de tripla articulação, pois que 

tanto o referido quanto o referente se reportam a sistemas de valores, fazendo intervir, nesta 

operação, o que o autor designa como a ‗referência da avaliação‘, que esquematiza através de um 

triângulo, no centro do qual a avaliação se define ao pôr em relação os três vértices – constituídos 

pelo ‗referido‘, pelo ‗referente‘ e pela ‗referência‘ –, através da „sua interacção; não de forma 

geométrica e regular, mas de forma iterativa e espiralada‟” (Lecointe, cit. in Terrasêca, 2006: 73-

74). 

 

Considerando as perspectivas de Hadji (1994) e de Lecointe (1997) e, de acordo 

com a análise de Terrasêca (2006), poder-se-á inferir que a visão de Hadji estará mais 

próxima de um ―olhar distante‖, numa perspectiva de avaliação controlo e a de 

Lecointe de um ―olhar mais próximo‖, numa perspectiva de avaliação sentido e de uma 

maior implicação. 

Em suma, do mesmo modo que na definição do conceito de avaliação, a 

assumpção de modelo de avaliação também não é pacífica, dependendo ambas do 

entendimento dos sujeitos que desencadeiam os processos de avaliação, dos objectivos 

que perseguem e dos métodos e instrumentos que utilizam. Nesta interpretação sobre 

modelos de avaliação, adopto, em proximidade com Terrasêca (2006), uma postura que 

se filia ao paradigma de complementaridade entre modelos, uma vez que aparentam 

perspectivar um olhar mais profundo, resultando em avaliações com elevado grau de 

conhecimento e de informação
27

 sobre as organizações e destas sobre si próprias e, por 

                                                           
27 Na perspectiva de Clímaco (2005), ―Por informação entende-se a existência de elementos chave, ou indicadores 

essenciais, descritivos do funcionamento das instituições, do modo como são utilizados os recursos existentes nos 

diferentes sectores de actividade e os resultados que se procuram e que se conseguem obter. Só este conhecimento 

permite uma visão global do desempenho de cada sector e a formulação de juízos de valor sobre a eficiência 

organizacional e sobre a eficácia da actividade desenvolvida‖ (ibidem: 59). 
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isso mesmo, com maior probabilidade de operacionalizarem a transformação desejada: 

dos sujeitos e, consequentemente, das escolas. 

 

IV.2.2.1 – Apresentação do modelo de avaliação externa das escolas, em Portugal e seu 

enquadramento legal  

 

É a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro
28

, que regulamenta a avaliação das 

escolas, em Portugal. No artigo 8º, são atribuídas as acções a desenvolver, na 

modalidade da avaliação externa e no âmbito das suas competências, à Inspecção-Geral 

de Educação.  

A Inspecção-Geral de Educação participou e desenvolveu projectos de 

avaliação
29

, entre 1999 e 2006: o Projecto ESSE – Effective School Self-Evaluation 

(Eficácia da Auto-avaliação das Escolas), que foi desenvolvido pela associação europeia 

de inspecções centrais de educação, tendo decorrido entre Abril de 2001 e Março de 

2003; os projectos desenvolvidos pela IGE, Projecto da Avaliação Integrada das 

Escolas, que decorreu entre 1999 e 2002 e Aferição da Efectividade da Auto-Avaliação 

das Escolas, decorrido entre 2004 e 2006. Estes projectos apresentam um aspecto 

comum: o encorajamento e aferição da eficácia dos processos de auto-avaliação das 

escolas.  

Explicitada a atribuição da avaliação externa das escolas à IGE, o Despacho 

conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio regulamenta a constituição do Grupo de Trabalho 

que terá como função designar os peritos e definir as formas de aplicação e de 

desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da avaliação externa, de forma a serem 

celebrados os contratos de autonomia com escolas seleccionadas, em articulação com os 

serviços do Ministério da Educação. No preâmbulo deste documento legal pode ler-se:  

 

―O Programa do XVII Governo Constitucional assumiu como um dos seus objectivos prioritários, 

em matéria de política educativa, a adopção de medidas com vista a enraizar a cultura e a prática 

da avaliação em todas as dimensões do sistema de educação e formação, designadamente através 

do lançamento de um programa nacional de avaliação dos estabelecimentos de educação pré-

                                                           
28 A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro será aprofundada no capítulo V, relativo à análise e interpretação dos dados, 

tendo em conta a questão e objectivos que orientam a investigação e as categorias definidas para a análise dos 

normativos. 

29 http://www.ige.min-edu.pt, acedendo a ―Projectos e Actividades da IGE (1999-2006)‖. 

http://www.ige.min-edu.pt/
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escolar e dos ensinos básico e secundário. Assume-se também, explicitamente, uma relação 

estreita entre a avaliação e o processo de autonomia das escolas, cujo desenvolvimento pressupõe a 

responsabilização, a prestação regular de contas e a avaliação‖ (Despacho Conjunto n.º 370/2006).  

 

O Grupo de Trabalho foi designado para a preparação, num primeiro período, da 

―fase piloto da avaliação externa, que foi conduzida e concluída até ao final do ano 

lectivo [2005-2006] e que teve duas vertentes: o estabelecimento dos termos de 

referência para a avaliação externa e a execução e avaliação do piloto de avaliação 

externa.‖ (Grupo de Trabalho para Avaliação das Escolas
30

, 2006: 2), tendo procedido, 

num período subsequente, à ―apresentação pública da execução e dos resultados do 

piloto. Em simultâneo, desenvolveu-se um documento metodológico que visa 

estabelecer um conjunto de pontos comuns da auto-avaliação, necessários como 

preparação para a avaliação externa‖ (ibidem: 2). No seguimento da experiência 

adquirida com a execução deste projecto, e tendo em conta as opiniões dos avaliadores 

assim como a análise dos resultados, o Grupo de Trabalho foi levado a ―uma revisão 

dos factores constantes do quadro de referência inicial (…), à necessidade de uma 

reflexão sobre a constituição dos painéis formados para as entrevistas nas escolas (…) 

[e] foi também desenvolvido um documento para enquadrar a apresentação das escolas‖ 

(ibidem: 2).  

Após a concretização deste trabalho ―por incumbência da Sr.ª Ministra da 

Educação, o grupo de trabalho lançou ainda a 2ª fase de avaliação externa, a decorrer 

em 2007 sob responsabilidade da Inspecção-Geral da Educação‖ (ibidem: 2). 

Pode-se, deste modo constatar, que a avaliação externa tem vindo a ser uma 

prática gradual das e nas escolas, em Portugal, desde 2006 (por candidatura das próprias 

e/ou por indicação da IGE), sendo a equipa formada por dois inspectores e por um 

avaliador externo à IGE.  

A metodologia do modelo de avaliação externa utilizado pela IGE assenta na 

definição de cinco objectivos, a saber:  

 

―Fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas práticas e dos seus 

resultados; articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos da auto-

avaliação das escolas; reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia; 

                                                           
30 http://www.ige.min-edu.pt, acedendo a ―Avaliação Externa das Escolas, Fase Piloto, Relatório final da actividade 

do Grupo de Trabalho para Avaliação das Escolas‖. 

http://www.ige.min-edu.pt/
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concorrer para a regulação do funcionamento do sistema educativo e contribuir para o melhor 

conhecimento das escolas e do serviço público de educação, fomentando a participação social na 

vida das escolas‖ (Azevedo, 2009: 4-5
31

). 

 

Para a consecução destes objectivos, o modelo de avaliação de avaliação externa 

das escolas/agrupamentos comporta os seguintes cinco domínios: ―resultados; prestação 

do serviço educativo; organização e gestão escolar; liderança; capacidade de auto-

regulação e melhoria da escola‖ (ibidem: 6). Cada um destes domínios é subdividido em 

indicadores de observação, que, a meu ver, parecem incidir nas aprendizagens e 

comportamento dos alunos, práticas docentes e apoio diferenciado, organização e gestão 

escolar, liderança e participação comunitária e processos de ―auto-avaliação e sua 

sustentabilidade‖ (ibidem: 11). 

De acordo com o documento que tem vindo a servir de referência, o modelo 

operacionaliza-se em três etapas: a primeira diz respeito à selecção das escolas e ao 

―tratamento e análise de dados recolhidos nas bases estatísticas nacionais fornecidos 

pelo ME – MISI‖ (ibidem: 12), relativos aos resultados dos alunos, decorrentes da 

avaliação interna e externa; à caracterização do pessoal docente e não docente, 

encarregados de educação e acesso dos alunos às TIC; a segunda corresponde à 

constituição, pela IGE, das equipas de avaliadores, que, uma vez eleitas, se encarregam 

de analisar os documentos orientadores dos agrupamentos/escolas (PE, RI, PA, PC…); 

a síntese de apresentação da escola para organização da visita de dois ou três dias, a 

sessão de apresentação da escola e observação directa das instalações; a terceira etapa 

corresponde à audição, através de entrevistas em painel, de todos os actores educativos 

da escola. Por fim, a equipa de avaliação externa elabora um relatório que é 

posteriormente enviado para a escola e que está sujeito a contraditório por parte da 

escola/agrupamento, sendo ambos publicados na página da IGE
32

. 

Em suma, a Inspecção Geral de Educação tem a seu cargo, não só a avaliação 

externa entendida como prestação de contas, assumida como uma prática vertical, mas 

também o apoio ao desenvolvimento e sistematização de práticas de auto-avaliação, 

                                                           
31 In (http://www.ige.min-edu.pt), acedendo a ―Seminários‖, documento ―Inspecção Geral da Educação – Avaliação 

Externa das Escolas, 2006-2009 – Seminários Avaliação das Escolas: auto-avaliação e avaliação externa, 28 de 

Abril, 15 de Maio de 2009‖. 

32 http://www.ige.min-edu.pt, acedendo em ―Avaliação Externa das Escolas‖. 

http://www.ige.min-edu.pt/
http://www.ige.min-edu.pt/
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para que as escolas consigam responder aos padrões de qualidade determinados pela 

administração central, assentes na eficácia e na eficiência.  

Para além disso, no exercício das funções que lhe são atribuídas, no desempenho 

da avaliação externa, a IGE produz relatórios anuais que sistematizam as avaliações 

realizadas ao longo do ano, constituindo alguns destes relatórios objecto de análise neste 

estudo, como mais à frente, na parte empírica, darei conta. 
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PARTE II 

  O Percurso da Investigação 
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(…) a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 

objectividade e da fecundidade da subjectividade. (…) Analisar 

mensagens por esta dupla leitura onde uma segunda leitura se 

substitui à leitura ‘normal’ do leigo, é ser agente duplo, detective, 

espião… Daí a investir-se o instrumento técnico enquanto tal e 

adorá-lo como um ídolo capaz de todas as magias, fazer-se dele 

o pretexto ou o álibi que caucione vãos procedimentos, a 

transformá-lo em gadget inexpugnável do seu pedestal, vai um 

passo… que é preferível não transpor. 

 

Laurence Bardin (1995) Análise de Conteúdo (Prefácio) 
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Notas Introdutórias 

 

De acordo com os autores que tenho vindo a mobilizar, é unânime a opinião de 

que a avaliação deve ser uma realidade nas escolas, considerando que a mesma 

contribui para o desenvolvimento profissional dos que nelas trabalham, para a melhoria 

das aprendizagens dos alunos e, consequentemente, para a melhoria das instituições 

escolares e dos sistemas educativos. 

Alicerçada nestes pressupostos teóricos, considerei pertinente, tendo como 

referência as questões e os objectivos que orientam este estudo, construir o corpus de 

análise, assente exclusivamente, como já referi no Capítulo I, em três normativos
33

 que 

sustentam e determinam a avaliação das escolas, em três relatórios da IGE relativos à 

avaliação externa das escolas (2006 a 2009) e em dois pareceres do CNE, também sobre 

a avaliação externa das escolas.  

Deste modo, nesta parte, explicito o percurso de pesquisa. Primeiramente, 

apresento os documentos e a justificação da sua pertinência; seguidamente, descrevo o 

processo de pesquisa, tendo privilegiado como técnicas de recolha e tratamento dos 

dados, respectivamente, a análise documental e a análise de conteúdo, ancoradas em 

categorias e grelhas de análise, que permitiram uma melhor organização da informação 

e a sua análise e interpretação.  

Finalmente, no último ponto, que designei de ―Cruzando discursos”, estabeleço a 

relação entre os diferentes documentos analisados, salientando, nesse confronto, os 

aspectos comuns enunciados em todos os documentos, não esquecendo os aspectos 

omissos, pelo significado que essa ocorrência também pode representar. 

Não obstante, importa realçar que, embora não esquecendo o rigor de que tem de 

se revestir um trabalho de pesquisa qualitativa, neste estudo não me alheei da 

experiência profissional que detenho, uma vez que, sendo professora, me tenho 

interessado por compreender e acompanhar os processos de mudança que têm vindo a 

ser preconizados para as escolas, e que também já experienciei a realização da avaliação 

externa no Agrupamento de escolas onde exerço funções, no ano lectivo de 2007-2008. 

Daí, também, o interesse pela realização deste trabalho de investigação. 

                                                           
33 Para além destes documentos, recorro a outros (o Decreto-lei 115-A/98, de 4 de Maio, o Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril e a Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro.), que não tendo sido analisados segundo o sistema 

categorial, são convocados ao longo da análise, sempre que me parece pertinente, no sentido de a enriquecer. 
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V.1 – Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos seguidos na investigação tiveram em conta o 

objecto de estudo, as questões e os objectivos que o estruturam. 

Neste sentido, e tal como referi no capítulo metodológico, recorri 

privilegiadamente à análise documental como técnica de recolha de informação. Esta 

opção justifica-se também pela natureza do objecto de estudo, cujo enfoque se 

direcciona para a compreensão da complexidade subjacente ao modelo de avaliação das 

escolas. 

Assim, defini como material empírico o seguinte: 

1- Normativos legais: Lei n.º49/2005, de 30 de Agosto (2ª alteração à Lei 

n.º 46/86, de 14 de Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo), que 

estabelece o quadro geral do sistema educativo; Lei n.º 31/2002, de 20 

de Dezembro, que regulamenta a Avaliação das escolas do ensino não 

Superior e o Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio, que 

regulamenta a constituição do grupo de trabalho que terá como função 

designar os peritos e definir as formas de aplicação e de 

desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da avaliação externa; 

2-  Outros documentos: Relatórios de Avaliação da Inspecção-Geral da 

Educação, correspondentes aos anos lectivos de 2006 a 2009 e os 

Pareceres n.º 5/2008 e n.º 3/2010, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE).  

É ainda de salientar, como já anteriormente referi, que também recorri a outros 

normativos
34

, nomeadamente os que se relacionam com a autonomia e gestão das 

escolas, uma vez que a avaliação das escolas se articula com o enquadramento da 

autonomia das mesmas. Todavia, o recurso a estes documentos não obedece ao sistema 

categorial de análise do material empírico. Eles são convocados no texto como apoio à 

argumentação que vou construindo, ao longo do mesmo. 

Nos pontos seguintes deste capítulo justifico a opção pelos diferentes materiais 

empíricos. 

                                                           
34 São de referir o Decreto-lei 115-A/98, de 4 de Maio, o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril e a Portaria n.º 

1260/2007, de 26 de Setembro. 
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V.1.1 – Justificação da escolha dos normativos 

 

Como referi na Introdução da Parte II deste trabalho, dada a natureza do objecto 

de estudo foi necessário seleccionar de entre os normativos existentes sobre a avaliação 

das escolas, aqueles que directamente a sustentam e determinam e, sobretudo, que 

melhor responderiam ao objecto de estudo. 

Assim, elegi a Lei n.º49/2005, de 30 de Agosto (2ª alteração à Lei n.º 46/86, de 14 

de Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo), por considerar, por um lado, que é 

nela que se encontram consagrados os princípios orientadores da organização do 

sistema educativo português, e, como tal, a avaliação do sistema educativo. Por outro 

lado, recorri a este normativo por constituir um marco temporal, no âmbito da avaliação 

do sistema educativo, argumento que converge com a visão de estudiosos no campo da 

avaliação e que consideram que a avaliação só assume relevância em Portugal a partir 

dos anos 90 (Clímaco, 2005). 

A escolha da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, que ―tem por objecto, no 

desenvolvimento do artigo 49.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 

14 de Outubro, o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, adiante 

designado por sistema de avaliação‖ (ibidem: artigo 1.º), assume uma tripla importância. 

Por um lado, é esta Lei que torna obrigatória a avaliação da educação e do ensino não 

superior, como já anteriormente foi referido; por outro lado, também é ela que legitima 

a atribuição da avaliação, nas modalidades de externa e de auto-avaliação, à IGE. Para 

além disso, também é esta lei que atribui funções ao CNE, como se pode ler no seu 

artigo 11º: ―Integram a estrutura orgânica do sistema de avaliação o Conselho Nacional 

de Educação, através da sua comissão especializada permanente para a avaliação do 

sistema educativo‖ (ibidem: 7953). É, portanto, esta Lei que acaba por despoletar o meu 

interesse pelos Relatórios da IGE e pelos Pareceres do CNE.  

Quanto ao Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio, o mesmo foi escolhido 

porque regulamenta a constituição do grupo de trabalho que teve como função designar 

os peritos e definir as formas de aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-

avaliação, quer da avaliação externa e, por isso, é também fundamental para se perceber 

como é designada a equipa de trabalho que delineia a operacionalização da avaliação 

das escolas.  
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V.1.2 – Justificação da escolha dos Relatórios da IGE 

 

O facto de ser da responsabilidade da IGE a avaliação externa das escolas e sendo 

público o seu sítio electrónico
35

, onde é disponibilizada informação variada sobre as 

funções que lhe são atribuídas pelo ME, acedi a esta página com o intuito de nela 

encontrar informação relevante sobre avaliação externa das escolas. De entre essa 

informação, acedi aos relatórios referentes à avaliação externa das escolas, 

correspondentes aos processos desenvolvidos nos anos lectivos de 2006 a 2009. 

O recurso aos Relatórios da IGE justifica-se, quer pelo objecto de estudo, quer 

pelas questões e objectivos que o orientam. De modo específico, a análise destes 

relatórios justifica-se pelo manancial de informação que comportam, não só pelos 

resultados globais que apresentam da avaliação das escolas, mas principalmente porque 

permitem percepcionar a visão que as equipas, sob a responsabilidade da IGE, têm 

vindo a construir sobre as práticas de avaliação em curso nas escolas/agrupamentos e 

sobre efeitos gerados ao nível da cultura organizacional das escolas/Agrupamentos, 

tendo por base o modelo de avaliação preconizado. 

 

V.1.3 – Justificação da escolha dos Pareceres do CNE 

 

Decorrente também da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, como já referi, 

assumiram particular relevância as opiniões que o CNE emite sobre os resultados da 

avaliação. E, neste caso, considerei interessante verificar que na LBSE, Lei n.º 49/2005, 

de 30 de Agosto, apesar de ser reputado ao CNE de se constituir num órgão consultivo 

sobre áreas abrangentes do sistema educativo, nela não lhe são atribuídas funções, na 

área da avaliação do sistema educativo.  

É, como também já referi, a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, que legitima 

esta função, indo até mais longe do que a solicitação da emissão de pareceres sobre os 

resultados da avaliação, atribuindo ao CNE competências para recomendar ao ME ―a 

utilização de processos de avaliação específicos‖ (ibidem: artigo 12º), assumindo, a meu 

ver, um papel de relevo, na eventual mudança das políticas educativas, nomeadamente 

na área da avaliação do sistema educativo.  

                                                           
35 http://www.ige.min-edu.pt, 

http://www.ige.min-edu.pt/
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No caso concreto deste estudo, os documentos produzidos por esta entidade têm 

um papel fundamental por representarem uma visão sobre os resultados da avaliação 

externa das escolas, isto é, um olhar (do CNE) sobre o olhar produzido pela IGE, e por 

emitirem pareceres úteis à melhoria do processo de avaliação externa das escolas. Este 

facto origina que o meu olhar surja numa terceira dimensão, quando analiso os 

resultados da avaliação das escolas, a partir dos Pareceres do CNE.  

Construído o corpus de análise, numa primeira fase – que de acordo com Bardin 

(1995) constitui uma pré-análise uma vez que é intuitiva a selecção dos documentos 

porque não foram ainda submetidos a uma qualquer análise segundo uma qualquer 

técnica – sou então levada a concluir que se estabelece uma estreita relação entre os três 

tipos de documentos que seleccionei: os normativos, enquanto documentos políticos que 

traduzem determinações sobre a avaliação do sistema educativo, emanadas quer pelo 

poder legislativo (Assembleia da República), quer pelo poder executivo (Ministério da 

Educação); os Relatórios, que expressam reflexões produzidas pela IGE sobre a 

avaliação das escolas, mas cuja incumbência também é determinada pelo ME e os 

Pareceres do CNE que, sendo um órgão consultivo, assume, como já foi assinalado, um 

papel relevante, pois poderá sugerir ao ME recomendações para melhoria dos processos 

em curso. Apesar de os documentos poderem assumir estatutos diferentes, apresentam 

um traço comum: todos dependem do controle do poder político.  

 

V.1.4 – O processo de organização da informação  

 

A organização da informação seguiu determinados procedimentos que devem ser 

explicitados, a fim de que se compreenda que a análise produzida, no tratamento dos 

dados, não resultou de processos aleatórios que poderiam conduzir a um ―resumo‖ da 

informação recolhida. Antes obedeceu a processos criteriosos de recolha e de tratamento 

dos dados, neste último caso, de acordo com o sistema categorial
36

 (Bardin, 1995), e 

cujas categorias sustentaram a ―interpretação‖ daqueles dados.   

                                                           
36 O sistema categorial, que é utilizado neste estudo, enquadra-se nos pressupostos teóricos que Bardin (1995) 

apresenta da seguinte forma: ―a análise categorial temática é, entre outras, uma das técnicas da análise de conteúdo 

(…) [que consiste na] manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem‖ (ibidem: 46). 
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Assim, iniciei este processo com uma leitura atenta dos documentos (leitura 

flutuante, Bardin, 1995) e que antecedeu a fase de codificação
37

 e de categorização
38

 

inerentes ao processo de organização da informação (o que fazer? e como fazer?). Dessa 

leitura, emergiu um conjunto de categorias para a análise dos diferentes documentos, 

tendo em conta as questões e objectivos orientadoras da investigação e o lugar e estatuto 

que nela ocupam os referidos documentos. 

Deste modo, foi criado um conjunto de categorias para análise dos normativos, 

outro conjunto para análise dos relatórios da IGE e ainda outro conjunto para análise 

dos pareceres do CNE. Salienta-se, no entanto, que as categorias respeitantes a cada 

grupo de documentos obedeceram entre si aos critérios da homogeneidade
39

 e da 

pertinência
40

, sendo que este último é comum a todas as categorias, independentemente 

das diferenças existentes e que respeitam aos interlocutores e respectivos contextos. 

Este processo de categorização, aconteceu como que em simultâneo à leitura 

atenta dos documentos, tendo em conta por um lado, a sistematicidade com que 

determinados conceitos aparecem no texto. Por outro lado, este reconhecimento dos 

conceitos fica a dever-se à influência do quadro de referência teórico previamente 

construído, mas cujas leituras também foram orientadas pelo objecto de estudo e pela 

selecção do material empírico. Como refere Afonso (2005), 

 

―No processo de construção do conhecimento científico, a relação entre a teoria e a pesquisa 

empírica tem uma natureza circular, de interacção recíproca. Por um lado, a construção teórica 

fundamenta-se nos dados empíricos. Por outro lado, o trabalho empírico pressupõe o 

                                                           
37 A codificação ―corresponde a uma transformação – efectuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, 

transformação esta que, por recorte (…) permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 

susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto‖ (Bardin, 1995: 103). 

38 A categorização ―é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente definidos‖ (Bardin: 

1995: 117). 

39 O critério da homogeneidade assenta nos seguintes princípios: ―Um único princípio de classificação deve governar 

a sua organização. Num mesmo conjunto categorial, só se pode funcionar com um registo e com uma dimensão de 

análise‖ (Bardin, 1995: 120). 

40  O critério da pertinência, segundo Bardin (1995) verifica-se quando uma categoria ―está adaptada ao material de 

análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido (…) O sistema de categorias deve reflectir as 

intenções da investigação, as questões do analista e/ou corresponder às características das mensagens‖ (ibidem: 

120). 
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questionamento da realidade social observada a partir de um qualquer esquema conceptual mais ou 

menos estruturado em teorias ou modelos consolidados‖ (ibidem: 23). 

 

Depois deste processo, que segundo Bardin (1995) já é de pré-análise, impôs-se, 

então, proceder à codificação do material empírico, ou seja, um processo em que o 

material ―é segmentado em unidades de sentido, cada uma das quais é referenciada a 

uma das categorias definidas (…) Assim, o processo de codificação dá origem à 

produção de um corpus de informação trabalhada e organizada substantivamente em 

função dos objectivos de pesquisa‖ (Afonso, 2005: 122).  

Depois de definidas as categorias, foram elaboradas grelhas de análise, (Anexos I, 

II e III) que me proporcionaram a organização das unidades de sentido referenciadas a 

cada categoria, tal como refere o autor acima citado. 

 Este processo permitiu-me, portanto, atribuir sentido aos dados recolhidos, tendo 

sempre presente, as questões e os objectivos que norteiam este estudo.  

A fim de melhor explicitar o processo de codificação e de categorização, passo a 

explicitar as categorias que emergiram do material empírico já referido.  

 

V.1.5 – Justificação das categorias para tratamento da informação recolhida nos 

normativos, nos relatórios e nos pareceres 

 

De acordo com os procedimentos descritos e tendo também por referência o 

quadro teórico, ao efectuar uma leitura cuidadosa dos documentos, a minha atenção 

centrou-se, sobretudo, nos discursos que reflectiam os conceitos que foram alicerçados 

nos discursos dos analistas.  

 

V.1.5.1 – Justificação das categorias emergentes nos normativos 

 

Como já argumentei no ponto V.1.1, os normativos que fazem parte do corpus de 

análise deste estudo foram seleccionados por terem sido considerados aqueles que 

determinam e sustentam a avaliação externa e a auto-avaliação das escolas.  

Assim, no discurso destes documentos, fui assinalando palavras, frases e/ou 

parágrafos, cujo significado se relacionava com a avaliação das escolas. Deste exercício, 

emergiram as seguintes categorias: concepção de avaliação, princípios orientadores de 
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avaliação, práticas/instrumentos de concretização, sujeitos intervenientes na avaliação 

e finalidades/objectivos da avaliação. 

A concepção de avaliação assumiu relevância, uma vez que de acordo com os 

analistas, o entendimento que se faz da avaliação não é unívoco, pelo que interessava 

perceber qual o significado expresso nos três normativos. 

A categoria relativa aos princípios orientadores de avaliação justificou-se 

também pelo facto de nos três normativos serem explicitadas as formas de avaliação, as 

diferentes áreas da organização escolar a implicar na mesma e a sua interdependência, 

bem como os meios através dos quais se pretende concretizar a avaliação. 

A categoria relativa às práticas/instrumentos de concretização, também 

sobressaiu no discurso dos três normativos e tornou-se relevante na análise, a fim de que 

pudesse compreender, no discurso legal, de que forma as modalidades de avaliação 

externa e de auto-avaliação se interrelacionam e quais são os meios utilizados, assim 

como os indicadores estabelecidos para a sua concretização.  

A categoria relativa aos sujeitos intervenientes na avaliação emergiu pela 

referência que é feita às estruturas, entidades oficiais e particulares, na qualidade de 

especialista, que intervêm na avaliação. 

E, por último, a categoria relativa às finalidades/objectivos da avaliação surge 

com extrema relevância na Lei n.º31/2002, de 20 de Dezembro, sendo quase invisível, 

nos outros dois documentos. Contudo, a mesma foi mantida pela importância que esta 

Lei assume no quadro da obrigatoriedade da avaliação das escolas, em Portugal, e dos 

fins que são tidos em vista. 

Para proceder à organização da informação, na grelha de análise dos normativos 

(Anexo I), dispus, na vertical, as categorias e, na horizontal, os normativos legais. A 

cada categoria foram referenciadas as unidades de sentido recortadas de cada 

documento legal, que ressaltaram do cruzamento dos factores enunciados. 

 

V.1.5.2 – Justificação das categorias emergentes nos relatórios da IGE 

 

Dada a natureza de que se revestem os relatórios da IGE, e tendo em conta os 

interlocutores (actores no terreno), os contextos subjacentes à produção de texto (as 

escolas) e, ainda os destinatários (o ME, os actores educativos e a sociedade, em geral), 

na leitura efectuada sobre os Relatórios da IGE, a minha atenção centrou-se nos 
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processos de avaliação descritos, face aos domínios inerentes ao modelo de avaliação 

externa da IGE, bem como nos efeitos gerados pela avaliação externa das escolas. 

Seguindo esta linha de raciocínio, procurando também estabelecer alguma relação com 

as categorias definidas para a análise dos normativos, emergiram as seguintes 

categorias: práticas de avaliação nos agrupamentos/escolas; instrumentos/dispositivos 

de avaliação utilizados; efeitos gerados pela avaliação realizada nos 

agrupamentos/escolas e referências à cultura de avaliação dos agrupamentos/escolas.  

Assim, a categoria práticas de avaliação nos agrupamentos/escolas emergiu 

como resultante da explicitação nos relatórios da IGE de referências a práticas de 

avaliação em curso nas escolas/agrupamentos e que são significativas da 

operacionalização do modelo de avaliação externa.  

 A categoria instrumentos/dispositivos de avaliação utilizados resulta também da 

existência de indicadores nos relatórios da IGE, relativos a instrumentos utilizados nas 

escolas/agrupamentos, nos processos de auto-avaliação em curso e de avaliação externa 

das escolas. 

 A categoria efeitos gerados pela avaliação realizada nos agrupamentos/escolas 

emergiu da enunciação, nesses relatórios de pontos fracos e pontos fortes das escolas. 

A categoria referências à cultura de avaliação dos agrupamentos/escolas decorre 

da categoria anterior, uma vez que se pretende analisar em que medida pontos fracos e 

pontos fortes estão ou não relacionados com práticas de auto-avaliação das escolas e/ou 

com ausência das mesmas. 

Na grelha de análise dos relatórios da IGE (Anexo II), dispus, na vertical, as 

categorias e, na horizontal, os três relatórios correspondentes aos anos de 2006-2007, 

2007-2008 e 2008-2009. A cada categoria foram referenciadas as unidades de sentido 

recortadas de cada relatório, que ressaltaram do cruzamento dos factores enunciados. 

 

V.1.5.3 – Justificação das categorias emergentes nos pareceres do CNE 

 

Na análise dos dois pareceres do CNE, a minha leitura direccionou-se para a visão 

global sobre a avaliação externa e práticas da auto-avaliação das escolas, emitida por 

esta entidade, em virtude também da natureza dos interlocutores, dos contextos de 

produção de texto e dos destinatários, que, à primeira vista, parecem ser os mesmos 
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presentes nos relatórios da IGE. Contudo, convém explicitar as diferenças, a fim de que 

se percebam as razões pelas quais se configuraram outras categorias.  

Nestes documentos são proferidos pareceres por uma entidade que é externa à 

avaliação, isto é, não está no terreno; a apreciação tem como destinatários o ME, a IGE, 

estruturas da administração central, os actores educativos e a sociedade em geral. Os 

pareceres do CNE têm, portanto, como destinatários um público mais vasto.  

Assente nestes pressupostos, após uma leitura atenta, sobressaíram destes textos 

as seguintes categorias: efeitos da avaliação no sistema educativo, em geral e o modelo 

de avaliação da IGE – sugestões de melhoria. 

A categoria efeitos da avaliação no sistema educativo, em geral emergiu do facto 

de os pareceres do CNE referenciarem a avaliação externa das escolas/agrupamentos 

como dimensão central na melhoria do sistema educativo em geral, não deixando, 

contudo, de considerar necessária a avaliação de outras estruturas do sistema educativo.  

A categoria o modelo de avaliação da IGE – sugestões de melhoria surge porque 

são salientados aspectos a melhorar na avaliação externa das escolas, de acordo com o 

modelo implementado pela IGE. 

O processo levado a cabo para organização dos dados recolhidos dos Pareceres do 

CNE foi igual aos processos descritos para a organização da informação dos normativos 

e dos relatórios da IGE: na grelha de análise (Anexo III), dispus, na vertical, as 

categorias e, na horizontal, os Pareceres n.º 5/2008 e n.º 3/2010. A cada categoria foram 

referenciadas as unidades de sentido recortadas de cada Parecer, que ressaltaram do 

cruzamento dos factores enunciados. 

Assim, são estas categorias e estes procedimentos que estruturam a análise e 

interpretação dos dados que apresento a seguir. 

 

V.2 – Análise e interpretação dos dados  

 

Ao longo das etapas que fui desenvolvendo na análise documental, um processo 

que considero moroso, face à exigência de uma leitura cuidada e, portanto, repetida dos 
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textos, fui construindo significados
41

 a partir das mensagens
42

 contidas nas unidades de 

sentido, à medida que estas iam sendo recortadas dos respectivos documentos.  

Neste procedimento, tive presente a ideia sustentada por Afonso (2005), quando 

advoga que ―à medida que o investigador aprofunda o conhecimento do material 

empírico, vai retendo na sua memória a própria economia ou estrutura interna dos 

textos, fixando actores, situações, incidentes críticos, citações, frases carregadas de 

significado‖ (ibidem: 120-121). Este autor, apoiando-se em Wolcott (1994), advoga 

ainda que ―a pura descrição [dos dados] não existe na medida em que o próprio 

processo de recolher os dados implica análise e interpretação. Nesta lógica, pode-se 

mesmo dizer que os dados já são teoria‖ (Afonso, 2005: 114-115). 

Deste modo, a análise documental do material empírico deu origem à produção de 

um ―corpus de informação‖ (Afonso, 2005), onde o material empírico é apresentado sob 

uma outra forma, nas grelhas de análise (Anexos I, II e III), que traduzem já algumas 

interpretações, o que me proporcionou passar à fase seguinte, a da análise descritiva 

(Bardin, 1995) e interpretação dos dados.  

Neste processo, optei, assim, pela apresentação interpretativa dos dados, de 

acordo com o posicionamento explicitado no capítulo metodológico, e que enquadra 

esta investigação na análise qualitativa. Como refere Biklen (1994), ―Na busca de 

conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo 

narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua 

riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registados ou 

transcritos‖ (ibidem: 48). 

Para além destas especificidades do texto descritivo, Afonso (2005) acrescenta, 

ainda, que a sua organização pode seguir várias lógicas, sendo que uma das possíveis 

consiste ―na organização da descrição em função de uma estrutura analítica deduzida do 

enquadramento conceptual do estudo‖ (ibidem: 115), que foi a opção que assumi, não 

perdendo nunca de vista o objecto de estudo, as questões e objectivos que norteiam esta 

pesquisa.  

                                                           
41 Segundo Bardin (1995), ―A análise de conteúdo, pode realizar-se a partir das significações que a mensagem 

fornece‖ (ibidem: 135). 

42 Como afirma Bardin (1995), ―Qualquer análise de conteúdo, passa pela análise da própria mensagem. Esta 

constitui o material, o ponto de partida e o indicador sem o qual a análise não seria possível!‖ (ibidem: 134). 
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São, ainda, de salientar os pressupostos teóricos em que se enquadra a análise 

categorial de Bardin (1995), tendo seleccionado como procedimento de análise, a 

inferência
43

 e a análise temática
44

 uma vez que, a meu ver, são operações 

complementares neste estudo. Tal como afirma esta autora, ―O analista possui à sua 

disposição (ou cria) todo um jogo de operações analíticas, mais ou menos adaptadas à 

natureza do material e à questão que procura resolver. Pode utilizar uma ou várias 

operações, em complementaridade, de modo a enriquecer os resultados, ou aumentar a 

sua validade, aspirando assim a uma interpretação final fundamentada‖ (ibidem: 42-43). 

Foi, portanto, de acordo com estas opções, que procedi à análise e tratamento dos 

dados referenciados nas grelhas de análise (Anexos I, II e III) que passo a apresentar, 

seguindo a ordem que tem sido estabelecida, ao longo deste trabalho, sempre que me 

refiro ao corpus de análise, iniciando, por isso, este processo pelos normativos (Anexo 

I), seguindo-se a análise e tratamento dos dados dos relatórios da IGE e, por último, a 

análise e tratamento dos dados dos pareceres do CNE.  

 

V.2.1 – Um olhar sobre os discursos normativos  

 

 Tal como referi no ponto V.1, relativo aos Procedimentos Metodológicos, os 

normativos que fazem parte do corpus de análise são: i) a Lei n.º49/2005, de 30 de 

Agosto (2ª alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, Lei de Bases do Sistema 

Educativo), que estabelece o quadro geral do sistema educativo; ii) a Lei n.º 31/2002, de 

20 de Dezembro, que regulamenta a Avaliação das escolas do ensino não Superior e iii) 

o Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio, que regulamenta a constituição do 

grupo de trabalho que terá como função designar os peritos e definir as formas de 

aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da avaliação externa.  

 

                                                           
43 Na perspectiva de Bardin (1995), inferência é um ―tipo de interpretação controlada (…) na análise de conteúdo‖ 

(ibidem: 133), porque recorre a ―indicadores‖ (ibidem: 38), permitindo ―saber mais‖ (ibidem: 133), sobre um texto. 

Segundo esta autora, pode proceder-se à inferência segundo três pólos de análise: o emissor, o receptor e a 

mensagem, sendo que foi neste último que ancorei este estudo, uma vez que a análise dos dados se realizou ―a partir 

das significações que as mensagens‖ (ibidem: 135) forneceram.  

44 Sobre a análise temática, Bardin (1995) refere que esta análise ―através de um sistema de categorias aplica uma 

teoria‖ (ibidem: 175) permitindo ―revelar a frequência dos temas (…) isto é, a análise da dimensão denotativa do 

discurso (ibidem: 209), podendo, por isso, ser ―uma análise dos ‗significados‘ (ibidem: 34). 
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Concepção de avaliação 

Para a análise desta categoria, convoco em primeiro lugar a Lei n.º 49/2005, de 30 

de Agosto (2ª alteração à Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, LBSE), no sentido de 

clarificar o que nela é explícito e ou omisso quanto à avaliação das escolas. 

No seu Artigo 52.º, (Avaliação do sistema educativo), pode ler-se, no ponto 1: ―O 

sistema educativo deve ser objecto de avaliação continuada, que deve ter em conta os 

aspectos educativos e pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, 

económicos e financeiros e ainda os de natureza político-administrativa e cultural‖ 

(ibidem).  

Importa, neste contexto, referir, que só este artigo (o artigo 52.º) é explícito, no 

que respeita à avaliação, sendo esta associada ao sistema educativo, em geral e não às 

escolas, em particular. Também do artigo 50.º ao artigo 56.º
45

, são já enunciados alguns 

princípios que visam o funcionamento do sistema educativo, numa estreita articulação 

com a avaliação do mesmo. Salienta-se, ainda, que os artigos aqui mencionados da Lei 

n.º 49/2005 mantêm o mesmo discurso da Lei n.º46/86, e, por isso, foi a Lei mais 

recente que constituiu objecto de análise, ainda que, por uma questão cronológica dos 

princípios preconizados, a Lei n.º 46/86, tenha sido abordada como referente, 

representando um marco temporal como também já foi anteriormente explicitado. 

Assim, como se pode constatar, já à data (na Lei n.º 46/86), a avaliação é 

preconizada como uma ―actividade sistemática‖, nos diferentes domínios abrangidos 

pelo sistema educativo. Contudo, só passados dezasseis anos, foi publicada a Lei n.º 

31/2002, de 20 de Dezembro, que introduz, pela primeira vez, a obrigatoriedade de 

avaliação externa e auto-avaliação das escolas em Portugal.  

A orientação veiculada pela Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro preconiza uma 

concepção de avaliação que partindo de um diagnóstico ―vise a criação de termos de 

referência para maiores níveis de exigência, bem como a identificação de boas práticas 

organizativas, de procedimentos e pedagógicas relativas à escola e ao trabalho de 

educação, ensino e aprendizagens, que se constituam em modelos de reconhecimento, 

valorização, incentivo e dinamização educativa‖ (ibidem: artigo 4º). 

                                                           
45 Os artigos acima mencionados são: ―Artigo 50.º, Desenvolvimento curricular‖; ―Artigo 53.º, Investigação em 

educação‖; ―Artigo 54.º, Estatísticas da educação‖; ―Artigo 55.º, Estruturas de apoio‖ e ―Artigo 56.º, Inspecção 

escolar‖ (Lei n.º 49/2005, 2ª alteração à Lei 46/86, LBSE). 
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Como se pode destacar deste excerto do discurso legal de transição do século XX 

para o século XXI, aconselha-se uma avaliação que contribua para melhorar os 

resultados escolares e, simultaneamente, permita gerar, nas escolas, práticas de melhoria 

organizacional, assumindo aqui a avaliação das escolas grande centralidade por relação 

com os discursos expressos na LBSE que, como aleguei, foca o sistema educativo na 

sua generalidade. A avaliação deve estruturar-se ―com base na auto-avaliação, a realizar 

em cada escola ou agrupamento de escolas, e na avaliação externa‖ (Lei 31/2002, 

Artigo 5º). Por sua vez, a ―auto-avaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em 

permanência, conta com o apoio da administração educativa‖ (ibidem: Artigo 6º) e 

―deve conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados‖ (ibidem: Artigo 

7º); a ―A avaliação externa, a realizar no plano nacional ou por área educativa, em 

termos gerais ou em termos especializados, assenta (…) em aferições de conformidade 

normativa das actuações pedagógicas e didácticas e de administração e gestão, bem 

como de eficiência e eficácia das mesmas‖ (ibidem: Artigo 8º). 

De igual modo o Despacho Conjunto n.º 370/2006
46

, de 3 de Maio, refere que ―A 

avaliação dos estabelecimentos de educação e ensino constitui um importante 

instrumento para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem‖.  

 

Princípios orientadores da avaliação 

No que respeita aos princípios orientadores de avaliação, a Lei n.º 49/2005 é, 

como salientei, omissa quanto à avaliação das escolas, sendo que os princípios nela 

expressos só visam a avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Já na Lei n.º 31/2002 e sobre os processos de auto-avaliação, pode ler-se, no seu 

artigo 6º, que esta  

 

―tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da administração 

educativa e assenta nos termos de análise seguintes: grau de concretização de projecto educativo 

(…); Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afectivas e emocionais de vivência escolar (…); Desempenho dos 

órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamento de escolas (…); Sucesso escolar, 

avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do 

                                                           
46 O Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio regulamenta a constituição do grupo de trabalho que terá como 

função designar os peritos e definir as formas de aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da 

avaliação externa. 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

98 

 

desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos (…); Prática de uma cultura de 

colaboração entre os membros da comunidade educativa‖ (ibidem). 

 

Destes excertos sobressaem como princípios orientadores da auto-avaliação das 

escolas: o seu carácter obrigatório e abrangente e o seu desenvolvimento a partir de 

processos colaborativos e colectivos entre os professores de uma dada 

escola/agrupamento. 

Quanto à avaliação externa, o mesmo normativo enuncia que a mesma deve 

realizar-se, 

 

―no plano nacional ou por área educativa, em termos gerais ou em termos especializados, assenta 

(…) em aferições de conformidade normativa das actuações pedagógicas e didácticas e de 

administração e gestão, bem como de eficácia e eficiência das mesmas (…); estrutura-se com base 

nos seguintes elementos: Sistema de avaliação das aprendizagens em vigor (…); Sistema de 

certificação do processo de auto-avaliação; Acções desenvolvidas, no âmbito das suas 

competências, pela Inspecção-Geral de Educação‖ (ibidem: artigo 8º). 

 

Ressaltam como princípios de base a este tipo de avaliação, a aferição dos 

processos pedagógico-didácticos e de administração e gestão, bem como a aferição dos 

processos de auto-avaliação, situando, assim, esta avaliação num registo de grande 

abrangência, por um lado, e de exterioridade, por outro, dimensões que parecem ser 

inconciliáveis, sobretudo se tivermos em conta que esta avaliação é levada a cabo por 

elementos externos às escolas (a Inspecção-Geral de Educação). 

No que respeita à avaliação interna, não é aí explícita qualquer conceptualização 

e/ou orientação sobre a mesma. Apenas se regista uma breve referência aquando da 

explicitação das competências do Conselho Nacional da Educação, expressa na ideia de 

que ―através da sua comissão especializada permanente para a avaliação do sistema 

educativo (…) competindo-lhe, em especial, apreciar (…) os resultados dos processos 

de avaliação, interna e externa‖ (Lei n.º 31/2002, artigo 12º). Este facto pode querer 

significar que a auto-avaliação, pelo menos ao nível legislativo, pode ser entendida 

como uma forma de avaliação interna, não sendo feita qualquer distinção entre as 

mesmas. São, ainda, de salientar no seu artigo 8º, a eficácia e eficiência requeridas 

como essenciais às práticas pedagógicas e didácticas, assim como as de administração e 

gestão.  
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No Despacho Conjunto n.º 370/2006, pode ler-se que se assume ―explicitamente, 

uma relação estreita entre a avaliação e o processo de autonomia das escolas, cujo 

desenvolvimento pressupõe a responsabilização, a prestação regular de contas e a 

avaliação‖ (ibidem). 

  

Práticas/instrumentos de concretização 

A análise deste Despacho Conjunto remete de imediato para a categoria 

práticas/instrumentos de concretização, uma vez que nele é estabelecida explicitamente 

uma relação estreita entre a autonomia e a avaliação. 

E, a este propósito convoco a Portaria n.º 1260/2007
47

, de 26 de Setembro, a qual 

regulamenta os requisitos necessários para a celebração dos contratos de autonomia 

entre o Ministério da Educação e as escolas advertindo, no artigo 3.º, para um conjunto 

de condições a que as escolas estão sujeitas, de entre as quais a existência de avaliação 

externa e de práticas de auto-avaliação, para que possam ser celebrados os contratos de 

autonomia, tal como se pode constatar no texto do referido normativo:   

 

―A celebração do contrato de autonomia está sujeita ao preenchimento das condições seguintes: a) 

Adopção por parte da escola de dispositivos e práticas de auto-avaliação; b) Avaliação da escola 

no âmbito do Programa de Avaliação Externa das Escolas; c) Aprovação pela assembleia de escola 

e validação pela respectiva direcção regional de educação de um plano de desenvolvimento da 

autonomia que vise melhorar o serviço público de educação, potenciar os recursos da unidade de 

gestão e ultrapassar as suas debilidades, de forma sustentada‖ (ibidem). 

 

Um ano depois, é publicado o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, que revoga 

o Decreto-lei 115-A/98, de 4 de Maio, e que aprova o novo regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário. Este decreto-lei retoma princípios já enunciados em 

normativos anteriormente citados neste trabalho, relativos à auto-avaliação, avaliação 

externa e autonomia.  

No que respeita aos contratos de autonomia, constata-se uma continuidade com as 

orientações já enunciadas na Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro. A este 

                                                           
47 Esta Portaria torna-se relevante neste contexto, pela relação que se estabelece entre a autonomia e a avaliação das 

escolas, no Despacho Conjunto n.º 370/2006. Contudo, como já foi referido, a mesma não é analisada de acordo 

com os procedimentos subjacentes à análise categorial, neste estudo. 
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propósito, pode ler-se no Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, que ―O 

programa do XVII Governo Constitucional (…) promoveu a celebração de contratos de 

autonomia, na sequência de um procedimento de avaliação externa das escolas‖.  

Esta relação entre a avaliação externa das escolas e a celebração dos contratos de 

autonomia é também ampliada à auto-avaliação, tal como pode ler-se no mesmo 

normativo: 

 

―A prestação de contas organiza-se, por um lado, de forma mais imediata, pela participação 

determinante dos interessados e da comunidade no órgão de direcção estratégica e na escolha do 

director e, por outro lado, pelo desenvolvimento de um sistema de auto-avaliação e avaliação 

externa. Só com estas duas condições preenchidas é possível avançar de forma sustentada para o 

reforço da autonomia das escolas‖ (ibidem). 

 

Deste enunciado poderá depreender-se, de facto, que, do ponto de vista do 

discurso legal, as práticas de auto-avaliação e de avaliação externa das escolas parecem 

ser condições inalienáveis para a celebração de contratos de autonomia. 

Como instrumentos de autonomia, são designados no normativo em análise, ―O 

projecto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de actividades e 

o orçamento
48

‖ (ibidem: artigo 9º).  

Estes ―instrumentos de autonomia‖ assumem centralidade na análise em foco, na 

medida em que é através do seu grau de concretização, e da apresentação de um 

―Relatório de auto-avaliação‖ que as escolas demonstram às instâncias reguladoras, IGE 

e ME, e à comunidade educativa, em geral, ter a qualidade, eficácia e eficiência em 

                                                           
48 No Decreto-Lei n.º 75/2008 é explicitado o entendimento sobre o que é designado por ―instrumentos de 

autonomia‖: ―Artigo 9º, 1- a) «Projecto educativo» o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa; b) 

«Regulamento interno» o documento que define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou da 

escola não agrupada, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 

serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da 

comunidade escolar; c) «Planos anual e plurianual de actividades» os documentos de planeamento, que definem, 

em função do projecto educativo, os objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e que 

procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução; d) «Orçamento» o documento em que se 

prevêem, de forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar pelo agrupamento de escolas ou escola 

não agrupada (ibidem). 
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proximidade com o padrão de qualidade educativa definido/prescrito pela administração 

central e, deste modo, assegurar a manutenção dos seus contratos de autonomia. Esta 

visão pode ser confirmada pelo que é expresso no artigo 9º, do decreto-lei que tem 

vindo a ser citado (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril), quando nele se define o 

relatório de auto-avaliação como: ―c) (…) o documento que procede à identificação do 

grau de concretização dos objectivos fixados no projecto educativo, à avaliação das 

actividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua 

organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à 

prestação do serviço educativo‖ (ibidem). E quando nele se refere também que ―O 

contrato de autonomia é celebrado na sequência de procedimentos de auto-avaliação e 

avaliação externa, observados os termos do capítulo VII do presente decreto-lei‖ 

(ibidem). 

Da análise ao Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, pode ainda verificar-se a 

atribuição de um papel determinante à avaliação externa, um papel que parece assumir 

um registo sancionador, que aparece pela primeira vez no discurso legal dos 

documentos mobilizados neste estudo e que se reporta, no contexto da renovação dos 

contratos de autonomia, às consequências do incumprimento ―do contrato de autonomia 

ou manifesto prejuízo para o serviço público‖ (ibidem: artigo 58º), podendo o mesmo 

ser suspenso e/ou anulado ―por despacho fundamentado do membro do Governo 

responsável pela área da educação (…) com a consequente reversão para a 

administração educativa de parte ou da totalidade das competências atribuídas‖ 

(ibidem). 

Constata-se, efectivamente, neste normativo, uma relação e interdependência entre 

auto-avaliação, avaliação externa e autonomia, pelo que justifico, deste modo, ter 

convocado o mesmo, com base na Lei n.º 31/2002, onde é referido que a avaliação se 

concretiza alicerçada na avaliação externa e na auto-avaliação, sendo que esta ―deve 

conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados‖ (artigo 7º). 

A Lei n.º 49/2005 é omissa nesta categoria. Porém, considero pertinente 

referenciar o seu artigo 56º, pela atribuição da responsabilidade da concretização da 

avaliação à IGE, já à data, ainda que noutra vertente: ―A inspecção escolar goza de 

autonomia no exercício da sua actividade e tem como função avaliar e fiscalizar a 

realização de educação escolar, tendo em vista a prossecução dos fins e objectivos 

estabelecidos na presente lei e demais legislação complementar‖ (ibidem). 
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Sujeitos intervenientes na avaliação 

Relativamente a esta categoria, no âmbito da avaliação externa, o excerto acima 

transcrito, denota que a atribuição de funções à IGE, no campo da avaliação das escolas 

é já preconizada na LBSE, mas é a Lei n.º 31/2002 (Anexo I, artigo 8º, alínea c) que a 

legitima, porque torna obrigatória a avaliação das escolas, responsabilizando a IGE por 

esta actividade. Nesta Lei, são ainda referidas outras entidades (Administração 

Educativa, IGE, ME, CNE e outras estruturas públicas e privadas), cujo papel de 

intervenção está bem definido, a saber: a administração educativa presta apoio nos 

processos de auto-avaliação, que devem desenvolver-se em permanência; a IGE 

desenvolve acções de acordo com as competências atribuídas; processos de avaliação 

geral ou especializada, a cargo dos demais serviços do ME; “Estudos especializados, a 

cargo de pessoas ou instituições, públicas ou privadas de reconhecido mérito‖ (ibidem: 

art. 8º); ―os serviços do Ministério da Educação que, nos termos da respectiva lei 

orgânica, têm competência na área da avaliação do sistema educativo‖ (ibidem: art. 

11.º); o CNE ―no âmbito da apreciação dos resultados dos processos de avaliação 

(ibidem: art. 12.º) e ―Para o exercício das competências referidas nos números 

anteriores, o Conselho Nacional de Educação pode solicitar ao Ministério da Educação 

toda a informação que repute necessária, bem como recomendar-lhe a utilização de 

processos de avaliação específicos‖ (ibidem: art.12º). 

De igual forma, a figura do ‗amigo crítico‘, já anteriormente abordada neste 

estudo, e, vista pelos académicos e também pelos professores e gestores das escolas 

como uma entidade de apoio ao desenvolvimento da auto-avaliação, parece estar 

prevista na LBSE, assim como a articulação entre esta figura e as escolas e instituições, 

quando no seu artigo 55.º, (Estruturas de apoio), pontos 1 e 2 se alude que: ―1 – O 

Governo criará estruturas adequadas que assegurem e apoiem actividades de 

desenvolvimento curricular, de fomento de inovação e de avaliação do sistema e das 

actividades educativas. 2 – Estas estruturas devem desenvolver a sua actividade em 

articulação com as escolas e com as instituições de investigação em educação e de 

formação de professores‖ (ibidem). 

Quanto ao Despacho Conjunto n.º 370/2006, é este que define a ―constituição de 

um grupo de trabalho com o objectivo de estudar e propor os modelos de auto-avaliação 

e de avaliação externa‖ (ibidem), podendo o mesmo também ―convidar especialistas 
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para apresentação de propostas, promoção de estudos ou para se pronunciarem sobre as 

matérias em estudo‖ (ibidem). 

 

Finalidades e objectivos da avaliação 

No âmbito da categoria finalidades e objectivos da avaliação, dando continuidade 

ao que já foi observado a respeito da Lei n.º 49/2005, apenas é expresso que a avaliação 

―incide, em especial, sobre o desenvolvimento, regulamentação e aplicação da presente 

lei‖ (art. 52º), não sendo, portanto, explícita qualquer ideia quanto às finalidades da 

mesma, a não ser que a avaliação é ―continuada‖, aspecto que, a meu ver, pode ser 

relacionado com o da sistematicidade da avaliação, preconizada pela Lei n.º 31/2002.  

Quanto ao Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio, verifica-se, por um 

lado, que no mesmo é salientado o acumular do conhecimento adquirido pela 

participação em projectos, no âmbito da avaliação das escolas; por outro lado, é referido 

que as acções levadas a cabo pelo grupo de trabalho, quer nos processos de auto-

avaliação, quer nos processos de avaliação externa, têm em vista ―a melhoria da 

qualidade da educação e a criação de condições para o aprofundamento da autonomia 

das escolas‖ (ibidem: Preâmbulo). 

De acordo com a categoria em análise, foi na Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, 

que identifiquei com mais clareza referências às finalidades da avaliação e ao seu papel 

de relevo na definição das políticas educativas.  

Como objectivos a prosseguir com a avaliação ―de forma sistemática e 

permanente‖ pode ser realçado o seguinte:  

- a promoção da ―melhoria da qualidade do sistema educativo da sua organização 

e dos seus níveis de eficiência e eficácia‖ (ibidem: Artigo 3º, a-) e ―apoiar a formulação 

e o desenvolvimento das políticas de educação e formação‖ (ibidem);  

- o fornecimento de um quadro de informações sobre o funcionamento do sistema 

educativo, assente nos resultados da avaliação, quer à ―administração educativa local, 

regional e nacional, (…) [quer à] sociedade em geral‖ (ibidem: Artigo 3º, b-); 

- a promoção do sucesso educativo, através de ―uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade nas escolas‖ (ibidem: Artigo 3º, c-);  

- o apoio de estruturas públicas de reconhecido mérito, nos processos de melhoria 

das escolas;  

- a sensibilização da comunidade educativa para o processo educativo;  
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- o aumento da credibilidade ―dos estabelecimentos de educação e de ensino‖ 

(ibidem: Artigo 3º, f-);  

- a valorização do papel de todos os actores educativos e das autarquias locais;  

- a promoção de ―uma cultura de melhoria continuada da organização, do 

funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projectos educativos‖ 

(ibidem: Artigo 3º, h-); 

- a promoção da avaliação comparada, através de indicadores internacionais. 

Da análise efectuada aos três normativos, parece-me possível concluir que:  

- Do ponto de vista das determinações expressas com maior ou menor relevo nos 

três normativos, no que respeita à concepção de avaliação, princípios orientadores de 

avaliação, práticas/instrumentos de concretização e sujeitos intervenientes na 

avaliação, a avaliação do sistema educativo já estava prevista na Lei de Bases n.º46/86, 

ainda que num registo ―embrionário‖, e que é a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro que 

a legitima, tornando-a obrigatória e sistemática; 

- O Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio que teve como função 

designar os peritos e definir as formas de aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-

avaliação, quer da avaliação externa, poderá ser considerado como aquele que despoleta 

os processos de avaliação externa, criando as condições necessárias para a sua 

concretização;  

- Do ponto de vista das finalidades e objectivos da avaliação, é de facto a Lei n.º 

31/2002, de 20 de Dezembro, que melhor os explicita, podendo salientar-se, da análise 

efectuada, que a avaliação das escolas, através da melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens, e, consequentemente, do sucesso educativo, visa promover a melhoria da 

eficácia e eficiência das escolas contribuindo para o aumento da credibilidade das 

mesmas, acrescentando-se, ainda, a valorização da participação de todos os actores 

educativos, assim como das comunidades locais.  

Estes pressupostos, a meu ver, mais não visam do que gerar nas escolas uma 

cultura organizacional que, como é expresso neste normativo, deve assentar numa 

―cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do 

sistema educativo e dos projectos educativos‖ (Lei n.º 31/2002, artigo 3º, h-). 
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V.2.2 – O posicionamento da IGE face à avaliação externa: uma análise de relatórios 

anuais 

 

A análise dos dados dos três relatórios de Avaliação Externa das Escolas é 

efectuada a partir do primeiro relatório, de 2006-2007 porque os dados recolhidos 

apresentam uma determinada sistematicidade de procedimentos das equipas de 

avaliação externa, nos processos de avaliação levados a cabo, nos três anos em análise 

(2006/2007; 2007/2008; 2008/2009).  

Assim, o ponto de partida é sempre o primeiro relatório, sendo estabelecidas 

comparações e/ou apresentadas as excepções, identificadas dos outros dois relatórios, 

sempre que tal se torne relevante. Também importa explicitar que a análise destes 

documentos é sobretudo focada, nos domínios relativos à ―Prestação do Serviço 

Educativo‖, ―Organização e Gestão Escolar‖ e ―Capacidade de Auto-regulação e 

Melhoria da Escola‖
49

 e outras considerações de âmbito mais geral, uma vez que, de 

acordo com o objecto de estudo, as questões e os objectivos deste trabalho, o campo de 

pesquisa teve de ser delimitado. Nesta opção tive presente os pressupostos teóricos 

sobre análise e tratamento de dados defendidos por Bardin (1995), pelo que pretendi 

focalizar esta análise nos aspectos que melhor me proporcionariam compreender a visão 

da IGE sobre a avaliação das escolas, nos domínios mais centrais para este trabalho, 

cujas unidades de sentido deram origem às categorias em análise.   

 

Práticas de avaliação nos agrupamentos/escolas 

Relativamente a esta categoria sobressai, nos três relatórios, a referência à 

ausência e/ou deficiência de práticas de auto-avaliação nas escolas, sendo de assinalar 

também que as classificações são mais baixas neste factor.  

Como se pode ler no Relatório Nacional 2006/07, ―o factor Auto-Avaliação denota 

um acréscimo considerável nas classificações de Insuficiente, com a particularidade de 
                                                           
49 Os domínios referidos inserem-se no Modelo de Avaliação Externa das Escolas da IGE. No domínio, ―Prestação do 

serviço educativo‖, os factores que são objecto de maior atenção são: ―Articulação e sequencialidade; 

Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula; Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da 

aprendizagem‖; no domínio ―Organização e Gestão Escolar‖, o factor de maior relevo para este estudo é 

―Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa‖; no domínio ―Capacidade de auto-regulação e 

melhoria da escola‖ são os factores relativos à ―Auto-avaliação‖ e ―Sustentabilidade do progresso‖. 
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constituir, de entre todos os factores dos diferentes domínios, aquele que apresenta maior 

peso relativo deste nível de classificação‖ (ibidem: 22). E, mais adiante, volta a salientar-

se que ―O factor Auto-Avaliação apresentou um número muito acentuado de referências 

negativas‖ (ibidem: 29). 

No relatório de 2007-2008 é referido que ―as asserções de pontos fracos suplantam 

as de pontos fortes, no que diz respeito ao factor Auto-avaliação, tendo sido 

identificadas situações onde não existe qualquer processo de auto-avaliação organizado, 

ou, existindo, denota alguma inconsistência ou inconsequência‖ (ibidem: 35). Todavia, 

neste relatório, também é salientado que ―algumas escolas evidenciaram como pontos 

fortes práticas de auto-avaliação sistematizadas‖ (ibidem: 35). Ainda neste relatório, e 

associado aos processos de autonomia das escolas, pode verificar-se que ―são escassas 

as evidências de boas práticas e relevantes as menções associadas a deficiências no 

processo de construção de dispositivos fundamentais para o desenvolvimento da 

autonomia, como sejam os de auto-avaliação e os processos de tomada de decisão e 

regulação que lhe estão associados‖ (ibidem: 46). 

 No relatório de 2008/09, as práticas de auto-avaliação também são apresentadas 

como um ponto fraco das escolas, sendo mencionado que a ―frequência de pontos fracos 

no factor Auto-avaliação é muito superior à de pontos fortes, com incidência na falta de 

processos de auto-avaliação consistentes, abrangentes e sistemáticos‖ (ibidem: 41). 

Acrescenta-se, ainda, que ―No factor Auto-avaliação foram sinalizados um número 

significativo de pontos fracos designadamente, a ausência de planeamento, a pouca 

consistência do processo de auto-avaliação e a falta de envolvimento da comunidade 

educativa‖ (ibidem: 51). 

Dos excertos convocados dos relatórios é possível inferir que as práticas de 

avaliação nos agrupamentos/escolas são, ainda, muito pouco consistentes, havendo, 

porém excepções em alguns agrupamentos/escolas, como se pode constatar através do 

relatório de 2007-2008: ―Contudo, algumas escolas evidenciaram como pontos fortes 

práticas de auto-avaliação sistematizadas‖ (ibidem: 35). 
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Instrumentos/dispositivos de avaliação utilizados 

Quanto à categoria instrumentos/dispositivos de avaliação utilizados pela IGE na 

Avaliação Externa das Escolas, são referidos nos três relatórios, os Tópicos
50

 para 

apresentação da escola e o Quadro de referência (o Modelo de Avaliação Externa das 

Escolas da IGE, já apresentado no Capítulo IV).  

Na opinião manifestada pelas escolas avaliadas, os instrumentos utilizados são 

pertinentes, sendo transversal aos três relatórios, que ―No componente relativo aos 

instrumentos adoptados verifica-se que a quase totalidade (99%) das escolas considera 

que os Tópicos para apresentação da escola são pertinentes. Com uma ligeira variação 

na intensidade, repete-se a percentagem de concordância relativamente à pertinência do 

Quadro de referência” (Relatório Nacional, IGE, 2006-2007: 35). 

No âmbito do Quadro de referência, também se verifica a concordância das 

escolas avaliadas ―quanto à relevância dos factores incluídos em cada domínio‖ 

(ibidem: 36), sendo destacados ―todos os factores incluídos nos domínios Liderança e 

Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola/agrupamento. Os factores que 

recolhem discordância mais significativa são Acompanhamento da prática lectiva em 

sala de aula (8%) e Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

(6%). No entanto, a mediana da discordância cifra-se em 2%‖ (ibidem: 36). 

A este propósito, no Relatório 2008-2009, pode ler-se: ―A generalidade das 

escolas concorda com a concepção e aplicação dos instrumentos adoptados para a 

avaliação, sendo insignificante o número de respostas das que não se revêem nestes 

dispositivos (1% para os tópicos para a apresentação da escola e 3% para o quadro de 

referência)‖ (ibidem:52). 

Quanto ao Relatório 2007-2008, o mesmo também revela a concordância das 

escolas relativamente aos instrumentos utilizados, embora sejam apresentadas sugestões 

                                                           
50 De acordo com a IGE, através do instrumento Tópicos para a apresentação da escola ―que orienta a escola na 

elaboração de uma síntese da leitura que faz de si mesma, em campos como imagem global da escola e do seu 

contexto, prioridades e metas de desenvolvimento, estratégias para as alcançar, resultados obtidos e reflexões 

suscitadas, evolução nos últimos 3 a 4 anos e reflexões e conclusões no âmbito da auto-avaliação, pretende-se 

fomentar a capacidade de auto-regulação da escola‖ (Relatório 2006-2007: 9). De igual modo, pode ler-se no 

relatório 2007-2008 que ―A leitura deste texto deve proporcionar uma imagem global da escola e do seu contexto 

(…) a justificação do que se pretendia, a análise do que foi feito, do que foi conseguido ou não, bem como a 

identificação dos constrangimentos e desafios a enfrentar‖ (ibidem: 85). 
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de melhoria para os mesmos, a saber: ―As escolas indicaram que seria pertinente 

integrar outros Tópicos para a apresentação da escola tais como: o plano anual de 

actividades, a referência à cultura escolar, as parcerias e os protocolos instituídos e a 

organização e avaliação dos Centros Novas Oportunidades. O Quadro de referência 

também é avaliado favoravelmente pelas escolas‖ (ibidem: 48). 

Para melhor se compreender a forma de operacionalização destes instrumentos de 

avaliação, torna-se relevante aludir às diferentes etapas em que decorre a avaliação 

externa das escolas. 

Assim, é comum aos três relatórios a referência pela IGE, à utilização de dados 

estatísticos
51

 que constam do Perfil de Escola (dados que fazem parte da apresentação 

da escola, mediante os Tópicos fornecidos pela IGE), a que se segue a visita à escola, 

pela equipa de avaliação externa. Esta visita, segundo os relatórios de Avaliação 

Externa das Escolas, de 2006-2007 e de 2007-2008, tem a duração de dois ou dois dias 

e meio, ―consoante se trate de uma escola singular ou de um agrupamento de escolas‖ 

(ibidem: 10); no relatório de Avaliação Externa das Escolas de 2008-2009, verifica-se 

uma alteração relativa ao tempo de permanência na escola, passando para ―dois ou três 

dias‖ (ibidem: 10), respectivamente.  

Durante o tempo de permanência na escola, as equipas de avaliação externa 

visitam as instalações e realizam entrevistas em painel
52

, o que lhes proporciona 

                                                           
51 Como se pode ler no Relatório Nacional de 2006-2007, assim como nos dois relatórios dos anos subsequentes, os 

dados estatísticos respeitam a ―séries de resultados dos alunos da escola na avaliação interna e nos exames 

nacionais dos ensinos básico e secundário; taxas de transição/retenção e de abandono; idade média dos alunos por 

ano de escolaridade; número de alunos apoiados pela Acção Social Escolar; acesso dos alunos às Tecnologias de 

Informação e Comunicação; profissões e habilitações dos pais e das mães. Estes dados que permitem à equipa 

caracterizar o contexto social, económico e cultural das famílias dos alunos da escola e a evolução dos resultados 

escolares dos alunos nos últimos anos, são complementados pela informação recolhida no texto de apresentação da 

escola e pela análise dos documentos de orientação estratégica da mesma, previamente fornecidos pela Direcção 

Executiva à equipa de avaliação: Projecto Educativo, Regulamento Interno, Planos Anuais de Actividades, Projecto 

Curricular de Escola” (ibidem: 10). 

52 As entrevistas em painel realizam-se com a presença de ―vários actores internos e externos da escola: alunos, pais, 

docentes, funcionários não docentes, autarcas e outros parceiros da escola em avaliação. Os painéis, cuja 

constituição respeita alguns procedimentos previamente estabelecidos pela IGE, integram um leque alargado de 

responsáveis e representantes a entrevistar pela equipa de avaliação: membros da Assembleia de Escola; Direcção 

Executiva; coordenadores de estabelecimento, no caso dos agrupamentos; representantes dos pais/encarregados de 

educação dos alunos e membros da Direcção da Associação de Pais/EE; delegados de turma e membros da 

Direcção da Associação de Estudantes; presidente do Conselho Pedagógico e coordenadores de departamentos 
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complementar os dados, estatísticos e outros, previamente recolhidos. Para além desta 

função, a audição de diferentes actores educativos, assim como da comunidade 

educativa, também visa ―suscitar a participação dos actores locais na vida da escola‖ 

(Relatório Nacional, 2006-2007: 10). 

Deste modo, os instrumentos/dispositivos de avaliação utilizados, ―cuja 

abordagem se sustenta em dados
53

 recolhidos em diferentes fontes e por diversos 

processos de recolha‖ (ibidem: 10), de acordo com a IGE, permitem ―obter uma 

compreensão mais profunda da escola pública e das dificuldades que enfrenta para 

prestar um serviço educativo de melhor qualidade e de maior equidade à generalidade 

das crianças e dos jovens portugueses‖ (ibidem: 10). 

 

Efeitos gerados pela avaliação realizada nos agrupamentos/escolas 

No que respeita aos efeitos gerados pela avaliação realizada nos 

agrupamentos/escolas, pode constatar-se através dos dados recolhidos nos três 

relatórios que os efeitos são globalmente positivos. Com efeito, é transversal aos três 

relatórios a seguinte ideia: ―A predominância dos níveis positivos para os cinco 

domínios em análise (…) destaca-se na apreciação global das classificações atribuídas 

aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas‖ (Relatório 2008-2009: 13). 

Relativamente à opinião dos actores educativos, sobre a presença das equipas de 

avaliação externa nas escolas, é, por exemplo, referido no Relatório Nacional, 2006-

2007, que ―as instituições avaliadas têm uma opinião muito positiva sobre esta 

actividade promovida pela IGE‖ (ibidem: 35), e que a ―eventual perturbação no normal 

funcionamento da escola parece não ter ocorrido na maior parte dos casos ou ter sido 

despicienda‖ (ibidem: 37); no relatório 2007-2008, pode ler-se que se verifica ―um 

elevado grau de satisfação, sem qualquer condicionante, nos contactos estabelecidos 

com a IGE‖ (ibidem: 52) e no relatório 2008-2009, é referido que ―As escolas fazem 

                                                                                                                                                                          
curriculares e de conselhos de docentes; directores de turma e respectivos coordenadores (de ano ou ciclo); 

Serviços Especializados de Apoio Educativo; equipa de avaliação interna; docentes sem cargos atribuídos; 

representantes do pessoal não docente‖ (Relatório Nacional, 2006-2007: 10). 

53 Os dados referidos reportam-se a: ―bases de dados estatísticos nacionais; os documentos que plasmam as opções da 

escola; a observação directa de instalações, serviços e situações do quotidiano escolar; os testemunhos de vários 

actores internos e externos à escola‖ (Relatório Nacional, 2006-2007: 10). 
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uma avaliação positiva do envolvimento das estruturas escolares e da comunidade 

educativa na preparação da avaliação externa‖ (ibidem: 56). 

Quanto ao objectivo da IGE que visa, através da avaliação externa, despoletar nas 

escolas processos de auto-avaliação, é salientado no relatório 2006-2007 que a IGE 

pretende  

 

―através de um melhor conhecimento de cada escola, em particular, e do serviço educativo, em 

geral, pela promoção de práticas de auto-avaliação e de uma ética profissional marcada pela 

responsabilidade e pelo fomento da participação social na vida escolar, contribuir para que as 

crianças e os jovens encontrem nas escolas espaços de ensino e de aprendizagem que os sirvam 

cada vez melhor‖ (ibidem:6). 

 

No relatório 2007-2008 é sustentado que ―34% dos respondentes manifestaram 

concordância total no que respeita ao contributo da avaliação externa para a auto-

avaliação da escola‖ (ibidem: 55). No relatório 2008-2009, também se encontra 

registado que é ―de assinalar o impacto positivo que a auto-avaliação tem na gestão, no 

planeamento e na organização do processo educativo‖ (ibidem: 51) e que para ―a grande 

maioria das escolas o processo de avaliação externa tem um impacto positivo no 

desenvolvimento da sua auto-avaliação‖ (ibidem: 59). 

A este propósito, considero relevante convocar um texto da IGE, registado na sua 

página electrónica
54

, acedendo em ―Avaliação‖, ―Instrumentos de Apoio à Auto-

avaliação das Escolas‖, onde se refere que,  

 

―no decorrer (…) [do programa de avaliação externa das escolas tem-se] constatado as 

dificuldades que as escolas revelam em matéria de práticas sustentadas de auto-avaliação. Nesse 

sentido, como entidade com responsabilidades na garantia da qualidade das organizações escolares 

e no serviço que prestam, a IGE entende dar um contributo no âmbito da promoção da auto-

avaliação‖ (ibidem). 

 

No cumprimento desse apoio e incentivo ao desenvolvimento de práticas de auto-

avaliação nas escolas, a IGE pretende com esta actividade, ―Apreciar os procedimentos 

de auto-regulação e melhoria desencadeados pela escola após a avaliação externa; 

Identificar os efeitos das medidas tomadas; Identificar os aspectos mais e menos 

                                                           
54 http://www.ige.min-edu.pt, acedendo em ―Avaliação‖, ―Instrumentos de Apoio à Auto-avaliação das Escolas‖. 

http://www.ige.min-edu.pt/
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conseguidos, no que respeita à auto-regulação; Contribuir para a consolidação das 

práticas de auto-avaliação‖ (ibidem). 

No entanto, a IGE, não deixa de realçar que, apesar do apoio que tem vindo a 

disponibilizar às escolas, a fim de que as mesmas criem as ferramentas e desenvolvam 

os seus próprios processos de melhoria, ―não pretende induzir qualquer modelo de auto-

avaliação mas facilitar a todos os potenciais interessados o acesso a ferramentas e 

referenciais diversos e plurais, tanto quanto possível fundamentados no conhecimento 

científico e em práticas de sucesso. Também não cabe no âmbito da actuação da IGE, 

por não ser sua atribuição, o apoio directo a cada escola‖ (ibidem).  

Em suma, para além deste apoio, a IGE considera que, globalmente ―existe um 

forte reconhecimento da pertinência dos tópicos apresentados pela IGE, como 

facilitadores da elaboração do texto de apresentação e como um elemento importante de 

ligação entre a auto-avaliação e a avaliação externa‖ (Relatório 2008-2009: 53). Quer 

isto significar que, no entendimento da IGE, a elaboração do texto de apresentação da 

escola para a preparação da avaliação externa, de acordo com os tópicos fornecidos, 

contribui para a reflexão dos actores educativos sobre a sua escola, representando este já 

um primeiro efeito da avaliação e, por isso mesmo, uma forma de articulação entre a 

auto-avaliação e a avaliação externa.  

 

Referências à cultura de avaliação dos agrupamentos/escolas 

Quanto a este aspecto, tendo como ponto de partida a análise que tem vindo a ser 

realizada, depreende-se que, em virtude das dificuldades evidenciadas por algumas 

escolas em desenvolver processos de auto-avaliação, a cultura de avaliação nos 

agrupamentos/escolas é ainda débil.  

Torna-se também relevante, neste contexto, explicitar que esta categoria 

distingue-se da categoria práticas de avaliação nos agrupamentos/escolas, pelo enfoque 

analítico que aqui é atribuído à sistematicidade das práticas de avaliação, sendo que 

estas passam a ser vistas como parte integrante da cultura organizacional dos 

agrupamentos/escolas, assumindo-se assim como pontos fortes, ou se, pelo contrário, a 

ausência destes procedimentos representam pontos fracos para os agrupamentos/escolas. 

Partindo desta assumpção, é transversal aos três relatórios, a atribuição de um 

número elevado de pontos fracos, aos factores que respeitam a Articulação e 
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sequencialidade, Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula, Capacidade de 

Auto-regulação, Auto-avaliação e Sustentabilidade do progresso. 

A este propósito, no relatório 2006-2007, pode ler-se: 

 

―No domínio Prestação do serviço educativo o maior número de pontos fortes apontados pelos 

avaliadores ocorreu nos aspectos relacionados com a abrangência do currículo e valorização dos 

saberes e da aprendizagem e com a diferenciação e apoios. No entanto, este domínio apresentou um 

número de debilidades muito significativo nos factores de Articulação e sequencialidade e 

Acompanhamento da prática lectiva, bem superiores aos pontos fortes‖ (ibidem: 28), 

 

Este facto também é demonstrado no relatório 2007-2008, sendo portanto 

sistemática a conotação de ponto fraco aos factores Articulação e Sequencialidade e 

Acompanhamento da prática lectiva. Daqui poderá depreender-se que não está ainda 

enraizado o trabalho colaborativo nas escolas, uma vez que os dois factores indicados 

com mais fragilidades, no domínio Prestação do serviço educativo, carecem de práticas 

de diagnóstico, de reflexão e de desenvolvimento de estratégias de melhoria para que os 

pontos fracos sejam transformados em pontos fortes, actividades directamente ligadas a 

práticas de auto-avaliação. Como regista o relatório de 2007-2008, 

 

O domínio Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola centra-se na forma como a escola 

garante o controlo e a melhoria dos resultados, através da diversificação dos dispositivos de 

monitorização e de regulação, com realce para a auto-avaliação e a sustentabilidade do progresso. 

A avaliação deste domínio apresenta a classificação de Suficiente como a mais frequente, sendo 

também, de entre todos os domínios, aquele em que se regista um maior peso de classificações de 

Insuficiente (…) é neste domínio que, em geral, as escolas revelam pior desempenho, pois são 

escassas as evidências de boas práticas e relevantes as menções associadas a deficiências no 

processo de construção de dispositivos fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, como 

sejam os de auto-avaliação e os processos de tomada de decisão e regulação que lhe estão 

associados. Os bons resultados no domínio da Liderança (…)  não se reflectem, ao mesmo nível, 

na capacidade de a escola desenvolver práticas sustentadas de auto-avaliação e de prestação de 

contas (ibidem: 47). 

 

No relatório 2008-2009, é evidenciado que,  

 

―os factores Visão e estratégia, Parcerias, protocolos e projectos, Comportamento e disciplina, 

Diferenciação e apoios e Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem, 

associados respectivamente aos domínios Liderança, Resultados e Prestação do serviço educativo, 
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receberam entre 100 e 144 asserções relacionadas com pontos fortes. Aos factores, marcadamente 

positivos, contrapõem-se os de Auto-avaliação e Acompanhamento da prática lectiva em sala de 

aula, - dos domínios Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola e Prestação do serviço 

educativo -, aos quais foram atribuídas, respectivamente, 184 e 158 asserções como expressão de 

pontos fracos‖ (ibidem: 42). 

 

Consta-se, pois, que a Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola que 

poderão efectivamente contribuir para a celebração dos contratos de autonomia, 

continuam ainda a apresentar fragilidades nos agrupamentos/escolas. Neste relatório, é 

ainda salientado que ―Quanto ao factor Sustentabilidade do progresso apenas os pontos 

fracos têm expressão, incidindo sobre a inexistência de auto-avaliação estruturada e de 

planos consistentes para a melhoria, condicionando assim o progresso sustentado da 

organização‖ (ibidem: 51). 

Da análise efectuada sobre os três relatórios da IGE, de acordo com as categorias 

enunciadas e com os domínios identificados, no quadro de referência da IGE, como 

pertinentes neste estudo, no sentido de melhor percepcionar a forma como estão a 

decorrer os processos de auto-avaliação e de avaliação externa das escolas, parece poder 

concluir que, por um lado, a cultura de avaliação ainda não está enraizada no 

desenvolvimento organizacional dos agrupamentos/escolas, sendo em alguns casos 

inexistente e/ou pouco estruturada. Porém, é importante salientar que os processos 

levados a cabo pela IGE, na avaliação externa, são reconhecidos pelas escolas avaliadas, 

de um modo geral, como um meio de alteração da cultura organizacional dos 

agrupamentos/escolas, através dos instrumentos de avaliação, que são entendidos, na 

sua globalidade, como bem concebidos e, por isso, a meu ver, possíveis de introduzir 

algumas mudanças nos agrupamentos/escolas. 

 

V.2.3 – Um olhar sobre os Pareceres do CNE  

 

Como foi já assinalado, os Pareceres do CNE assumem um papel de relevo, neste 

estudo, por se constituírem em documentos úteis para a IGE e para as próprias escolas e 

por representarem uma visão sobre os resultados da avaliação externa das escolas, facto 

que origina que o meu olhar surja numa terceira dimensão, quando analiso os resultados 

da avaliação das escolas, a partir destes documentos.  
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Globalmente, os dois Pareceres em análise obedecem a uma construção 

homogénea, relativamente aos domínios e factores analisados
55

, pelo que o ponto de 

partida desta análise se centra no Parecer n.º 5/2008, sendo de salientar as sugestões de 

melhoria emitidas no mesmo, que são reiteradas no Parecer n.º 3/2010, visto não terem 

sido ainda operacionalizadas pela IGE. Todavia, o CNE assume compreender este facto, 

referindo que tal fica a dever-se à homogeneidade de critérios que a IGE procura manter 

no triénio da avaliação das escolas, a fim de não dar lugar a enviesamentos nos 

resultados da mesma, ficando, contudo, o alerta do CNE para a exequibilidade das 

sugestões que apresenta, no próximo ciclo avaliativo. Neste âmbito, exceptua-se, porém, 

o tempo de permanência das equipas de avaliação, nos agrupamentos/escolas, facto já 

identificado, no relatório da IGE de 2008-2009, que sofreu alteração de 2007-2008 para 

2008-2009, tendo passado de dois dias e/ou dois dias e meio para três dias, embora a 

sugestão apresentada pelo CNE, no Parecer n.º 5/2008, seja de quatro dias. 

 

Efeitos da avaliação no sistema educativo, em geral 

Na análise dos dados dos dois Pareceres, quanto à categoria efeitos da avaliação 

no sistema educativo, em geral, interessa antes de mais explicitar o entendimento que o 

CNE faz do sistema de avaliação externa das escolas, podendo ler-se no Parecer n.º 

5/2008 que ―A avaliação das escolas é um instrumento de política educativa que 

colabora no esforço global de melhoria da educação, entendida esta melhoria como um 

processo contínuo de elevação das aprendizagens dos alunos e dos resultados escolares. 

Neste contexto, a informação gerada pela avaliação das escolas tem que contribuir para 

a regulação do sistema‖ (ibidem: 26152). 

Esta posição encontra o seu fundamento na compreensão que o CNE afirma ser 

importante desenvolver, no que respeita ao papel da escola e às demandas que lhe têm 

vindo a ser endereçadas, advogando que ―As desmedidas expectativas — numa escola 

fragilizada — sobre a resposta da escola às múltiplas necessidades e solicitações sociais 

não se vêem suficientemente respondidas. Há que conhecer os factores que explicam os 
                                                           
55 No Parecer n.º 5/2008, O CNE refere que ―Para a análise crítica do modelo e processo de avaliação vigentes 

decidiu -se considerar autonomamente as três fases que é possível identificar no processo: a fase de preparação, que 

antecede a visita da equipa de avaliação às escolas; a fase crucial de visita às escolas; e a fase final, que a sucede. 

Optou-se por analisar simultaneamente o modelo, i. e., o esquema conceptual de avaliação, o processo e a sua 

operacionalização, por se considerar que as limitações e potencialidades de cada um não são dissociáveis do outro‖ 

(ibidem: 26153). 
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níveis de eficiência e eficácia apresentados pelas escolas e perceber o que depende da 

escola ou deriva de factores externos‖ (ibidem: 26152). 

Uma outra das razões que justifica a avaliação das escolas, segundo o CNE é ―O 

reconhecimento, por parte das escolas, cada vez em maior número, da importância da 

avaliação enquanto instrumento para a melhoria da qualidade dos processos e dos 

resultados accionando, nesse quadro, processos de auto-avaliação;‖ (ibidem: 26152). 

Identifica-se, assim, um dos efeitos positivos gerados pela avaliação externa das 

escolas: o despoletar de processos de auto-avaliação. 

Na categoria em análise, é de salientar que o CNE observa, no momento em que 

emite o referido Parecer, que ainda não existem elementos suficientes para a formação 

de juízos de valor sobre a avaliação externa das escolas, a nível global, porque ―o 

número de escolas avaliadas e o facto de as avaliações terem incidido sobre instituições 

que aderiram de forma voluntária impedem que a partir de este grupo se infira para o 

total‖ (ibidem: 26155). No entanto, nos relatórios da IGE, onde é salientado que os 

resultados globais, nos cinco domínios, são positivos, leva o CNE a afirmar que ―A 

constatação de que os resultados globais evidenciados por esta avaliação são, em alguns 

aspectos, francamente positivos parece contrariar a imagem que a sociedade, em geral, 

manifesta sobre a escola pública e o respectivo corpo docente‖ (ibidem: 26155). 

Quanto aos objectivos formulados pela IGE, no Modelo de avaliação externa das 

escolas, o CNE revela algumas preocupações relativamente aos efeitos negativos que 

podem ser gerados nas escolas e nos seus agentes, pelo facto de visarem 

simultaneamente a melhoria das escolas e a regulação geral do sistema, afirmando que  

 

―Os objectivos formulados apontam para a tridimensionalidade do modelo de avaliação: pretende, 

por um lado, inequivocamente, contribuir directamente para a melhoria das escolas (1), mas 

pretende também servir de base para a regulação geral do sistema (2) e ainda disponibilizar 

informação estruturada à comunidade (3). Estas múltiplas dimensões podem gerar tensões internas 

no processo, sobretudo entre (1) e (2), impedindo o seu sucesso pleno. Concretamente, o receio de 

que da avaliação externa possam resultar consequências negativas para as escolas e os seus agentes 

pode levar a comunidade escolar a adoptar uma atitude defensiva, contornando problemas que 

devem ser enfrentados e assim enfraquecendo a dimensão (1) do processo, porventura a mais 

importante‖ (Parecer n.º 5/2008: 26153). 
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Parece estar aqui subentendida a compreensão do CNE face a algumas das 

resistências que os professores, por vezes, manifestam, na implementação de processos 

de mudança, quando induzidas de forma vertical, facto que vai ao encontro do discurso 

dos analistas que mobilizei no quadro teórico. 

Neste âmbito, o CNE acrescenta ainda que, pelo menos para já, também não 

parece vantajosa a ―dependência entre avaliação da escola e progressão profissional dos 

docentes‖ (ibidem: 26154), uma vez que ―apesar da recolha de alguns dados 

sociológicos elementares, não existem por agora condições para calcular o «valor 

acrescentado» produzido pelas escolas‖ (ibidem:26154). Além disso, considera que 

―tornar dependentes dos resultados da avaliação das escolas processos que premeiam ou 

penalizam profissionalmente directamente os seus agentes, designadamente a quota 

disponibilizada para os escalões mais elevados da avaliação a atribuir aos professores, 

pode agravar (…) e comprometer todo o processo‖ (ibidem: 26153). 

Relativamente ao valor atribuído aos cinco domínios, no Modelo de avaliação 

externa das escolas (resultados; prestação do serviço educativo; organização e gestão 

escolar; liderança; capacidade de auto-regulação e melhoria da escola), o CNE entende 

que o domínio resultados deveria ―merecer valorização especial‖ (ibidem: 26154), por 

―[consubstanciar] toda a acção da escola‖ (ibidem: 26154), não deixando de realçar que 

se torna ―muito desejável a avaliação dos restantes quatro domínios, pois constitui o 

meio de diagnóstico do funcionamento da escola e explicam, em parte, os resultados 

alcançados‖ (ibidem: 26154). 

No que respeita à atenção prestada pela IGE às práticas lectivas, em contexto de 

sala de aula, no decurso do processo de avaliação externa, o CNE considera que ―No 

âmbito do processo de avaliação deveria assumir outra relevância a observação de aulas. 

É na sala de aula que se vive o essencial do processo educativo e uma avaliação incapaz 

de se debruçar sobre o que aí ocorre não cumpre plenamente as suas funções. O 

processo em curso não inclui essa observação, o que constitui uma potencial limitação‖ 

(ibidem: 26154). 

No seguimento desta observação, torna-se relevante a preocupação do CNE, 

relativamente às fragilidades apontadas pela IGE, nos relatórios da avaliação externa, 

constatando o CNE que  
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―Ainda assim, vale a pena notar que os pontos fortes identificados pelo relatório de avaliação 

dizem sobretudo respeito a aspectos instrumentais, sendo o sucesso escolar e a articulação e 

sequencialidade na prestação do serviço educativo, os factores de avaliação mais referenciados 

como fragilidades, o que não pode deixar de constituir motivo de preocupação, exigindo reflexão 

cuidada‖ (ibidem: 26155). 

 

Outra das limitações dos processos de avaliação externa apontada por esta 

entidade consiste no seguimento da avaliação das escolas, sendo este facto considerado 

como ―Talvez um dos aspectos a merecer maiores reparos no processo em análise (…) 

O simples fornecimento à escola de um diagnóstico externo dos seus problemas, 

louvável por si mesmo, não parece tirar partido de todo o potencial do processo 

avaliativo nem fazer jus ao esforço pedido aos intervenientes, avaliadores e avaliados‖ 

(ibidem: 26155). 

A este propósito também é considerado relevante que a avaliação externa gere 

efeitos não só nas escolas, mas também noutras estruturas do sistema educativo que 

interagem com estas ―para que seja possível, numa lógica sistémica, detectar as 

diferentes causas e propor soluções que reforcem a fiabilidade, a credibilidade e o bom 

funcionamento do sistema‖ (ibidem: 26155).  

Globalmente, poder-se-á concluir que, apesar dos constrangimentos aqui 

enunciados, os efeitos que a avaliação externa gera nas escolas são positivos, uma vez 

que o CNE afirma que ―pese embora os receios, reserva e até desconfiança por parte de 

algumas escolas, parecem estar a ser criadas condições para a IGE fomentar a 

diversidade na aplicação do modelo e enriquecer a panóplia das suas actuações com um 

novo papel no quadro do sistema educativo‖ (ibidem: 2656). 

Quanto ao Parecer n.º 3/2010, destaca-se nele um constrangimento que o CNE 

relaciona com o período em que decorreu o triénio da avaliação das escolas, que de 

forma indirecta, pode ter condicionado os efeitos esperados da avaliação externa. Como 

nele evocado: ―Importa referir que o período de avaliação externa das escolas a que se 

reporta este parecer foi marcado por grande agitação nas comunidades escolares, em 

particular no corpo docente e relacionada com um conjunto de profundas 

transformações introduzidas na carreira e rotina de trabalho dos docentes‖ (ibidem: 

31830). 

Relativamente às fragilidades da avaliação externa das escolas, uma delas prende-

se com a ausência de informação sobre a evolução produzida pelas escolas, de acordo 
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com os seus pontos de partida, nos processos de avaliação, o que impede de certa forma 

a visibilidade dos efeitos produzidos pela mesma. O CNE defende que  

 

―Sendo a AEE [Avaliação Externa das Escolas] o primeiro instrumento de que dispomos para 

conhecer melhor as escolas públicas e, de alguma forma, ajudar a ultrapassar os pontos críticos das 

diferentes unidades orgânicas que são objecto deste processo, é importante ter presente que o 

modelo utilizado não permite ter em consideração os pontos de partida específicos das diversas 

escolas e, portanto, conhecer a evolução produzida em cada uma, assim como nem sempre 

distingue os aspectos que, sendo identificados como fragilidades, são da responsabilidade da 

administração educativa central ou local‖ (ibidem: 31830), 

 

sendo retomada e reforçada a ideia expressa no Parecer n.º 5/2008 de que ―o 

desempenho das escolas e, portanto, a sua avaliação, deveria medir -se pelo «valor 

acrescentado» educativo que proporcionam, i. e., dever-se-ia ter em conta o ponto de 

partida dos alunos e as metas que conseguem alcançar‖ (Parecer n.º 3/2010: 31832), 

uma vez que  ―os resultados das escolas surgem mais fracos nos parâmetros centrais, 

designadamente no descritor «Resultados»‖ (ibidem: 31832). Ainda neste contexto é de 

salientar um aspecto bastante importante para este estudo, que se prende com a 

clarificação não só dos conceitos e objectivos que orientam a avaliação externa das 

escolas, mas também com os padrões de medida. E, sobre este aspecto, o CNE afirma 

que existe ―insuficiência na explicitação dos padrões de medida [que] foi também 

previamente apontada pelo CNE. Esta situação não parece ter sofrido qualquer 

evolução‖ (ibidem: 31831). Porém, é interessante verificar, como observa o CNE, que 

―o desconhecimento preciso dos padrões de medida utilizados não parece constituir 

motivo de preocupação para a maioria das escolas‖ (ibidem: 31831). 

Quanto ao acompanhamento dado às escolas no processo pós-avaliação, ―merece 

uma particular referência a ideia de que a avaliação das escolas não tem tido a devida 

sequência e efeitos, em termos de acompanhamento e apoio por parte da administração 

educativa, tendo em vista assegurar condições para a concretização dos planos de 

melhoria‖ (Parecer n.º 3/2010: 31831). Relembrando as considerações tecidas sobre este 

factor, no Parecer n.º 5/2008, o CNE acrescenta ainda que  

 

―a pós-avaliação é crucial para dar sentido a todo o processo. Nesse contexto, [no Parecer anterior, 

o CNE] preconizava apoios às escolas mais deficitárias e a celebração de contratos de autonomia 

com outras. A audição às escolas sugere que estas não têm grandes expectativas na pós-avaliação, 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

119 

 

nem quanto a eventuais apoios nem quanto à conquista de mais autonomia, embora esta, 

particularmente, constitua uma aspiração muito genuína que requer urgente atenção por parte do 

Ministério‖ (Parecer n.º 3/2010: 31832). 

 

Outro aspecto relevante, e já mencionado no Parecer anterior, é a importância 

atribuída à observação de aulas, que apesar de os avaliadores entrarem nas salas de aula, 

trata-se de um procedimento ―não para efectuar observações formais de aulas integrais, 

nem com o intuito de avaliar o desempenho individual, mas apenas para sentir o 

ambiente que aí se vive. Este procedimento, porém, parece não ser uniforme, o que 

levanta problemas de equidade entre escolas‖ (ibidem: 31832). 

Como efeitos positivos gerados pela avaliação das escolas, são de assinalar a 

opinião emitida pelos actores educativos e por outros elementos da comunidade 

educativa – pais e autarquias –, sobre os resultados da avaliação externa, reconhecendo    

 

―geralmente como justos os resultados da avaliação externa das escolas e realista a imagem que os 

avaliadores fazem dos estabelecimentos de ensino, em consonância, aliás, com o que se passa com 

os directores e outros dirigentes das escolas. Isto constitui, naturalmente, motivo de esperança de 

que o processo de avaliação externa das escolas venha a adquirir a relevância social que merece‖ 

(ibidem: 31831), 

 

e, também, ―O relacionamento entre as equipas de avaliação e as escolas [que] continua 

a pautar-se pela cordialidade‖ (ibidem: 31831), sendo que ―o desenvolvimento dos 

processos de auto-avaliação, em parte impulsionados pela avaliação externa, é 

extremamente relevante e constitui, por si só, um progresso assinalável‖ (ibidem: 

31831). 

 

 

Modelo de avaliação da IGE – sugestões de melhoria 

No âmbito da categoria, modelo de avaliação da IGE – sugestões de melhoria, a 

análise dos dois Pareceres, estrutura-se de forma diferente da que foi utilizada na 

categoria anterior. Neste caso, a análise centra-se no Parecer n.º 3/2010, por ser o último 

e porque as sugestões de melhoria apresentadas, no Parecer n.º 5/2008, são reiteradas 

neste. 

Quanto aos objectivos visados pelo Modelo de Avaliação Externa da IGE, o CNE 

refere que ―tal como se encontram expressos no folheto de divulgação de 2009-2010, 
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não foram reformulados, continuando a carecer de clarificação‖ (ibidem: 31831). E, 

fundamenta, a sua posição explicitando que 

 

 

―são apontados cinco objectivos, dos quais três prendem-se com a auto-melhoria das escolas, um 

com a regulação do sistema e um outro com a informação da sociedade. Estas proporções sugerem 

que a avaliação externa das escolas é um processo essencialmente vocacionado para o auto-

progresso das escolas e as outras duas vertentes são secundárias ou acessórias, visão que não 

partilhamos, tanto mais que os primeiros três objectivos são por natureza, também de auto-

avaliação‖ (ibidem: 31831). 

 

Fica deste modo patente que, apesar da ênfase que o CNE coloca nos processos de 

auto-avaliação, a prestação de contas não assume menor importância, desde que 

articulada com os processos de melhoria das escolas. 

Relativamente ao acompanhamento das escolas, o CNE considera que este se 

justifica, quer no período que se segue à avaliação das mesmas, quer na preparação da 

visita das equipas de avaliação, podendo ler-se no Parecer n.º 3/2010, que  

 

―o CNE sugere a necessidade das escolas receberem apoio para a auto-avaliação/preparação da 

AEE. A audição de escolas tornou evidente que, pontualmente, algumas foram incapazes de 

preparar adequadamente o processo. A maioria fê-lo sem apoios formais, com recurso a um 

«amigo crítico» externo, em alguns casos. A existência de elementos externos nuns casos e noutros 

não pode distorcer os resultados finais. Daí a necessidade de colocar todos os actores ao mesmo 

nível, através de acções de formação e ou sensibilização‖ (ibidem: 31832). 

 

De acordo com esta posição, o CNE saúda a iniciativa da IGE pelo facto de esta 

entidade projectar ―levar a cabo, no ano lectivo de 2009-2010, no âmbito do seu 

programa de acompanhamento, a actividade auto-avaliação das escolas, que apreciará os 

procedimentos de auto-avaliação e melhoria desencadeados pela escola após a avaliação 

externa‖ (Parecer n.º3/2010: 31831), recomendando o CNE que esta actividade ―deve 

ser acompanhada por intervenções sustentadas das direcções regionais de Educação‖ 

(ibidem: 31831) porque ―A preparação e a concretização de planos de melhoria devem 

ser aspectos centrais do processo de avaliação das escolas‖ (ibidem: 31833). 

 Esta medida vai ao encontro da opinião que o CNE sustenta relativamente aos 

apoios necessários às escolas, defendendo que ―Deve ponderar-se a possibilidade das 

escolas verem alterados alguns dos apoios e recursos necessários à concretização dos 
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planos que construam para alterar os pontos fracos identificados na AEE‖ (ibidem: 

31831), sendo que ―As escolas, na sequência da recepção do relatório da avaliação, 

deveriam, para além de poder contestar algumas incongruências
56

, apresentar um plano 

de acções de melhoria, que deveria ser objecto de acompanhamento por parte dos 

órgãos de gestão da escola e da administração educativa (DRE)‖ (ibidem: 31832). 

Estes procedimentos, segundo o entendimento do CNE, assim como a proposta 

relativa à observação de aulas, facilitariam a confrontação dos resultados da avaliação, 

uma vez que 

 

―A audição de escolas mostrou uma grande discrepância entre as expectativas dos seus 

responsáveis e as classificações obtidas (…). Este cenário parece reforçar a necessidade desse 

período final de confrontação de expectativas, assim como realçar a importância do 

desenvolvimento de processos aprofundados de auto-avaliação pelas escolas, que dêem mais 

informação, nomeadamente sobre os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, a 

integrar na avaliação externa‖ (Parecer n.º 3/2010: 31832). 

 

E, a este propósito, salienta-se a posição assumida pelo CNE, no que respeita ao 

valor acrescentado, já anteriormente referido, no que respeita à ausência de informação 

sobre os pontos de partida das escolas, nos processos de avaliação, quando sobre o 

domínio ―Resultados‖, defende que ―mantêm-se lacunas significativas na produção e 

disponibilização da informação necessária. Estas dificuldades, porém, deverão ser 

ultrapassadas, pois uma AEE que não tenha em conta a situação de partida dos alunos é, 

naturalmente, enviesada‖ (p. 31832). 

Outra das sugestões do CNE, que se interliga com a procura exaustiva da recolha 

de informações sobre as escolas e necessária à confrontação dos resultados da avaliação 

externa, respeita à opinião dos alunos sobre a sua escola, sendo expresso o seguinte: 

―Afigura-se muito pertinente que, a exemplo do que se passa nas escolas profissionais, 

por exigência das regras comunitárias, se faça a avaliação das expectativas (no início) e 

do grau de satisfação (no fim) dos alunos. Esta avaliação proporcionaria a obtenção de 

muita e significativa informação relativamente ao olhar dos alunos sobre a escola‖ 
                                                           
56 As escolas têm a possibilidade de, face ao Relatório da Avaliação Externa, elaborar um Relatório denominado 

―Contraditório‖, que segundo o CNE ―O actual processo do contraditório deve ser profundamente revisto‖ (p. 

31833). 

 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

122 

 

(ibidem: 31831), acrescentando, ainda, que ―Deve ser estimulado o recurso a formas de 

avaliação da opinião e satisfação dos principais actores, por exemplo, através da 

realização de inquéritos, em particular, o universo dos alunos deveria ser inquirido de 

forma mais extensiva, para além da auscultação dos seus representantes em painel‖ 

(ibidem: 31832). 

No que respeita à participação de outros elementos da comunidade nos processos 

de avaliação, o CNE defende que ―Devem ser promovidas estratégias que favoreçam 

uma mais eficiente participação das autarquias‖ (ibidem: 31832), assim como ―ser 

estudadas formas de envolver mais profundamente os pais no processo de avaliação 

externa das escolas‖ (ibidem: 31832). 

Relativamente à apresentação do relatório de avaliação elaborado pela IGE, 

aconselha o CNE que este  

 

―deve ser apresentado presencialmente às escolas e outros parceiros, incluindo representantes dos 

conselhos municipais de educação, com a presença de elementos das estruturas regionais e locais 

do ME, com a responsabilidade de apoiar e acompanhar a operacionalização dos planos de 

melhoria do desempenho que resultem da AEE. O relatório de avaliação deve contribuir 

significativamente para a construção dos planos de melhoria das escolas‖ (ibidem: 31832). 

 

A posição do CNE vai mais longe, quando propõe que ―É necessário adoptar 

processos que garantam que a informação final do processo de avaliação das escolas, 

num formato resumido e não técnico, chegue efectivamente a todos os encarregados de 

educação. Neste âmbito, a IGE e as escolas assumem especial responsabilidade‖ 

(ibidem: 31832). Verifica-se, no texto do parecer em análise do CNE, o desejo expresso 

para que seja assegurada uma participação efectiva de todos os elementos da 

comunidade, promovendo, deste modo, a participação de todos os parceiros sociais da 

comunidade educativa, uma vez que é uma das lacunas também salientada pela IGE nos 

Relatórios da avaliação externa. Neste sentido, o CNE apresenta como sugestão que  

 

―A IGE deve preparar e desenvolver um plano de comunicação à sociedade, dos resultados da 

avaliação externa das escolas (…). A visibilidade e o interesse por essa comunicação à sociedade 

obrigam à utilização de modelos que (…) enquadrando devidamente os pontos de partida e de 

chegada de cada escola, assegure, nos resultados divulgados anualmente, a representatividade do 

universo nacional‖ (ibidem: 31832-31833). 
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Quanto à clarificação dos termos de referência do Modelo de Avaliação Externa 

da IGE, o CNE considera que ―a exploração integral das potencialidades do processo 

[de avaliação] só poderá ser alcançada se os padrões de medida estiverem totalmente 

clarificados. Essa clarificação deve ser feita antes de se dar início a um novo ciclo 

avaliativo‖ (ibidem: 31831). 

Globalmente, o CNE considera que ―é necessário aperfeiçoar os sistemas de 

recolha, tratamento e disponibilização de informação essencial e indispensável para a 

avaliação e gestão das escolas‖ (ibidem: 31833), pressuposto, que a meu ver, mais não 

visa que a melhoria do sistema educativo, em geral, quando advoga que ―O processo de 

avaliação externa das escolas deve entroncar, de forma mais determinada, na celebração 

de contratos de autonomia‖ (ibidem). 

 

V.3 – Cruzando discursos 

 

Da análise levada a cabo sobre o material empírico, torna-se relevante agora 

verificar em que medida os discursos dos normativos, dos relatórios da IGE e dos 

Pareceres do CNE, que constituem o corpus de análise, se aproximam e/ou se afastam 

entre si, tendo em conta os objectivos perseguidos pela avaliação das escolas, em 

Portugal.  

Do ponto de vista do discurso dos normativos, a nível da concepção da avaliação, 

é prescrita uma avaliação sistemática, que partindo de um diagnóstico, vise a criação de 

procedimentos e de boas práticas pedagógicas, conducentes à melhoria dos resultados 

escolares e, simultaneamente, promova acções internas entre os actores educativos que 

geradoras de práticas de melhoria organizacional. Em suma, a avaliação é vista como 

um instrumento para a melhoria do sistema educativo em geral e da qualidade do ensino 

e da aprendizagem, cumprindo à IGE, no âmbito das suas funções, verificar ―em 

aferições de conformidade normativa das actuações pedagógicas e didácticas e de 

administração e gestão, bem como de eficiência e eficácia das mesmas‖ (Lei n.º 

31/2002, de 20 de Dezembro, artigo 8º). 

Relativamente às formas de avaliação, estas são preconizadas nas modalidades de 

avaliação interna, auto-avaliação e avaliação externa, sendo a responsabilidade do 

desenvolvimento da avaliação externa incumbida à IGE, que através do seu plano de 

acção, cumpre o prescrito pelo discurso normativo, constatando, ainda, que nem todas 
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as escolas cumprem o desiderato da Lei n.º31/2002, de 20 de Dezembro, no que respeita 

à obrigatoriedade da avaliação, uma vez que, em muitos dos agrupamentos/escolas, os 

processos de auto-avaliação são inexistentes e/ou pouco estruturados. 

Perante este facto, a IGE considera que o seu papel assume particular relevância, 

não só na prestação de contas (através da publicitação dos resultados da avaliação 

externa das escolas), mas também como promotora de processos de auto-avaliação das 

escolas, contribuindo para que estas se conheçam melhor na sua organização e 

encontrem estratégias para levar a cabo os seus processos de melhoria. Como refere a 

IGE, no Relatório Nacional 2006-2007, 

 

―Pretendemos, através de um melhor conhecimento de cada escola, em particular, e do serviço 

educativo, em geral, pela promoção de práticas de auto-avaliação e de uma ética profissional 

marcada pela responsabilidade e pelo fomento da participação social na vida escolar, contribuir 

para que as crianças e os jovens encontrem nas escolas espaços de ensino e de aprendizagem que 

os sirvam cada vez melhor‖ (ibidem: 6). 

 

No que respeita ao papel do CNE, no Parecer n.º 5/2008, esta entidade não deixa 

de salientar a pouca importância que tem sido atribuída à avaliação das escolas em 

Portugal, quando afirma que ―Desde então [a publicação do parecer, em Fevereiro de 

1994] o CNE não voltou a emitir pareceres expressamente sobre a avaliação da 

qualidade global do sistema de ensino, o que sugere que os problemas da sua avaliação 

não conquistaram na agenda política a prioridade que mereceriam.‖ (ibidem: 26153), 

sendo este o seu primeiro Parecer, volvidos catorze anos.  

Deste modo, a respeito dos processos de avaliação externa das escolas já levados a 

cabo pela IGE, o CNE refere no Parecer n.º 5/2008 que ―Não tem sido possível 

estabelecer correlações entre as variantes dos modelos de avaliação e a qualidade da 

avaliação (…) emergindo apenas o consenso de que a avaliação é um processo 

imprescindível para a promoção da qualidade dos sistemas, que tem que ser aplicado de 

uma forma sistemática e minimamente estruturada‖ (ibidem: 26153). 

 Contudo, identifica como um dos efeitos positivos gerados pela avaliação externa 

nas escolas, a promoção de processos de auto-avaliação, valorizando o apoio prestado 

pela IGE às escolas no desenvolvimento destes processos. Não deixa, no entanto, de 

salientar, que estes apoios são insuficientes, uma vez que a responsabilidade de apoiar 

as escolas, nos seus processos de auto-avaliação, é incumbida à administração central, 
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pela Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, pelo que adverte, nos dois Pareceres, para que 

a avaliação do sistema educativo não se confine à avaliação das escolas, a fim de que 

sejam identificadas as origens das fragilidades evidenciadas pelo sistema educativo, 

cujo ónus é em larga escala colocado nas escolas. 

Quanto à ênfase colocada nos processos de auto-avaliação das escolas, a IGE e o 

CNE apresentam enfoques diferentes. A IGE defende que ―O que mais importa é a 

melhoria. Nesse sentido, o acompanhamento, apoio e exigência relativamente às escolas 

com classificações de Insuficiente é fundamental para que a avaliação constitua uma 

oportunidade de melhoria e não um risco de penalização. Nem sempre uma maior 

autonomia será o passo prioritário‖ (Relatório 2006-2007: 9). 

Embora não contrariando esta assumpção, o CNE defende que a avaliação externa 

deve conduzir a uma maior consolidação dos contratos de autonomia, uma vez que tem 

em vista a prestação de apoios fornecidos por outras estruturas do sistema educativo, no 

desenvolvimento dos processos de auto-avaliação.  

Esta posição é corroborada pela IGE, advertindo porém, para a responsabilidade 

que este facto poderá acarretar para as escolas, advogando que, 

 

―A administração educativa tem como desafio encontrar as modalidades mais adequadas de 

acompanhamento das escolas. A relação entre a avaliação e as medidas de desenvolvimento 

organizacional, onde se poderão situar os contratos de desenvolvimento e autonomia, aumenta a 

possibilidade de (con)sequência da avaliação e torna mais visível a responsabilidade. Tanto a 

descentralização da gestão dos meios como a definição de serviço público e de resultados 

esperados exigem uma nova relação entre auto-avaliação, avaliação externa e autonomia 

organizacional‖ (Relatório 2006-2007: 9) 

 

Quanto aos níveis de eficácia e de eficiência do sistema educativo, visados pela 

Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, eles aparecem diluídos no discurso, através das 

práticas organizacionais defendidas, mas não aparecem enquanto referências 

discursivas, quer nos documentos produzidos pela IGE, quer nos documentos 

produzidos pelo CNE. 

Deste modo, julgo poder concluir que o entendimento produzido sobre a avaliação 

das escolas, quer pela IGE, quer pelo CNE, é situado como um instrumento de melhoria 

das escolas, cuja ênfase é colocada na aprendizagem organizacional e no trabalho 
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colaborativo, assentes na avaliação formativa e com a participação de todos os 

elementos da comunidade educativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na recta final deste trabalho de investigação, a intenção é realizar uma reflexão 

sobre o caminho percorrido, evidenciando os avanços e recuos peculiares de qualquer 

trabalho desta natureza, desde o ponto de partida – a definição do objecto de estudo – 

até ao ponto de chegada – o perspectivar de respostas às questões e objectivos que 

orientaram este estudo. 

Focado na avaliação externa das escolas em Portugal, o processo inicial de 

pesquisa centrou-se na procura de legislação que subjaz a esta problemática. 

Seguidamente, através de uma leitura flutuante (Bardin, 1995), foram 

identificados conceitos de avaliação, eficácia, eficiência, prestação de contas, 

melhoria, boas práticas, abrangência do currículo, avaliação interna, auto-avaliação, 

avaliação externa… que me orientaram na selecção de novas leituras e que contribuíram 

para estruturar o enquadramento conceptual deste estudo. 

Este quadro teórico permitiu-me identificar não só os papéis que a escola tem 

assumido nos últimos trinta anos, com enfoque no currículo, mas também, aprofundar o 

entendimento do discurso normativo, sobretudo ao nível dos objectivos visados pela 

avaliação das escolas. 

Em suma, o quadro teórico desenvolvido permitiu delimitar o campo de estudo e 

orientou, de entre o manancial de informação que existe sobre esta temática, a selecção 

do material empírico, constituído pelos três normativos, os três relatórios da IGE e os 

dois Pareceres do CNE. A escolha deste material fundou-se também na crença de que 

esta diversidade de discursos, ainda que produzidos em contextos dependentes do poder 

político, me possibilitaria a construção de significados mais abrangentes, visto serem 

emitidos a partir de diferentes perspectivas e com destinatários diferentes também. 

Para a construção de significados foram utilizadas como técnica de recolha de 

dados, a análise documental e como técnica para o tratamento de dados, a análise de 

conteúdo. Na descrição relativa ao processo de construção dos significados que 

emergiram das grelhas de análise (Anexos I, II e III) foi utilizada a análise qualitativa, 

paradigma em que me posicionei neste estudo.  

Convocando as questões e objectivos orientadores da investigação e tendo por 

referência os três campos discursivos em análise – o legal, o da Inspecção-Geral de 
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Educação e o do Conselho Nacional de Educação – o estudo desenvolvido permitiu 

chegar às seguintes ideias conclusivas:  

Ao nível dos normativos foi possível verificar que as concepções de avaliação 

veiculadas nos diferentes documentos assentam numa avaliação que preconiza como 

ponto de partida uma análise de diagnóstico, para a criação de termos de referência, 

devendo ser sistemática e servir para a identificação de boas práticas organizativas, 

consistindo num instrumento para a melhoria do ensino e da aprendizagem. A auto-

avaliação é obrigatória, desenvolve-se em permanência e conta com o apoio da 

administração central.  

Do ponto de vista das finalidades da avaliação externa das escolas, a análise 

permitiu identificar as seguintes: contribuir para a melhoria do sistema educativo e para 

a concretização dos seus níveis de eficácia e de eficiência e para apoiar a formulação e o 

desenvolvimento das políticas educativas; servir para fornecer informações sobre o 

funcionamento do sistema educativo à administração educativa local, regional e 

nacional, assim como à sociedade em geral; contribuir para promover o sucesso 

educativo, através de uma cultura de exigência, qualidade e responsabilidade nas 

escolas articulando-se, assim, com procedimentos de auto-avaliação que fortaleçam o 

desenvolvimento de processos de melhoria continuada nas escolas; servir para o 

aumento da credibilidade dos estabelecimentos de educação e de ensino; contribuir para 

o trabalho colaborativo, fomentando a participação social da comunidade educativa e 

promover a avaliação comparada, através de indicadores internacionais. 

Ao nível dos processos previstos para a concretização da avaliação das escolas, 

é preconizada a auto-avaliação e a avaliação externa, não sendo claramente definida a 

distinção entre auto-avaliação e avaliação interna, deduzindo-se que esta última é 

desenvolvida pela escola e conta com o apoio da figura do ―amigo crítico‖. 

Quanto às mudanças que têm sido identificadas pela IGE, nos 

agrupamentos/escolas, e sistematizadas nos relatórios anuais que produz sobre a 

avaliação externa, são de referir os processos de auto-avaliação que têm sido 

despoletados pela avaliação externa das escolas, constituindo-se num dos efeitos 

positivos desta.  

Apesar desta medida estar legalmente prescrita desde Dezembro de 2002, as 

práticas de auto-avaliação são ainda pouco estruturadas e/ou inexistentes em muitos 

agrupamentos/escolas. Face a esta realidade, a IGE disponibilizou na sua página 
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electrónica, informação que serve de apoio aos agrupamentos/escolas, para o 

desenvolvimento da auto-avaliação. Outro dos apoios (indirectos) prestados por esta 

entidade, consiste na elaboração do texto de apresentação dos agrupamentos/escolas, 

através do instrumento Tópicos para a apresentação da escola, de preparação para as 

visitas das equipas de avaliação externa, o qual, segundo a IGE, é um elemento de 

ligação entre a auto-avaliação e a avaliação externa, e a meu ver, consiste já num 

primeiro momento de reflexão sobre a realidade organizacional dos 

agrupamentos/escolas sobre si próprios. Portanto, a mudança que se identifica com 

maior relevo, é relativa aos processos de auto-avaliação nos agrupamentos/escolas que 

já a concretizam, uma vez que, ao nível das práticas lectivas, a observação de aulas não 

tem sido uma prática assumida pelas equipas de avaliação, e também não assume 

visibilidade nas práticas de auto-avaliação, segundo a IGE.  

Relativamente aos princípios e concepções de avaliação, presentes no Modelo da 

IGE, poder-se-á inferir da análise realizada, que os mesmos visam a concretização de 

uma avaliação centrada simultaneamente nos processos e nos produtos. Quero com isto 

significar, tendo Terrasêca (2006) como referência quando se refere à avaliação sentido, 

(uma avaliação participada por todos os intervenientes), que a avaliação realizada pela 

IGE parece coadunar-se com a perspectiva desta autora, quando releva a sua 

preocupação com os processos de melhoria das escolas. Assim, no que se refere aos 

processos, a IGE assume como prioritária a preocupação com os processos de melhoria 

promovida pelas próprias escolas, através da reflexão sobre o seu quotidiano 

profissional e a formulação de estratégias que visem essa melhoria, como já foi 

salientado neste estudo. De acordo com o quadro teórico deste trabalho, uma avaliação 

assente nestes pressupostos é uma avaliação de carácter formativo, que conta com a 

participação de todos os intervenientes no acto educativo, através da reflexão 

participada e do trabalho colaborativo.  

No que respeita aos produtos, a IGE está também incumbida da prestação de 

contas. De acordo com as perspectivas desenvolvidas na parte teórica deste estudo, a 

prestação de contas está estreitamente relacionada com os resultados, através da 

accountability e do assessment. Também se constatou que a avaliação das escolas deve 

assumir esta vertente, em função da informação sobre o funcionamento do sistema 

educativo, que deve ser prestada à administração central, às autarquias e à sociedade em 



A Avaliação Externa das Escolas em Portugal, na Primeira Década do Século XXI: uma Análise Focada nos 

Discursos Normativos, em Referenciais da IGE e Pareceres do CNE 

 

130 

 

geral, visto a educação ser um ―serviço público‖. Neste contexto, convoco Clímaco 

(2005) que a propósito da prestação de contas advoga que esta  

 

―passou a ser exigida em função dos objectivos propostos e dos resultados obtidos, e não em 

termos da aplicação dos recursos. Deste modo, a prestação de contas tem vindo a transformar-se, 

em todos os países, num instrumento de gestão e regulação interna e, simultaneamente, num 

instrumento de controlo social, em todos os sectores de actividade, com o maior impacte na 

educação, na saúde…‖ (ibidem: 148). 

 

De igual modo, Guerra (2003) defende que é necessário ―encarar a avaliação das 

escolas com serenidade e ponderação, sobretudo se se pensa mudar o sistema educativo 

a partir da avaliação da instituição escolar‖ (ibidem: 25) e, segundo este autor, também é 

necessário ―realizar accountability nas instituições, porque o funcionamento das escolas 

acarreta uma responsabilidade social. Há, pois, que prestar contas das actuações à 

comunidade educativa e aos legítimos representantes dos cidadãos‖ (ibidem: 25).  

Neste sentido e de acordo com os autores que mobilizo, o modelo de avaliação 

que melhor serve as escolas é aquele que consegue conjugar a vertente formativa com a 

vertente da prestação de contas, podendo considerar-se que, de acordo com os 

pressupostos teóricos, o Modelo de Avaliação Externa da IGE corresponde ao que é 

desejável para a avaliação das escolas, a fim de promover os processos de melhoria e a 

sustentabilidade do progresso. 

No entanto, Guerra (2003) não deixa de alertar para os efeitos que, uma avaliação 

assente na combinação destas duas modalidades, pode gerar, defendendo que  

 

―Uma avaliação de iniciativa externa e imposta tem alguns inconvenientes que devem ser evitados 

sempre que se pretenda utilizar a avaliação como um meio de melhoria e não apenas como um 

meio de controlo. De facto, o problema reside na circunstância de se misturar a avaliação reflexiva 

com a avaliação de controlo hierárquico. Por um lado, impõe-se a avaliação e, por outro lado, 

deseja-se que a mesma seja assumida e praticada como se fosse autónoma e puramente qualitativa 

e participada (…) [Portanto], os professores sentem medo, porque não sabem o que é que se espera 

deles nem qual a utilização dos dados recolhidos; os professores temem pela sua imagem, uma vez 

que a avaliação é realizada por agentes externos dotados de força hierárquica; os professores não 

colaboram de forma espontânea e decidida, uma vez que pensam que o interesse da avaliação é de 

quem a exige‖ (ibidem: 25)  
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 Neste sentido, é de realçar o que já foi referido no estudo empírico, e que respeita 

à boa relação que se tem verificado entre as equipas de avaliação e as escolas, 

parecendo, no entanto, que não deixa de ser pertinente este alerta de Guerra (2003). 

Acresce-se ainda o facto de ser assumido pela IGE que, mais importante que a 

celebração dos contratos de autonomia, é a melhoria, uma vez que a avaliação das 

escolas tem demonstrado que os pontos fracos têm maior incidência nesta área, como 

pode ler-se no relatório da IGE 2008-2009, ―Auto-avaliação e Acompanhamento da 

prática lectiva em sala de aula, - dos domínios Capacidade de auto-regulação e 

melhoria da escola e Prestação do serviço educativo -, aos quais foram atribuídas, 

respectivamente, 184 e 158 asserções como expressão de pontos fracos‖ (ibidem: 42). 

Não deverão também ser esquecidas as advertências do CNE para o facto de não 

se saber se a responsabilidade directa destas fragilidades podem ser imputadas às 

escolas, sem que sejam também avaliadas outras estruturas do sistema educativo. 

Na mesma linha de entendimento parece estar Guerra (2003) quando, sobre a 

qualidade das práticas profissionais, adverte para constrangimentos inerentes às 

mesmas, dizendo que  

 

―Uma coisa são os indicadores da qualidade e outra são as condições para a conseguir (…) Ter 

profissionais formados é uma necessidade, ainda que isso, por si só, não garanta a qualidade da 

prática (…) Dispor de um quadro docente estável e coeso torna possível a qualidade. Porém, se 

esse mesmo quadro não possui meios suficientes e adequados, a qualidade pode sair prejudicada‖ 

(ibidem: 31). 

 

No que respeita aos aspectos positivos e/ou negativos referenciados nos 

Pareceres (n.º5/2008 e n.º 3/2010) elaborados pelo CNE, relativamente à Avaliação 

Externa das Escolas, são identificados com maior ênfase e como aspecto positivo, as 

práticas de auto-avaliação que a avaliação externa tem promovido, assim como o apoio 

que a IGE tem vindo a prestar às escolas, nesse sentido. Outro dos aspectos positivos é 

relativo à informação que a IGE presta, nos três relatórios sobre a avaliação externa das 

escolas, referindo que, globalmente, a avaliação das escolas, nos cinco domínios, em 

que são avaliadas é francamente positiva, aspecto que, segundo o CNE, contribui para 

promover a credibilidade do sistema educativo, contrariamente à imagem pública que é 

passada da escola pelos meios de comunicação. Como é referido no Parecer n.º 5/2008,  
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―A imagem social da escola é pouco favorável, decorrente de uma avaliação mediática, genérica, 

expressa na ressonância pública dos acontecimentos, problemas ou incidentes e na divulgação de 

comparações internacionais ou de resultados de exames referentes a escolas e contextos diferentes, 

sem que se tenha em conta a sua especificidade e o valor acrescentado que incorporam. Uma 

avaliação séria da escola evidencia a pobreza e os efeitos perversos e nocivos que os rankings e os 

media, de forma pouco cuidada, potenciam e fornece à sociedade civil, que justamente reclama 

mais e melhor informação sobre o sistema educativo, uma imagem mais consentânea com a 

realidade das escolas‖ (ibidem: 26152). 

 

Quanto aos aspectos negativos, eles respeitam sobretudo à concepção e aplicação 

do Modelo de Avaliação da IGE, pelos constrangimentos que podem desencadear nas 

escolas, sendo de realçar os seguintes aspectos: o tempo insuficiente de permanência 

nas escolas das equipas de avaliação; a ausência da observação de aulas; a insuficiente 

clarificação dos padrões de medida, na identificação de pontos fracos e fortes; a 

insuficiente informação relativa aos pontos de partida das escolas, no processo de 

avaliação externa, com especial atenção para o domínio ―resultados‖; a ausência da 

auscultação (através de inquéritos) da opinião dos alunos sobre a sua escola; a ausência 

de discussão (procedimento que já teve lugar, mas que foi posteriormente abandonado) 

sobre os resultados da avaliação da escola com os actores educativos, antes da 

elaboração do relatório final sobre os resultados da avaliação da escola; o insuficiente 

envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa, assim como de 

elementos das Direcções Regionais de Educação (DRE) na discussão dos resultados da 

avaliação da escola; o insuficiente envolvimento dos meios de comunicação locais e/ou 

nacionais na divulgação dos resultados da avaliação dos agrupamentos/escolas e o 

insuficiente acompanhamento da escola no período que se segue à avaliação.  

Face à apresentação destes aspectos negativos, o CNE apresenta sugestões de 

melhoria, que a IGE deverá ter em atenção, no novo ciclo avaliativo e que também 

foram abordadas, na parte empírica deste trabalho, de acordo com as categorias que 

serviram de base à análise e tratamento dos dados recolhidos dos dois Pareceres do 

CNE. 

Em suma, de acordo com as questões e objectivos que nortearam este estudo, o 

material empírico seleccionado que constituiu o corpus de análise deste trabalho de 

investigação, permitiu-me concluir que a avaliação das escolas, em Portugal, visa a 

melhoria do sistema educativo, através da promoção de práticas de auto-avaliação e de 
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avaliação externa, que devem contribuir para melhorar os resultados escolares e, 

simultaneamente, permitir gerar nas escolas práticas de melhoria organizacional.  

As práticas de auto-avaliação visam a promoção de um espírito reflexivo e 

colaborativo dos actores educativos, através do envolvimento de todos os parceiros 

educativos e sociais, dando lugar a processos de transformação das escolas, com um 

papel assumidamente burocrático, em escolas ―curricularmente inteligentes‖ (Leite, 

2002), capazes de encontrar soluções para os seus problemas, dando lugar à celebração 

de contratos de autonomia.  

As práticas de avaliação externa, que, numa primeira fase, têm contribuído para a 

promoção de práticas de auto-avaliação, mas que tem a seu cargo, através da IGE, a 

aferição do sistema educativo. 

A combinação entre estas duas modalidades de avaliação, de acordo com os 

autores mobilizados, encerra em si mesma, as condições necessárias à melhoria do 

sistema educativo, e, consequentemente, à melhoria das aprendizagens dos alunos, isto 

é, à redução das taxas de abandono e à promoção do sucesso escolar, salvaguardando, 

no entanto, os constrangimentos para as escolas decorrentes da combinação dessas duas 

modalidades de avaliação. 

Deste modo, esta investigação revestiu-se de um enorme significado, porque me 

proporcionou a compreensão dos conceitos em que se alicerça a avaliação das escolas, 

assim como a tomada de conhecimento aprofundado sobre as acções levadas a cabo, no 

âmbito da avaliação externa das escolas, e um maior entendimento sobre o papel das 

diferentes entidades envolvidas neste processo. 

Duas das vertentes a explorar, no futuro, como forma de dar continuidade a este 

estudo, poderão consistir na compreensão a desenvolver sobre as percepções dos actores 

que se encontram no terreno e que sentem os efeitos das formas de avaliação aqui 

estudadas, assim como verificar o desenvolvimento que irá sofrer o Modelo de 

Avaliação do Desempenho Docente, na sua estreita articulação com o Modelo de 

Avaliação Externa das Escolas, aspecto problematizado pelo CNE. 
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- Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro - estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação das 

aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional. 

- Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril - aprova o novo regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e 
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- Despacho Normativo n.º 6/2010 - republica em anexo o Despacho Normativo n.º 
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aprendizagens e competências, assim como os seus efeitos. 

- Despacho Conjunto n.º 370/2006, de 3 de Maio - regulamenta a constituição do grupo 

de trabalho que terá como função designar os peritos e definir as formas de 

aplicação e de desenvolvimento, quer da auto-avaliação, quer da avaliação 

externa. 

- Portaria n.º 1260/2007, de 26 de Setembro - regulamenta os requisitos necessários para 

a celebração dos contratos de autonomia entre o Ministério da Educação e as 

escolas. 
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ANEXOS 





 

 

       Normativos 

 

Categorias 

Lei n.º49/2005, de 30 de Agosto 

(LBSE) 
(2º alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) 

Lei n.º31/2002, de 20 de Dezembro 
Despacho Conjunto n.º370/2006, 

de 3 de Maio 

 

 

 

 

Concepção de avaliação 

―O sistema educativo deve ser objecto de 

avaliação continuada, que deve ter em conta os 

aspectos educativos e pedagógicos, 

psicológicos e sociológicos, organizacionais, 

económicos e financeiros e ainda os de natureza 

político-administrativa e cultural‖ (art. 52º). 

 

―com base numa concepção de avaliação que, a 

partir de uma análise de diagnóstico, vise a criação 

de termos de referência para maiores níveis de 

exigência, bem como a identificação de boas 

práticas organizativas, de procedimentos e 

pedagógicas relativas à escola e ao trabalho de 

educação, ensino e aprendizagens, que se 

constituam em modelos de reconhecimento, 

valorização, incentivo e dinamização educativa‖ 

(art. 4º). 

 

―A avaliação dos estabelecimentos de educação e 

ensino constitui um importante instrumento para 

a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem‖. 

 

 

 

 

 

Princípios orientadores de 

avaliação 

 

 

 

―A organização curricular da educação escolar 

terá em conta a promoção de uma equilibrada 

harmonia, nos planos horizontal e vertical, entre 

os níveis de desenvolvimento físico e motor, 

cognitivo, afectivo, estético, social e moral dos 

alunos‖ (art. 50º). 

 

―2—Para este efeito devem ser estabelecidas as 

normas gerais (…) das estatísticas da educação‖ 

(art. 54º). 

 

―A auto-avaliação tem carácter obrigatório, 

desenvolve-se em permanência, conta com o apoio 

da administração educativa e assenta nos termos de 

análise seguintes: 

a) Grau de concretização do projecto educativo e 

modo como se prepara e concretiza a educação, o 

ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, 

tendo em conta as suas características específicas; 

b) Nível de execução de actividades 

proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afectivas e 

emocionais de vivência escolar propícia à 

interacção, à integração social, às aprendizagens e 

ao desenvolvimento integral da personalidade das 

crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e 

gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das estruturas 

escolares de gestão e de orientação educativa, 

o funcionamento administrativo, a gestão de 

recursos e a visão inerente à acção educativa, 

enquanto projecto e plano de actuação; 

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade 

de promoção da frequência escolar e dos resultados 

do desenvolvimento das aprendizagens escolares 

―Assume-se também, explicitamente, uma relação 

estreita entre a avaliação e o processo de 

autonomia das escolas, cujo desenvolvimento 

pressupõe a responsabilização, a prestação 

regular de contas e a avaliação‖. 

ANEXO I – Grelha Analítica dos Normativos 



 

 

dos alunos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes em vigor de 

avaliação das aprendizagens; 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre 

os membros da comunidade educativa‖ (art. 6º). 

 

―O processo de auto-avaliação deve conformar-se a 

padrões de qualidade devidamente certificados‖ 

(art. 7º). 

 

―A avaliação externa, a realizar no plano nacional 

ou por área educativa, em termos gerais ou em 

termos especializados, assenta, para além dos 

termos de análise referidos no artigo anterior, em 

aferições de conformidade normativa das actuações 

pedagógicas e didácticas e de administração e 

gestão, bem como de eficiência e eficácia das 

mesmas‖ (art. 8º). 

 

 

 

 

Práticas/instrumentos de 

concretização 

 

―A inspecção escolar goza de autonomia no 

exercício da sua actividade e tem como função 

avaliar e fiscalizar a realização de educação 

escolar, tendo em vista a prossecução dos fins e 

objectivos estabelecidos na presente lei e 

demais legislação complementar‖ (art. 56º). 

 

―1—As estatísticas da educação são 

instrumento fundamental para a avaliação e o 

planeamento do sistema educativo, devendo ser 

organizadas de modo a garantir a sua realização 

em tempo oportuno e de forma universal‖ (art. 

54º). 

 

 

―A avaliação estrutura-se com base na auto-

avaliação, a realizar em cada escola ou 

agrupamento de escolas, e na avaliação externa‖ 

(art. 5º). 

 

―O processo de auto-avaliação deve conformar-se a 

padrões de qualidade devidamente certificados‖ 

(art. 7º). 

 

―O Conselho Nacional de Educação, através da sua 

comissão especializada permanente para a 

avaliação do sistema educativo, exerce, no âmbito 

do sistema de avaliação, as competências de 

emissão de opiniões, pareceres e recomendações 

previstas no Decreto-Lei n.º 125/82, de 22 de Abril, 

competindo-lhe, em especial, apreciar: 

a) As normas relativas ao processo de auto-

avaliação; 

b) O plano anual das acções inerentes à avaliação 

externa; 

c) Os resultados dos processos de avaliação, interna 

e externa‖ (artigo 12º). 

―apesar de não se verificar em Portugal uma 

prática regular e sistemática de avaliação de 

escolas, têm sido desenvolvidos nos últimos anos 

diversos projectos no âmbito da auto-avaliação e 

da avaliação externa de escolas‖. 

 

―definindo as bases da auto-avaliação, de carácter 

obrigatório, a realizar em cada escola ou 

agrupamento de escolas, e da avaliação externa 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário, a realizar no 

plano nacional ou por área educativa‖. 

 

 

Sujeitos intervenientes na 

avaliação 

 

―A inspecção escolar goza de autonomia no 

exercício da sua actividade e tem como função 

avaliar e fiscalizar a realização de educação 

escolar…‖ (art. 56º). 

 

―A auto-avaliação tem carácter obrigatório, 

desenvolve-se em permanência, conta com o apoio 

da administração educativa‖ (art. 6º). 

 

― (…) c) Acções desenvolvidas, no âmbito das suas 

―constituição de um grupo de trabalho com o 

objectivo de estudar e propor os modelos de auto-

avaliação e de avaliação externa‖. 

 

―O grupo de trabalho pode convidar especialistas 



 

 

―A investigação em educação destina-se a 

avaliar e interpretar cientificamente a 

actividade desenvolvida no sistema educativo, 

devendo ser incentivada, nomeadamente, nas 

instituições de ensino superior que possuam 

centros ou departamentos de ciências da 

educação, sem prejuízo da criação de centros 

autónomos especializados neste domínio‖ (art. 

53º). 

 

―2—Para este efeito devem ser (…) definidas 

as entidades responsáveis pela recolha, 

tratamento e difusão das estatísticas da 

educação‖ (art. 54º). 

 
―1—O Governo criará estruturas adequadas que 

assegurem e apoiem actividades de 

desenvolvimento curricular, de fomento de 

inovação e de avaliação do sistema e das 

actividades educativas. 

2—Estas estruturas devem desenvolver a sua 

actividade em articulação com as escolas e com 

as instituições de investigação em educação e 

de formação de professores‖ (art. 55º). 

 

 

competências, pela Inspecção-Geral de Educação; 

d) Processos de avaliação, geral ou especializada, a 

cargo dos demais serviços do Ministério da 

Educação; 

e) Estudos especializados, a cargo de pessoas ou 

instituições, públicas ou privadas, de reconhecido 

mérito‖ (art. 8º). 

 

―Integram a estrutura orgânica do sistema de 

avaliação o Conselho Nacional de Educação, 

através da sua comissão especializada permanente 

para a avaliação do sistema educativo, bem como 

os serviços do Ministério da Educação que, nos 

termos da respectiva lei orgânica, têm competência 

na área da avaliação do sistema educativo‖ (art. 

11º). 

 

―O Conselho Nacional de Educação, no âmbito 

da apreciação dos resultados dos processos de 

avaliação, deve interpretar as informações 

respectivas e propor as medidas de melhoria do 

sistema educativo que os mesmos revelem como 

necessárias‖ (art. 12º). 

 
―Para o exercício das competências referidas nos 

números anteriores, o Conselho Nacional de 

Educação pode solicitar ao Ministério da Educação 

toda a informação que repute necessária, bem como 

recomendar-lhe a utilização de processos de 

avaliação específicos‖ (art.12º). 

para apresentação de propostas, promoção de 

estudos ou para se pronunciarem sobre as 

matérias em estudo‖. 

 

 

 

 

Finalidades/objectivos da 

avaliação 

 

 

―Esta avaliação [de avaliação continuada] 

incide, em especial, sobre o desenvolvimento, 

regulamentação e aplicação da presente lei‖ 

(art. 52º). 

 

―O sistema de avaliação, enquanto instrumento 

central de definição das políticas educativas, 

prossegue, de forma sistemática e permanente, os 

seguintes objectivos: 

―a)Promover a melhoria da qualidade do sistema 

educativo, da sua organização e dos seus níveis de 

eficiência e eficácia, apoiar a formulação e o 

desenvolvimento das políticas de educação e 

formação e assegurar a disponibilidade de 

informação de gestão daquele sistema; 

b) Dotar a administração educativa local, regional e 

nacional, e a sociedade em geral, de um quadro de 

informações sobre o funcionamento do sistema 

educativo, integrando e contextualizando a 

interpretação dos resultados da avaliação; 

 

―Estes projectos têm permitido acumular um 

conhecimento e uma experiência que se revelam 

fundamentais para uma acção consequente nesta 

matéria‖. 

 

―(…) tendo em vista a melhoria da qualidade da 

educação e a criação de condições para o 

aprofundamento da autonomia das escolas‖. 



 

 

 

c) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma 

cultura de qualidade, exigência e responsabilidade 

nas escolas; 

d) Permitir incentivar as acções e os processos de 

melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados das escolas, através de intervenções 

públicas de reconhecimento e apoio a estas; 

e) Sensibilizar os vários membros da comunidade 

educativa para a participação activa no processo 

educativo; 

f) Garantir a credibilidade do desempenho dos 

estabelecimentos de educação e de ensino; 

g)Valorizar o papel dos vários membros da 

comunidade educativa, em especial dos 

professores, dos alunos, dos pais e encarregados de 

educação, das autarquias locais e dos funcionários 

não docentes das escolas; 

h) Promover uma cultura de melhoria continuada 

da organização, do funcionamento e dos resultados 

do sistema educativo e dos projectos educativos; 

i) Participar nas instituições e nos processos 

internacionais de avaliação dos sistemas 

educativos, fornecendo informação e recolhendo 

experiências comparadas e termos internacionais de 

referência‖ (art. 3º). 



 

 

 

 Relatórios da IGE 

 

Categorias 

Avaliação Externa das Escolas 

Relatório Nacional 

2006-2007 

Avaliação Externa das Escolas 

Relatório 

2007-2008 

Avaliação Externa das Escolas 

Relatório 

2008-2009 

 

 

 

 

Práticas de avaliação nos 

agrupamentos/escolas 

―o factor Auto-Avaliação denota um acréscimo 

considerável nas classificações de Insuficiente, com 

a particularidade de constituir, de entre todos os 

factores dos diferentes domínios, aquele que 

apresenta maior peso relativo deste nível de 

classificação (6%)‖ (p. 22). 

 

―O factor Auto-Avaliação apresentou um número 

muito acentuado de referências negativas‖ (p.  29). 

 

―as asserções de pontos fracos suplantam as de 

pontos fortes, no que diz respeito ao factor Auto--

avaliação, tendo sido identificadas situações 

onde não existe qualquer processo de auto-

avaliação organizado, ou, existindo, denota 

alguma inconsistência ou inconsequência. 

Contudo, algumas escolas evidenciaram como 

pontos fortes práticas de auto-avaliação 

sistematizadas‖ (p. 35). 

 

―são escassas as evidências de boas práticas e 

relevantes as menções associadas a deficiências 

no processo de construção de dispositivos 

fundamentais para o desenvolvimento da 

autonomia, como sejam os de auto-avaliação e os 

processos de tomada de decisão e regulação que 

lhe estão associados‖ (p. 46). 

 

 

―o factor Auto-avaliação apresenta um ligeiro 

acréscimo de 2% nas classificações de Suficiente 

e de Insuficiente, ao que se associa ainda o 

aumento em 1% nas classificações de Muito 

Bom. A classificação de Bom é a única que 

apresenta decréscimo face ao domínio, com 31% 

das escolas a registar esta avaliação‖ (p. 19). 

 

―Pela frequência com que surge nos relatórios de 

avaliação, é de destacar também a identificação 

de fragilidades ao nível da auto-avaliação. Além 

de ser um dos factores com menor número de 

classificações de Bom e sem registo de Muito 

Bom, é um dos que reúne maior número de 

pontos fracos‖ [referências às escolas TEIP]‖ (p. 

28). 

 

―frequência de pontos fracos no factor Auto-

avaliação é muito superior à de pontos fortes, 

com incidência na falta de processos de auto-

avaliação consistentes, abrangentes e 

sistemáticos‖ (p. 41). 

 

―No factor Auto-avaliação foram sinalizados um 

número significativo de pontos fracos 

designadamente, a ausência de planeamento, a 

pouca consistência do processo de auto-

avaliação e a falta de envolvimento da 

comunidade educativa‖ (p. 51) 

ANEXO II – Grelha Analítica do Referencial e dos Relatórios da Avaliação Externa da IGE 



 

 

 

 

 

 

Instrumentos/dispositivos de 

avaliação utilizados 

 

―Com o instrumento Tópicos para a apresentação 

da escola, que orienta a escola na elaboração de 

uma síntese da leitura que faz de si mesma, em 

campos como imagem global da escola e do seu 

contexto, prioridades e metas de desenvolvimento, 

estratégias para as alcançar, resultados obtidos e 

reflexões suscitadas, evolução nos últimos 3 a 4 

anos e reflexões e conclusões no âmbito da auto-

avaliação, pretende-se fomentar a capacidade de 

auto-regulação da escola‖ (p. 9). 

 

―A avaliação de cada escola foi realizada por uma 

equipa constituída por dois inspectores e um 

avaliador externo à IGE. Assim, a avaliação das 

100 escolas e agrupamentos envolveu 52 

inspectores e 24 avaliadores externos à IGE (com a 

seguinte inserção profissional: 16 docentes e 

investigadores do ensino superior, 4 professoras 

aposentadas, 2 professoras afectas a centros de 

formação de associação de escolas, 1 professora do 

ensino secundário requisitada numa universidade e 

1 técnica superior de outro ministério)‖ (p. 9). 

 

―a avaliação externa da escola inicia-se com o 

tratamento, pela equipa de avaliação, de dados 

estatísticos relevantes que constam do perfil de 

escola” (p. 10). 

 

―a equipa de avaliação externa visita a escola, 

variando a sua permanência nesta entre dois e dois 

dias e meio, consoante se trate de uma escola 

singular ou de um agrupamento de escolas‖ (p. 10). 

 

―Os dados colhidos por análise documental e por 

observação directa são, depois, complementados 

pelos obtidos com a audição, através de entrevistas 

em painel, de vários actores internos e externos da 

escola: alunos, pais, docentes, funcionários não 

docentes, autarcas e outros parceiros da escola em 

avaliação. Os painéis, cuja constituição respeita 

alguns procedimentos previamente estabelecidos 

pela IGE, integram um leque alargado de 

responsáveis e representantes a entrevistar pela 

equipa de avaliação: membros da Assembleia de 

Escola; Direcção Executiva; coordenadores de 

estabelecimento, no caso dos agrupamentos; 

―A avaliação de cada escola foi realizada por uma 

equipa constituída por dois inspectores e um 

avaliador externo à IGE. Assim, a avaliação 

externa das 273 escolas e agrupamentos envolveu 

83 inspectores e 59 avaliadores externos à IGE, 

na sua grande maioria docentes e investigadores 

do ensino superior, mas incluindo também 

professores afectos a centros de formação de 

associação de escolas e técnicos superiores 

afectos a outro ministério‖ (p. 8). 

 

―A avaliação externa inicia-se com a 

comunicação à escola da data da visita e o pedido 

de envio de documentação. Por seu lado, a equipa 

de avaliação trata os dados estatísticos relevantes 

que constam do «Perfil de escola», previamente 

recolhidos junto dos Serviços Centrais do ME‖ 

(p. 9). 

 

―Estes dados, que permitem à equipa caracterizar 

o contexto social, económico e cultural das 

famílias dos alunos da escola e a evolução dos 

resultados escolares dos alunos nos últimos anos, 

são complementados pela informação recolhida 

no texto de Apresentação da escola‖ (p. 9). 

 

―Seguidamente, a equipa de avaliação externa 

visita a escola, variando a sua permanência nesta 

entre dois e dois dias e meio, consoante se trate 

de uma escola não agrupada ou de um 

agrupamento de escolas‖ (p. 9). 

 

―Os dados colhidos por análise documental e por 

observação directa são complementados pelos 

obtidos com a audição, através de entrevistas em 

painel, de vários actores internos e externos da 

escola: alunos, pais, docentes, funcionários não 

docentes, autarcas e outros parceiros da escola em 

processo de avaliação. Os painéis, cuja 

constituição deve respeitar alguns procedimentos 

previamente estabelecidos pela IGE‖ (p. 9). 

 

―Esta modalidade de avaliação combina fontes e 

processos de recolha de informação: as bases de 

dados estatísticos nacionais; os documentos que 

plasmam as opções da escola; a observação 

―Como nos anos anteriores, a IGE endereçou, em 

Maio de 2008, um convite a todas as escolas que 

ainda não tinham participado na avaliação 

externa‖ (p. 9). 

 

―A avaliação de cada escola foi realizada por 

uma equipa constituída por dois inspectores e um 

avaliador externo à IGE. Assim, a avaliação 

externa das 287 escolas envolveu 116 

inspectores e 71 avaliadores externos à IGE; 

estes são, na sua grande maioria, docentes e 

investigadores do ensino superior‖ (p. 9). 

 

―A avaliação externa inicia-se com a 

comunicação à escola da data da visita e o 

pedido de envio de documentação. Por seu lado, 

a equipa de avaliação trata os dados estatísticos 

relevantes que constam do «Perfil de escola», 

previamente recolhidos junto dos Serviços 

Centrais do ME‖ (p. 10). 

 

―a equipa de avaliação externa visita a escola, 

permanecendo aí dois ou três dias, consoante se 

trate de uma escola não agrupada ou de um 

agrupamento de escolas (recorde-se que, no ano 

anterior, a visita aos agrupamentos de escolas 

durava dois dias e meio)‖ (p. 10). 

 

―Os dados colhidos por análise documental e por 

observação directa são complementados pelos 

obtidos com a audição, através de entrevistas em 

painel, de vários actores internos e externos da 

escola: alunos, pais, docentes, funcionários não 

docentes, autarcas e outros parceiros da escola 

em processo de avaliação‖ (p. 10) 

 

―Esta modalidade de avaliação combina fontes e 

processos de recolha de informação: as bases de 

dados estatísticos nacionais; os documentos que 

plasmam as opções da escola; a observação 

directa de instalações, serviços e situações do 

quotidiano escolar; os testemunhos dos vários 

actores internos e externos à escola‖ (p. 11). 

 

―No sentido de apresentar o trabalho realizado 

pela IGE e de reflectir sobre o processo de 



 

 

representantes dos pais/encarregados de educação 

dos alunos e membros da Direcção da Associação 

de Pais/EE; delegados de turma e membros da 

Direcção da Associação de Estudantes; presidente 

do Conselho Pedagógico e coordenadores de 

departamentos curriculares e de conselhos de 

docentes; directores de turma e respectivos 

coordenadores (de ano ou ciclo); Serviços 

Especializados de Apoio Educativo; equipa de 

avaliação interna; docentes sem cargos atribuídos; 

representantes do pessoal não docente‖ (p. 10). 

 

―A importância conferida pela avaliação externa à 

audição de diversos membros da comunidade 

educativa e dos parceiros da escola decorre do facto 

de constituir uma forma efectiva e simbólica, ainda 

que indirecta, de suscitar a participação dos actores 

locais na vida da escola: autarcas, pais, empresas, 

associações culturais e outros estabelecimentos de 

ensino. O reconhecimento de tal importância 

traduz-se ainda no facto de constituir um ponto 

nuclear da metodologia adoptada na avaliação 

externa, cuja abordagem se sustenta em dados 

recolhidos em diferentes fontes e por diversos 

processos de recolha: as bases de dados estatísticos 

nacionais; os documentos que plasmam as opções 

da escola; a observação directa de instalações, 

serviços e situações do quotidiano escolar; os 

testemunhos de vários actores internos e externos à 

escola. Recolhendo diversos tipos de dados, 

combinando diferentes procedimentos e cruzando 

fontes diversas e distintos olhares, pretende-se 

obter uma compreensão mais profunda da escola 

pública e das dificuldades que enfrenta para prestar 

um serviço educativo de melhor qualidade e 

de maior equidade à generalidade das crianças e 

dos jovens portugueses‖ (p. 10). 

 

―No componente relativo aos instrumentos 

adoptados verifica-se que a quase totalidade (99%) 

das escolas considera que os Tópicos para 

apresentação da escola são pertinentes. Com uma 

ligeira variação na intensidade, repete-se a 

percentagem de concordância relativamente à 

pertinência do Quadro de referência‖ (p. 35). 

 

directa de instalações, serviços e situações do 

quotidiano escolar; os testemunhos dos vários 

actores internos e externos à escola‖ (p. 10). 

 

―As escolas indicaram que seria pertinente 

integrar outros Tópicos para a apresentação da 

escola tais como: o plano anual de actividades, a 

referência à cultura escolar, as parcerias e os 

protocolos instituídos e a organização e avaliação 

dos Centros Novas Oportunidades. O Quadro de 

referência também é avaliado favoravelmente 

pelas escolas‖ (p. 48). 

 

―As escolas apontaram aspectos que consideram 

negativos e apresentaram propostas de melhoria, 

designadamente quanto à duração, à 

calendarização e ao faseamento das visitas, à 

constituição e ao funcionamento das equipas de 

avaliação, aos relatórios de escola e ainda ao 

próprio modelo de avaliação‖ (p. 56). 

 

―Do ponto de vista de alguns avaliadores, o 

tempo constitui o maior constrangimento, com 

repercussões em diversos aspectos da avaliação‖ 

(p. 63). 

 

―No que diz respeito às equipas de avaliação, 

regista-se uma menor disponibilidade por parte de 

alguns avaliadores externos e, por vezes, alguma 

instabilidade na constituição das equipas de uma 

avaliação para a outra‖ (p. 64). 

 

 

 

avaliação externa das escolas públicas, efectuou-

se em 2009, no dia 28 de Abril, em Lisboa, e 15 

de Maio, no Porto, o Seminário Avaliação das 

Escolas: auto-avaliação e avaliação externa 

(2006-2009)‖ (p. 12). 

 

―O aperfeiçoamento contínuo do programa de 

avaliação externa das escolas tem sido uma 

preocupação permanente. Uma das facetas deste 

esforço é a aplicação de inquéritos por 

questionário, no final de cada ano de avaliação, à 

totalidade das escolas avaliadas e aos 

avaliadores‖ (p. 52). 

 

―A generalidade das escolas concorda com a 

concepção e aplicação dos instrumentos 

adoptados para a avaliação, sendo insignificante 

o número de respostas das que não se revêem 

nestes dispositivos (1% para os tópicos para a 

apresentação da escola e 3% para o quadro de 

referência)‖ (p. 52). 



 

 

―Quanto à relevância dos factores incluídos em 

cada domínio, verifica-se também um acordo 

generalizado, destacando-se ligeiramente, pela 

quase unanimidade da concordância, todos os 

factores incluídos nos domínios Liderança e 

Capacidade de auto-regulação e melhoria da 

escola/agrupamento. Os factores que recolhem 

discordância mais significativa são 

Acompanhamento da prática lectiva em sala de 

aula (8%) e Participação dos pais e outros 

elementos da comunidade educativa (6%). No 

entanto, a mediana da discordância cifra-se em 2%‖ 

(p. 36). 

 

 

 

 

Efeitos gerados pela 

avaliação realizada nos 

agrupamentos/escolas 

 

―Pretendemos, através de um melhor conhecimento 

de cada escola, em particular, 

e do serviço educativo, em geral, pela promoção de 

práticas de auto-avaliação e de uma ética 

profissional marcada pela responsabilidade e pelo 

fomento da participação social na vida escolar, 

contribuir para que as crianças e os jovens 

encontrem nas escolas espaços de ensino e de 

aprendizagem que os sirvam cada vez melhor‖ (p. 

6). 

 

―Da visão de conjunto dos resultados ressalta a 

predominância das classificações claramente 

positivas para a generalidade dos domínios em 

análise‖ (p. 14). 

 

―as instituições avaliadas têm uma opinião muito 

positiva sobre esta actividade promovida pela IGE‖ 

(p. 35). 

 

―A eventual perturbação no normal funcionamento 

da escola parece não ter ocorrido na maior parte dos 

casos ou ter sido despicienda‖ (p. 37). 

 

―Da apreciação global das classificações, 

atribuídas aos agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas, constata-se a predominância dos 

níveis positivos para os cinco domínios em 

análise‖ (p. 12). 

 

―O domínio Capacidade de auto-regulação e 

melhoria da escola centra-se na forma como a 

escola garante o controlo e a melhoria dos 

resultados, através da diversificação dos 

dispositivos de monitorização e de regulação, 

com realce para a auto-avaliação e a 

sustentabilidade do progresso‖ (p. 46). 

 

―verifica-se um elevado grau de satisfação, sem 

qualquer condicionante, nos contactos 

estabelecidos com a IGE‖ (p. 52). 

 

―34% dos respondentes manifestaram 

concordância total no que respeita ao contributo 

da avaliação externa para a auto-avaliação da 

escola‖ (p. 55). 

 

―Quanto aos efeitos da avaliação externa, foi 

apontada, por alguns respondentes, a necessidade 

de reforçar a sua vertente formativa, de modo a 

contribuir de forma mais significativa para a 

melhoria das escolas avaliadas‖ (p. 57). 

 

―A predominância dos níveis positivos para os 

cinco domínios em análise (…) destaca-se na 

apreciação global das classificações atribuídas 

aos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas‖ (p. 13). 

 

―de assinalar o impacto positivo que a auto-

avaliação tem na gestão, no planeamento e na 

organização do processo educativo‖ (p. 51) 

 

―Deste modo, somos levados a crer que existe 

um forte reconhecimento da pertinência dos 

tópicos apresentados pela IGE, como 

facilitadores da elaboração do texto de 

apresentação e como um elemento importante de 

ligação entre a auto-avaliação e a avaliação 

externa‖ (p. 53). 

 

―As escolas fazem uma avaliação positiva do 

envolvimento das estruturas escolares e da 

comunidade educativa na preparação da 

avaliação externa‖ (p. 56). 

 

―Para a grande maioria das escolas o processo de 

avaliação externa tem um impacto positivo no 

desenvolvimento da sua auto-avaliação‖ (p. 59). 

 



 

 

 

 

 

 

Referências à cultura de 

avaliação dos 

agrupamentos/escolas 

 

 

 

 

  

 

―Da visão de conjunto dos resultados ressalta a 

predominância das classificações claramente 

positivas para a generalidade dos domínios em 

análise‖ (p. 14). 

 

―No domínio Prestação do serviço educativo o 

maior número de pontos fortes apontados pelos 

avaliadores ocorreu nos aspectos relacionados com a 

abrangência do currículo e valorização dos saberes e 

da aprendizagem e com a diferenciação e apoios. No 

entanto, este domínio apresentou um número de 

debilidades muito significativo nos factores de 

Articulação e sequencialidade e Acompanhamento 

da prática lectiva, bem superiores aos pontos fortes‖ 

(p. 28). 

 

―-os factores Articulação e sequencialidade e 

Acompanhamento da prática lectiva em sala de 

aula apresentam um número de pontos fracos 

bastante elevado, que superam, 

significativamente, os pontos fortes nestes dois 

factores, destacando-se as asserções relativas à 

fraca articulação curricular e sequencialidade das 

aprendizagens e à inexistência de mecanismos de 

supervisão da prática lectiva em sala de aula; (…) 

- no factor Abrangência do currículo e 

valorização dos saberes e da aprendizagem 

registou-se um maior número de pontos fortes – 

designadamente sobre a diversidade da oferta 

educativa e a actividade experimental e 

metodologias activas – seguindo-se o factor 

Diferenciação e apoios, com incidência no 

trabalho realizado no âmbito dos apoios 

educativos‖ (p. 26). 

 

―A relação entre a avaliação e as medidas de 

desenvolvimento organizacional, onde se poderão 

situar os contratos de desenvolvimento e 

autonomia, aumenta a possibilidade de 

(con)sequência da avaliação e torna mais visível a 

responsabilidade‖ (p. 68). 

―não se registou qualquer agrupamento com 

classificação de Muito Bom no domínio 

Capacidade de auto-regulação e melhoria da 

escola ou nos factores Auto-avaliação e 

Sustentabilidade do progresso‖ (p. 26). 

 

―Por sua vez, também os factores Visão e 

estratégia, Parcerias, protocolos e projectos, 

Comportamento e disciplina, Diferenciação e 

apoios e Abrangência do currículo e valorização 

dos saberes e da aprendizagem, associados 

respectivamente aos domínios Liderança, 

Resultados e Prestação do serviço educativo, 

receberam entre 100 e 144 asserções 

relacionadas com pontos fortes. Aos factores, 

marcadamente positivos, contrapõem-se os de 

Auto-avaliação e Acompanhamento da prática 

lectiva em sala de aula, - dos domínios 

Capacidade de auto-regulação e melhoria da 

escola e Prestação do serviço educativo -, aos 

quais foram atribuídas, respectivamente, 184 e 

158 asserções como expressão de pontos fracos‖ 

(p. 42). 

 

―O domínio Organização e gestão escolar 

pretende avaliar como se organiza a escola e 

como são geridos e optimizados os seus recursos. 

As classificações do domínio e da totalidade dos 

factores foram bastante positivas‖ (p. 50). 

 

―Quanto ao factor Sustentabilidade do progresso 

apenas os pontos fracos têm expressão, incidindo 

sobre a inexistência de auto-avaliação 

estruturada e de planos consistentes para a 

melhoria, condicionando assim o progresso 

sustentado da organização‖ (p. 51). 



 

 

 

       Pareceres do CNE 

 

Categorias 

Parecer sobre a 

“avaliação externa das escolas” 

n.º 5/2008 

 

Parecer sobre a 

“avaliação externa das escolas” 

n.º 3/2010 

 

 

 

Efeitos da avaliação, no sistema 

educativo, em geral 

―A avaliação das escolas é um instrumento de política educativa que colabora 

no esforço global de melhoria da educação, entendida esta melhoria como um 

processo contínuo de elevação das aprendizagens dos alunos e dos resultados 

escolares. Neste contexto, a informação gerada pela avaliação das escolas tem 

que contribuir para a regulação do sistema;‖ (p. 26152). 

 

―O reconhecimento, por parte das escolas, cada vez em maior número, da 

importância da avaliação enquanto instrumento para a melhoria da qualidade 

dos processos e dos resultados accionando, nesse quadro, processos de auto 

— avaliação;‖ (p. 26152). 

 

"Não tem sido possível estabelecer correlações entre as variantes dos 

modelos de avaliação e a qualidade da avaliação (…) emergindo apenas o 

consenso de que a avaliação é um processo imprescindível para a promoção 

da qualidade dos sistemas, que tem que ser aplicado de uma forma 

sistemática e minimamente estruturada‖ (p. 26153). 

 

―Desde então [a publicação do parecer, em Fevereiro de 1994] o CNE não 

voltou a emitir pareceres expressamente sobre a avaliação da qualidade 

global do sistema de ensino, o que sugere que os problemas da sua avaliação 

não conquistaram na agenda política a prioridade que mereceriam.‖ (p. 

26153). 

 

―Os objectivos formulados apontam para a tridimensionalidade do modelo de 

avaliação: pretende, por um lado, inequivocamente, contribuir directamente 

para a melhoria das escolas (1), mas pretende também servir de base para a 

regulação geral do sistema (2) e ainda disponibilizar informação estruturada à 

comunidade (3). Estas múltiplas dimensões podem gerar tensões internas no 

processo, sobretudo entre (1) e (2), impedindo o seu sucesso pleno. 

Concretamente, o receio de que da avaliação externa possam resultar 

consequências negativas para as escolas e os seus agentes pode levar a 

comunidade escolar a adoptar uma atitude defensiva, contornando problemas 

que devem ser enfrentados e assim enfraquecendo a dimensão (1) do 

―Na anterior apreciação do CNE tinha sido identificada como prioritária a 

necessidade de compreender melhor a percepção que autarquias e pais 

têm dos impactos do processo da avaliação externa das escolas na 

comunidade e de potenciar os seus aspectos positivos. É em torno dessa 

necessidade que o presente parecer se articula, pronunciando-se sobre a 

avaliação externa das escolas (AEE) que decorreu nos anos lectivos de 

2007-2008 e 2008-2009, tendo sido realizadas audições especificamente 

dirigidas a directores e também a autarcas e representantes de associações 

de pais e encarregados de educação, actores essenciais na melhoria da 

educação cujo envolvimento nem sempre tem sido devidamente 

equacionado‖ (p. 31830). 

 

―Importa referir que o período de avaliação externa das escolas a que se 

reporta este parecer foi marcado por grande agitação nas comunidades 

escolares, em particular no corpo docente e relacionada com um conjunto 

de profundas transformações introduzidas na carreira e rotina de trabalho 

dos docentes‖ (p. 31830). 

 

―Sendo a AEE o primeiro instrumento de que dispomos para conhecer 

melhor as escolas públicas e, de alguma forma, ajudar a ultrapassar os 

pontos críticos das diferentes unidades orgânicas que são objecto deste 

processo, é importante ter presente que o modelo utilizado não permite ter 

em consideração os pontos de partida específicos das diversas escolas e, 

portanto, conhecer a evolução produzida em cada uma, assim como nem 

sempre distingue os aspectos que, sendo identificados como fragilidades, 

são da responsabilidade da administração educativa central ou local‖ (p. 

31830). 

 

―os elementos externos da comunidade escolar — pais e autarquias — 

reconhecem geralmente como justos os resultados da avaliação externa 

das escolas e realista a imagem que os avaliadores fazem dos 

estabelecimentos de ensino, em consonância, aliás, com o que se passa 

com os directores e outros dirigentes das escolas. Isto constitui, 

ANEXO III – Grelha Analítica dos Pareceres do CNE sobre a Avaliação Externa das Escolas 



 

 

processo, porventura a mais importante‖ (p. 26153). 

 

―O bom relacionamento entre as equipas de avaliação e os representantes das 

escolas, que parece ter sido generalizado, poderá ter contribuído, e continuar 

a contribuir, para minorar essa tensão. Pelo contrário, tornar dependentes dos 

resultados da avaliação das escolas processos que premeiam ou penalizam 

profissionalmente directamente os seus agentes, designadamente a quota 

disponibilizada para os escalões mais elevados da avaliação a atribuir aos 

professores, pode agravar a referida tensão e comprometer todo o processo‖ 

(p. 26153). 

 

―[A] dependência entre avaliação da escola e progressão profissional 

dos docentes parece ainda inadequada, pelo menos no momento actual, por se 

reconhecer que, apesar da recolha de alguns dados sociológicos elementares, 

não existem por agora condições para calcular o «valor acrescentado» 

produzido pelas escolas‖ (p. 26154). 

 

―Embora o conjunto de domínios cubra a acção das escolas, há problemas 

potenciais e reais associados ao instrumento de avaliação que requerem 

atenção (…) questiona-se o posicionamento de todos os domínios no mesmo 

patamar valorativo. Concretamente, o domínio resultados parece dever 

merecer valorização especial, uma vez que consubstancia toda a acção da 

escola (em particular se o entendimento dos resultados for multidimensional), 

i. e., a importância dos restantes quatro domínios resulta do seu impacto no 

domínio resultados. Em rigor, aliás, a avaliação das escolas poderia incidir 

exclusivamente sobre o domínio resultados (se entendidos de forma 

multidimensional, insiste-se), sendo ainda assim muito desejável a avaliação 

dos restantes quatro domínios, pois constitui o meio de diagnóstico do 

funcionamento da escola e explicam, em parte, os resultados alcançados‖ (p. 

26154). 

 

―No âmbito do processo de avaliação deveria assumir outra relevância a 

observação de aulas. É na sala de aula que se vive o essencial do processo 

educativo e uma avaliação incapaz de se debruçar sobre o que aí ocorre não 

cumpre plenamente as suas funções. O processo em curso não inclui essa 

observação, o que constitui uma potencial limitação‖ (p. 26154). 

 

―Talvez um dos aspectos a merecer maiores reparos no processo em análise 

seja, precisamente, o seguimento dado à avaliação. O simples fornecimento à 

escola de um diagnóstico externo dos seus problemas, louvável por si mesmo, 

não parece tirar partido de todo o potencial do processo avaliativo nem fazer 

jus ao esforço pedido aos intervenientes, avaliadores e avaliados‖ (p. 26155). 

 

―o número de escolas avaliadas e o facto de as avaliações terem incidido 

sobre instituições que aderiram de forma voluntária impedem que a partir de 

este grupo se infira para o total. A constatação de que os resultados globais 

evidenciados por esta avaliação são, em alguns aspectos, francamente 

naturalmente, motivo de esperança de que o processo de avaliação 

externa das escolas venha a adquirir a relevância social que merece‖ (p. 

31831). 

 

―O relacionamento entre as equipas de avaliação e as escolas continua a 

pautar-se pela cordialidade‖ (p. 31831). 

 

―o desenvolvimento dos processos de auto-avaliação, em parte 

impulsionados pela avaliação externa, é extremamente relevante 

e constitui, por si só, um progresso assinalável. Reconhecendo 

as dificuldades com que as escolas ainda se confrontam neste domínio, a 

IGE disponibilizou recentemente no seu site alguns instrumentos de apoio 

à auto-avaliação‖ (p. 31831). 

 

―A informação disponibilizada não permite um juízo sobre a dimensão de 

contribuição para a regulação do sistema, o que se compreende, em larga 

medida, por o primeiro ciclo avaliativo não estar ainda concluído‖ (p. 

31831). 

 

―merece uma particular referência a ideia de que a avaliação das escolas 

não tem tido a devida sequência e efeitos, em termos de acompanhamento 

e apoio por parte da administração educativa, tendo em vista assegurar 

condições para a concretização dos planos de melhoria‖ (p. 31831). 

 

―as significativas reservas expressas pelo CNE, quanto à ligação entre 

avaliação externa das escolas e as percentagens máximas definidas para a 

atribuição das menções de excelente e muito bom na avaliação dos 

docentes, que continua presente no modelo, parecem ter acolhimento 

numa percentagem significativa de docentes, tornando notório que este é 

um ponto crítico que merece ampla reflexão‖ (p. 31831). 

 

―Complementando a auscultação em painel dedicado que tem lugar 

durante a visita dos avaliadores, o parecer anterior do CNE sugere que o 

dossier preparado pelas escolas deveria incluir uma auscultação aos 

alunos sobre o que pensam da sua escola‖ (p. 31831). 

 

―A insuficiência na explicitação dos padrões de medida foi também 

previamente apontada pelo CNE. Esta situação não parece ter sofrido 

qualquer evolução, mas constata-se que o desconhecimento preciso dos 

padrões de medida utilizados não parece constituir motivo de 

preocupação para a maioria das escolas‖ (p. 31831). 

 

―No parecer n.º 5/2008, o CNE aponta a importância de incluir na 

avaliação a observação de aulas, embora reconhecendo as dificuldades 

inerentes. Aquando da visita às instalações, os avaliadores entram nas 

salas de aula, embora não para efectuar observações formais de aulas 

integrais, nem com o intuito de avaliar o desempenho individual, mas 



 

 

positivos parece contrariar a imagem que a sociedade, em geral, manifesta 

sobre a escola pública e o respectivo corpo docente‖ (p. 26155). 

 

―Ainda assim, vale a pena notar que os pontos fortes identificados pelo 

relatório de avaliação dizem sobretudo respeito a aspectos instrumentais, 

sendo o sucesso escolar e a articulação e sequencialidade na prestação do 

serviço educativo, os factores de avaliação mais referenciados como 

fragilidades, o que não pode deixar de constituir motivo de preocupação, 

exigindo reflexão cuidada‖ (p. 26155). 

 

―A aplicação do modelo deve gerar efeitos sobre outras vertentes do sistema, 

outras unidades e os outros subsistemas que interagem com as escolas, para 

que seja possível, numa lógica sistémica, detectar as diferentes causas e 

propor soluções que reforcem a fiabilidade, a credibilidade e o bom 

funcionamento do sistema‖ (p. 26155). 

 

―Porém, sem prejuízo (…) das audições às escolas e da leitura dos relatórios e 

contraditórios reconhece-se que, pese embora os receios, reserva e até 

desconfiança por parte de algumas escolas, parecem estar a ser criadas 

condições para a IGE fomentar a diversidade na aplicação do modelo e 

enriquecer a panóplia das suas actuações com um novo papel no quadro do 

sistema educativo‖ (p. 2656). 

apenas para sentir o ambiente que aí se vive. Este procedimento, porém, 

parece não ser uniforme, o que levanta problemas de equidade entre 

escolas‖ (p. 31832). 

 

―O parecer n.º 5/2008 do CNE considerava que a pós-avaliação é crucial 

para dar sentido a todo o processo. Nesse contexto, preconizava apoios às 

escolas mais deficitárias e a celebração de contratos de autonomia com 

outras. A audição às escolas sugere que estas não têm grandes 

expectativas na pós-avaliação, nem quanto a eventuais apoios nem quanto 

à conquista de mais autonomia, embora esta, particularmente, constitua 

uma aspiração muito genuína que requer urgente atenção por parte do 

Ministério‖ (p. 31832). 

 

―O parecer do CNE notou que os resultados são globalmente positivos, o 

que colide com a percepção social de fragilidade da escola pública‖ (p. 

31832). 

 

―notou-se também que os resultados das escolas surgem mais fracos nos 

parâmetros centrais, designadamente no descritor «Resultados»‖ (p. 

31832). 

 

―O parecer do CNE n.º 5/2008 nota que o desempenho das escolas e, 

portanto, a sua avaliação, deveria medir -se pelo «valor acrescentado» 

educativo que proporcionam, i. e., dever-se-ia ter em conta o ponto de 

partida dos alunos e as metas que conseguem alcançar‖ (p. 31832). 

 

―O anterior parecer do CNE aponta a necessidade de formação específica 

dos avaliadores, incluindo a intercalibração de procedimentos. 

Desconhece-se a eventual evolução, já que os relatórios da IGE não 

disponibilizam informação relevante sobre esta dimensão‖ (p. 31832). 

 

O modelo de avaliação da IGE 

– sugestões de melhoria 

―A diversidade de aproximações permitiu a acumulação de uma experiência 

rica, que constitui um património valioso, mas não se traduziu na 

consolidação do processo e na sua internalização na nossa cultura 

educacional. Importa fazê-lo agora, pelo que as necessárias alterações ao 

modelo vigente se devem fazer numa perspectiva de evolução e continuidade. 

Esta opção é assumida, porém, com plena consciência dos limites que este 

modelo estabelece — desde logo, reconhecendo que se trata de um processo 

externo, de facto, às escolas, mas interno ao Ministério da Educação (p. 

26153). 

 

―Os objectivos descritos na página são cinco, dos quais três se prendem com 

a melhoria das escolas, um refere-se à regulação geral do sistema educativo e 

outro ao fornecimento de informação à comunidade. Os três primeiros 

objectivos encontram-se formulados de forma pouco clara, parecendo haver 

uma sobreposição parcial entre os dois primeiros. A interpretação dos 

objectivos pode condicionar todo o processo pelo que a sua formulação deve 

―Deve ponderar-se a possibilidade das escolas verem alterados alguns dos 

apoios e recursos necessários à concretização dos planos que construam 

para alterar os pontos fracos identificados na AEE‖ (p. 31831). 

 

―Vale a pena salientar, portanto, que a IGE projecta levar a cabo, no ano 

lectivo de 2009-2010, no âmbito do seu programa de acompanhamento, a 

actividade auto-avaliação das escolas, que apreciará os procedimentos de 

auto-avaliação e melhoria desencadeados pela escola após a avaliação 

externa (…). Saúda-se, naturalmente, esta iniciativa, fazendo notar, 

porém, que deve ser acompanhada por intervenções sustentadas das 

direcções regionais de Educação‖ (p. 31831). 

 

―os objectivos desta avaliação [externa], tal como se encontram expressos 

no folheto de divulgação de 2009-2010, não foram reformulados, 

continuando a carecer de clarificação‖ (p. 31831). 

 



 

 

ser reequacionada. O folheto informativo contém um pequeno texto que 

acompanha os objectivos e clarifica o seu conteúdo‖ (p. 26153). 

 

―A este respeito, parece desejável que a avaliação das escolas seja 

complementada com a avaliação de outras estruturas relevantes para a 

arquitectura do sistema, nomeadamente as estruturas de nível intermédio e 

central da administração escolar, cuja acção condiciona a actividade das 

escolas (p. 26154). 

 

―é de referir que no balanço da 2.ª fase de avaliação os intervenientes no 

processo, sobretudo as equipas de avaliadores, apontaram as dificuldades de 

acesso à informação estatística estruturada e com sequência temporal como 

um elemento que compromete o sucesso da avaliação, situação que urge 

corrigir‖ (p. 26154). 

 

―Entre os elementos a fornecer à equipa de avaliação afigura-se também 

desejável a inclusão de uma apreciação global dos alunos sobre a sua escola‖ 

(p. 26154). 

 

―A preparação do texto [sobre a caracterização da escola] deverá tomar como 

ponto de partida os documentos da auto-avaliação e reorganizar a informação 

da forma requerida. Esta solução permite, em princípio, às escola adoptar ou 

não o modelo de auto-avaliação, mas parece mais provável que estas venham 

a considerar conveniente adoptar modelos de auto-avaliação próximos da 

estrutura fixada pela Inspecção Geral da Educação para o documento de 

apresentação das escolas, condicionando indirectamente o processo de auto-

avaliação‖ (p. 26154). 

 

―a necessidade de definição de «ponto fraco e ponto forte» (fortes e fracos 

perante que padrões de medida?) (…) Embora se reconheça a dificuldade em 

encontrar padrões de medida de escala adequados, objectivos e universais, 

insta-se a que se caminhe nesse sentido construindo indicadores e respectivas 

ponderações de acordo com os objectivos dominantes da avaliação‖ (p. 

26154). 

 

―Assim, importa, desde já, reavaliar e redefinir, à luz da experiência 

entretanto acumulada, os domínios, subdomínios e critérios de ponderação 

estabelecidos‖ (p. 26154). 

 

―Sugere-se que, para uma maior e mais descomprometida representatividade 

da comunidade escolar, os painéis englobem elementos não integrados em 

órgãos formais, escolhidos aleatoriamente entre os interessados‖ (p. 26154). 

 

―Nos agrupamentos, afigura-se desejável que as equipas de avaliadores 

possam visitar, ainda que brevemente, todas as escolas que os constituem, 

para respirar o ambiente escolar (…). Assim, parece desejável que, mantendo 

como tempo mínimo os dois dias, as visitas possam ser prolongadas até 

―são apontados cinco objectivos, dos quais três prendem-se com a auto-

melhoria das escolas, um com a regulação do sistema e um outro com a 

informação da sociedade. Estas proporções sugerem que a avaliação 

externa das escolas é um processo essencialmente vocacionado para o 

auto-progresso das escolas e as outras duas vertentes são secundárias ou 

acessórias, visão que não partilhamos, tanto mais que os primeiros três 

objectivos são por natureza, também de auto-avaliação‖ (p. 31831). 

 

―Essa reflexão [sobre a ligação entre a avaliação externa e avaliação 

individual dos docentes] deve revestir-se, aliás, de âmbito mais lato e 

incidir sobre a articulação entre o processo de avaliação externa das 

escolas e o processo de avaliação individual dos docentes‖ (p. 31831). 

 

―Afigura-se muito pertinente que, a exemplo do que se passa nas 

escolas profissionais, por exigência das regras comunitárias, se faça a 

avaliação das expectativas (no início) e do grau de satisfação (no fim) dos 

alunos. Esta avaliação proporcionaria a obtenção de muita e significativa 

informação relativamente ao olhar dos alunos sobre a escola‖ (p. 31831). 

 

―a exploração integral das potencialidades do processo [de avaliação] só 

poderá ser alcançada se os padrões de medida estiverem totalmente 

clarificados. Essa clarificação deve ser feita antes de se dar início a um 

novo ciclo avaliativo‖ (p. 31831). 

―O parecer anterior do CNE sugere, ainda, que os painéis deveriam ter 

uma constituição menos formal, de modo a tornar mais genuína a imagem 

que a escola transmite. Não parece ter havido alterações, neste sentido, à 

constituição dos painéis‖ (p. 31831). 

 

―Já no que respeita ao tempo dedicado à visita às escolas, a sugestão do 

CNE, de que este fosse aumentado, teve acolhimento por parte da IGE, 

certamente também determinado pelo facto de essa reclamação ter sido 

expressa por muitas escolas‖ (p. 31832). 

 

―A audição de escolas mostrou uma grande discrepância entre as 

expectativas dos seus responsáveis e as classificações obtidas (…). Este 

cenário parece reforçar a necessidade desse período final de confrontação 

de expectativas, assim como realçar a importância do desenvolvimento de 

processos aprofundados de auto-avaliação pelas escolas, que dêem mais 

informação, nomeadamente sobre os processos de ensino e aprendizagem 

em sala de aula, a integrar na avaliação externa‖ (p. 31832). 

 

―As escolas, na sequência da recepção do relatório da avaliação, 

deveriam, para além de poder contestar algumas incongruências, 

apresentar um plano de acções de melhoria, que deveria ser objecto de 

acompanhamento por parte dos órgãos de gestão da escola e da 

administração educativa (DRE)‖ (p. 31832). 

 



 

 

quatro dias nos agrupamentos de maiores dimensões‖ (p. 26154). 

 

―Compreende-se a dificuldade de incluir a observação de aulas no sistema de 

avaliação universal que se pretende implementar, não parecendo ser possível, 

nesse contexto, assegurar observações representativas. Em alternativa, 

sugere-se a inclusão, nos elementos fornecidos pela escola à Inspecção-Geral 

de Educação, dos resultados de observações cruzadas de aulas, efectuadas no 

contexto de dispositivos internos que permitam a regular observação de aulas 

pelos pares. Nesse sentido, parece desejável que as escolas implementem um 

sistema de supervisão cooperativa das aulas e mantenham obrigatoriamente 

um registo formal dos resultados‖ (p. 26154). 

 

―Durante o estudo piloto as equipas avaliativas, no final da visita, 

comunicavam a representantes da comunidade escolar as suas primeiras 

impressões, procedimento que foi ulteriormente abandonado. Sugere-se que 

seja reintroduzido, de forma balizada, pois esse confronto imediato pode 

corrigir interpretações erradas, acrescentar dados e informações em falta e, 

assim, contribuir para a qualidade da avaliação final‖ (p. 26154). 

 

―Para as escolas com avaliações negativas, importa, em conjunto com elas, 

estabelecer programas de recuperação e desenvolvimento, em estreita 

articulação e com co-responsabilização na sua execução da administração 

escolar. Este espírito parece estar presente no programa e tem sido reiterado 

pelos responsáveis políticos, mas não alcançou ainda a devida concretização‖ 

(p. 26155). 

 

―a avaliação das escolas só faz sentido se for entendida como um instrumento 

político para uma estratégia de reconfiguração e mudança das políticas 

públicas do Estado para a educação e estiver associada a uma politica activa 

de promoção de autonomia da gestão e administração escolar‖ (p. 26155). 

 

―Recomenda-se o aprofundamento do instrumento de avaliação, reduzindo o 

risco de redundância ou ausência de equilíbrio, gerado pelo facto de o 

instrumento adoptado ser estruturado em categorias globais determinadas 

logo no início do processo‖ (p. 26155). 

―A este nível [dos «Resultados»], mantêm-se lacunas significativas na 

produção e disponibilização da informação necessária. Estas dificuldades, 

porém, deverão ser ultrapassadas, pois uma AEE que não tenha em conta 

a situação de partida dos alunos é, naturalmente, enviesada‖ (p. 31832). 

 

―No seu parecer anterior, o CNE sugere a necessidade das escolas 

receberem apoio para a auto-avaliação/preparação da AEE. A audição de 

escolas tornou evidente que, pontualmente, algumas foram incapazes de 

preparar adequadamente o processo. A maioria fê-lo sem apoios formais, 

com recurso a um «amigo crítico» externo, em alguns casos. A existência 

de elementos externos nuns casos e noutros não pode distorcer os 

resultados finais. Daí a necessidade de colocar todos os actores ao mesmo 

nível, através de acções de formação e ou sensibilização‖ (p. 31832). 

 

―Devem ser promovidas estratégias que favoreçam uma mais eficiente 

participação das autarquias‖ (p. 31832). 

 

―devem ser estudadas formas de envolver mais profundamente os pais no 

processo de avaliação externa das escolas‖ (p. 31832) 
 

―Deve ser estimulado o recurso a formas de avaliação da opinião e 

satisfação dos principais actores, por exemplo, através da realização de 

inquéritos, em particular, o universo dos alunos deveria ser inquirido de 

forma mais extensiva, para além da auscultação dos seus representantes 

em painel‖ (p. 31832) 
 

―O relatório elaborado pela IGE deve ser apresentado presencialmente às 

escolas e outros parceiros, incluindo representantes dos conselhos 

municipais de educação, com a presença de elementos das estruturas 

regionais e locais do ME, com a responsabilidade de apoiar e acompanhar 

a operacionalização dos planos de melhoria do desempenho que resultem 

da AEE. O relatório de avaliação deve contribuir significativamente para 

a construção dos planos de melhoria das escolas‖ (p. 31832). 

 

―É necessário adoptar processos que garantam que a informação final do 

processo de avaliação das escolas, num formato resumido e não técnico, 

chegue efectivamente a todos os encarregados de educação. Neste âmbito, 

a IGE e as escolas assumem especial responsabilidade‖ (p. 31832). 
 

―A IGE deve preparar e desenvolver um plano de comunicação à 

sociedade, dos resultados da avaliação externa das escolas (…). A 

visibilidade e o interesse por essa comunicação à sociedade obrigam à 

utilização de modelos que (…) enquadrando devidamente os pontos de 

partida e de chegada de cada escola, assegure, nos resultados divulgados 

anualmente, a representatividade do universo nacional‖ (p. 31832-31833). 
 

―É imprescindível fazer a adequação do tempo de duração das visitas às 



 

 

 

 

 

 

especificidades das escolas‖ (p. 31833). 
 

―O actual processo do contraditório deve ser profundamente revisto‖ (p. 

31833). 

 

―O processo de avaliação externa das escolas deve entroncar, de forma 

mais determinada, na celebração de contratos de autonomia‖ (p. 31833). 

 

―A preparação e a concretização de planos de melhoria devem ser 

aspectos centrais do processo de avaliação das escolas‖ (p. 31833). 

 

―De um modo mais geral, é necessário aperfeiçoar os sistemas de recolha, 

tratamento e disponibilização de informação essencial e indispensável 

para a avaliação e gestão das escolas‖ (p. 31833). 
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