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RESUMO 

Este trabalho intitula-se "Do Dizer ao Fazer - um olhar sobre a avaliação 
dos alunos a partir dos conselhos de professores", uma vez tratar-se de um 
estudo de caso que se centra nos processos de avaliação dos alunos de uma 
escola do 2o e 3o ciclos do Ensino Básico. Focalizámos as nossas atenções 
nas práticas desenvolvidas pelos professores nos momentos de avaliação, em 
particular durante os conselhos realizados no final de cada período para esse 
efeito. Também foi nossa intenção aceder às representações que os 
professores têm das avaliações, particularmente ao nível da utilidade prática 
que os mesmos lhes reconhecem e da influência que lhes atribuem na 
organização dos processos de acção. Ainda com o objectivo de contrapor 
opiniões tentámos, de igual modo, aceder às representações dos alunos sobre 
questões relacionadas com a sua percepção da forma como os professores 
realizam as suas avaliações. Deste modo, as três grandes questões em torno 
das quais orientámos a nossa pesquisa foram: 

■ Que representações têm os professores do 3o ciclo do Ensino Básico 
sobre a avaliação dos alunos? 

■ Como é que os professores constroem a avaliação que fazem dos 
alunos? 

• O que representam as reuniões de avaliação dos alunos para a 
avaliação dos mesmos? 

O trabalho encontra-se estruturado em torno de quatro capítulos. O 
primeiro e segundo capítulos sustentam a análise empírica, sendo que o 
primeiro se prende com o quadro teórico de referência assentando 
essencialmente na problemática da avaliação onde se clarificam conceitos, 
modalidades, instrumentos e funções da avaliação segundo uma perspectiva 
sociológica. Já no segundo capítulo, também fundamentalmente de cariz 
teórico, procedemos a uma contextualização e análise do sistema de avaliação 
dos alunos em Portugal explicitando as concepções de avaliação para que 
apontam os normativos legais em vigor, numa nova lógica de organização e 
gestão do currículo contrapondo-o com o modelo anterior. Por sua vez, o 
terceiro capítulo explicita e justifica as opções metodológicas tomadas no 
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momento de realizar o estudo de caso, nomeadamente no que diz respeito aos 
processos, fontes e instrumentos de recolha da informação. Por fim, o último 
capítulo encerra em si toda a análise dos dados e os resultados da 
investigação tentando avançar algumas respostas para as questões de partida 
iniciais. 
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ABSTRACT 

This work is called "From saying to doing - a look over the evaluation of 
the pupils starting from the board meeting", once it is a study focused on the 
process of pupil's evaluation of a basic 2

nd and 3rd grade basic school. We 
focused our attention on the teacher's issues during the board meetings, 
especially during the meetings by the end of each term. It was also our intention 
to accede to the representations that teachers have on evaluation mainly on the 
level of the usefulness that teachers recognize on it and the influence it has on 
the organization of the process of action. Still with the purpose of comparing 
opinions, we've tried, as we did before, to accede to the ideas that pupils have 
on subjects connected with their perception of the way teachers evaluate them. 
Therefore the three main questions that guided our research were: 

■ What kind of perceptions do teachers from 3
rd grade have upon 

evaluation? 

■ How teachers build up the evaluation they make of their pupils? 

■ What do board meetings represent to the evaluation of the pupils? 

The project is based upon four chapters. The first and the second ones 
sustain an empiric analysis, being the first related to the theoretical chart of 
reference based on the problematic evaluation where concepts are clarified, as 
well as features, instruments and functions of the evaluation by a social point of 
view. 

In the second chapter, also mainly theoretical, we contextualized and did 
an analysis of the system of evaluation in Portugal explaining the conception of 
evaluation as legal standard, in a new logical of organization and management 
of the curriculum comparing it with the model used before. On its turn, the third 
chapter explains and justifies the methodological options taken in the moment 
of performing the study of the case, mainly on what the process sources and 
tools of gathering information is concerned. 
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At last the fourth chapter contains the whole analysis of the data and the 
investigation results, pointing out some answers to the previous questions. 



RÉSUMÉ 

Ce travail s'intitule "De la Théorie à la Pratique - un regard sur l'évaluation 
des élèves à partir des conseils de professeurs", car il s'agit d'une étude 
d'événements où l'objectif principal sont les techniques d'évaluation des élèves 
d'un collège (élèves de dix à quinze ans - 2ème et 3ème cycles de 
l'Enseignement Primaire). On a fait attention aux expériences développées par 
des professeurs pendant les époques d'évaluation, surtout pendant les 
réunions réalisées à la fin de chaque trimestre. Nous avons aussi eu l'intention 
d'accéder aux représentations que les professeurs ont des évaluations, en 
particulier au niveau de l'usage dont ils profitent et de l'influence qu'on leur 
confère dans l'organisation des procès de mise en marche. Ayant comme 
finalité la mise en évidence de différents points de vue, on a pris la perception 
des élèves en évidence, en qui concerne leur perception des méthodes 
utilisées par les professeurs pour les évaluer. De cette façon, notre enquête a 
été orientée à partir de trois grandes questions: 

• Quel est le rôle des professeurs du troisième cycle en ce qui concerne 
l'évaluation des élèves? 

• De quelle façon est-ce que les professeurs préparent et achèvent la 
classification des élèves? 

• Quelle est l'importance des réunions d'évaluation des élèves 
représentent pour la évaluation des élèves? 

Ce travail est divisé en quatre chapitres. Le premier et le deuxième 
chapitre font l'analyse empirique. Le premier a comme point de départ le 
domaine théorique, et surtout en ce qui concerne de l'évaluation où sont filtrés 
des concepts, des modalités, des instruments et des fonctions d'évaluation 
selon une perspective sociologique. Le deuxième chapitre, a aussi une 
fondation théorique, mais on a fait une organisation et une analyse du système 
d'évaluation des élèves au Portugal, en mettant en évidence, les conceptions 
d'évaluation qui vigorent selon les normes légales, pour une nouvelle 
organisation logique et gestion curriculaire, l'opposant au modèle précédent. Le 
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troisième chapitre révèle et justifie les options méthodologiques prises au 
moment de l'étude du fait, c'est à dire, en ce qui concerne les procès, les 
sources et les instruments de recherche d'information. Finalement, le dernier 
chapitre aboutit toute une analyse d'informations et de résultats sur l'enquête, 
essayant de donner des réponses aux questions posées. 
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Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
NOTAS DE INTRODUÇÃO 

1. O problema em estudo 

Quando ainda no papel de aluno frequentávamos o ensino secundário 

tínhamos como certeza no nosso imaginário que as reuniões de avaliação, 

realizadas pelos professores no final de cada período, eram momentos de 

grande discussão, debate e análise do nosso desempenho durante esse 

mesmo período e que essas mesmas discussões e análises conduziam a uma 

nota que iria aparecer na pauta e nos registos de avaliação a entregar aos 

encarregados de educação. Imaginávamos, também, que nos conselhos de 

avaliação existia, por parte dos professores, uma convergência de atitudes e de 

esforços em benefício do processo de desenvolvimento dos alunos. No 

entanto, quando, já no papel de professor, tivemos de participar no primeiro 

conselho de avaliação, a imagem que trazíamos até então foi completamente 

desfeita. Lembramo-nos de nessa altura, e finda a dita reunião de avaliação, 

nos colocarmos as seguintes questões: "É isto uma reunião de avaliação dos 

alunos?"; "É isto que os professores fazem nestas reuniões?". Depois do 

constatado nessa reunião e seguintes, foi a desilusão. Afinal as reuniões não 

nos pareciam mais que momentos burocráticos em que cada professor se 

limitava a lançar a sua classificação e o director de turma completava a pauta e 

um infindável conjunto de papéis. Foi nesse preciso momento que começámos 

o caminho do questionamento do verdadeiro sentido dos conselhos de 

avaliação, nomeadamente qual a sua real importância para a avaliação dos 

alunos. Qual seria a utilidade dos conselhos de avaliação? 

Situados neste contexto, com a elaboração desta dissertação esperamos, 

através de um estudo de caso, contribuir para a compreensão do papel da 

avaliação dos alunos como elemento de desenvolvimento do currículo nas 

escolas portuguesas do 2.° e 3.° ciclos do ensino básico, tendo por porta de 

entrada os conselhos de avaliação. A problemática subjacente a este trabalho 

prende-se com a ambiguidade em que vive a avaliação na actualidade. Está o 

seu papel ao serviço dos alunos ou ao serviço do sistema em particular e da 

sociedade no geral? Isto é, a avaliação entendida como uma componente do 

currículo, que teria por objectivo orientar o processo de ensino/aprendizagem 

na perspectiva do desenvolvimento do aluno, e/ou a avaliação entendida como 
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um dos mecanismos do sistema e da sociedade de selecção, de seriação e 

normalização dos alunos entre e durante os diferentes níveis de ensino. 

2. Justificação da escolha do tema 

O trabalho que se pretende desenvolver é um estudo sobre as práticas 

levadas a cabo pelos professores quando desenvolvem a actividade de 

avaliação dos alunos. Em termos de resultado final, esperamos poder 

caracterizar e analisar criticamente a actividade desenvolvida pelos docentes 

no momento de avaliar os seus alunos, em particular nos conselhos de 

professores, que têm como principal ponto da ordem de trabalhos a avaliação 

final de cada período. Além disso, pretendemos conhecer com este trabalho as 

representações que os professores têm das avaliações, particularmente ao 

nível da utilidade prática que os mesmos lhes reconhecem e da influência que 

lhes atribuem na organização dos processos de acção. 

De um ponto de vista estritamente pessoal, a decisão de proceder a um 

estudo sobre a avaliação relaciona-se fundamentalmente com o facto de ao 

longo da nossa curta carreira ser este um dos temas que maior interesse nos 

despertaram e angustiaram pela dificuldade recorrente da subjectividade que é 

o acto de avaliar. Para este interesse contribuíram convicções relativas à 

importância da avaliação na actividade do professor, como algo que guia todo o 

processo de ensino/aprendizagem. O nosso interesse por realizar este estudo 

também se prende com a sua importância atribuída pelos nossos colegas como 

algo que simplesmente selecciona os "bons" e os "maus" e que castiga aqueles 

que não "merecem" beneficiando os "merecedores". Parece-nos no entanto 

importante estar atentos aos papéis de selecção e às questões de exercício de 

poder que, neste momento, nos parecem dever ser os mais valorizados da 

avaliação por uma grande parte dos professores com quem temos trabalhado. 

Relativamente às convicções que temos sobre a importância da 

avaliação, elas ficam a dever-se fundamentalmente à grande atenção 

dispensada na nossa formação de base na Licenciatura de Geografia do Ramo 

Educacional no domínio das disciplinas de Organização e Desenvolvimento 

Curricular e Metodologia do Ensino da Geografia. Durante a frequência destas 
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disciplinas ficámos convictos de que avaliação é o farol guia de todo o 
processo de ensino aprendizagem e que é ela que torna explícito o sucesso ou 
insucesso dos nossos alunos, ou, melhor dizendo, de todo o processo de 
ensino aprendizagem desenvolvido durante um determinado período de tempo. 
Estamos também convictos de que a avaliação é frequentemente uma grande 
motivadora das aprendizagens dos alunos se também ela levar em atenção o 
aluno como um só, com pontos de partida, ritmos de aprendizagem e 
objectivos próprios e diferentes de todos os outros. 

Em segundo lugar, temos vindo a constatar, quer por percepções 
próprias, quer através de conversas informais com outros professores, que as 
avaliações são desenvolvidas pelos professores mais em função de uma 
obrigatoriedade de se classificar os alunos no final de cada período do que em 
função do desenvolvimento do próprio aluno; verificamos, também, que a 
maioria dos nossos colegas desenvolvem a actividade de avaliação, e posterior 
classificação, de forma muito individualizada e pouco partilhada, não existindo 
espaço de articulação entre as diversas disciplinas. Ainda pudemos constatar 
que os resultados das avaliações realizadas pelos docentes raramente 
produzem efeitos na reorganização e reorientação das práticas dos mesmos. 
Questionamo-nos se será este o caminho correcto. 

Assim, e como não poderia deixar de ser, com a realização deste 
trabalho, um dos objectivos mais importantes é a promoção da autoformação 
capaz de enriquecer a nossa prática docente, contribuindo dessa forma para o 
sucesso educativo dos alunos. 

3. Apresentação da ideia 

A ideia à qual pretendemos dar seguimento durante este trabalho é a de 
realizar um estudo sobre aspectos teóricos relacionados com a avaliação dos 
alunos enquanto parte integrante do trabalho do professor e, posteriormente, 
efectuar um estudo de caso sobre as práticas de avaliação encetadas por 
alguns professores. Construiremos um quadro teórico, de acordo com variadas 
opiniões de autores que se têm debruçado sobre a avaliação que nos permitirá 
proceder a um olhar legitimado sobre uma situação concreta. 
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0 trabalho empírico a desenvolver será o estudo de caso da actividade de 

avaliação de alguns professores de uma escola EB 2,3 da periferia de uma 

grande cidade do interior de Portugal Continental. 

Optamos por realizar o trabalho de campo nesta escola por vários 
motivos. Em primeiro lugar, porque foi a escola onde exercemos funções, o que 
nos permitiu ter mais abertura por parte dos colegas para participarem no 
estudo; pudemos controlar vários aspectos do estudo de caso uma vez que o 
realizámos nas turmas com que trabalhámos, o que fez de nós observadores 
participantes, permitindo, desse modo, recolher e consultar materiais 
pertinentes ao estudo; em segundo lugar, porque esta é uma escola que já 
passou por vários momentos de gestão curricular, nomeadamente de se ter 
constituído em Agrupamento Vertical e de ter participado, de forma voluntária, 
no Projecto de Gestão Flexível do Currículo e, actualmente (2002/2003), por 
ser uma EB 2,3, estar neste projecto ao nível do 3.° ciclo ao abrigo da 
Reorganização Curricular com o Decreto-Lei 06/2001. Com conhecimento de 
causa, todos estes momentos exigiram aos professores desta escola um papel 
activo, de gestores e decisores do currículo e propulsores de inovação, dadas 
as alterações introduzidas por este documento. Parece-nos que, com todos 
estes momentos, as avaliações foram aspectos trabalhados com alguma 
intensidade, uma vez que também a legislação que regia toda a avaliação dos 
alunos foi substituída, dando o Despacho Normativo 98-A/92 lugar ao 
Despacho Normativo 30/2001. Verificou-se uma substancial alteração no 
desenho curricular (distribuição dos tempos lectivos por disciplina e disciplinas 
por ano lectivo), o que por si só veio introduzir variáveis novas nas 
planificações e avaliações realizadas na escola. 

4. Apresentação das questões de partida 

Com a realização deste projecto de estudo sobre a avaliação dos alunos, 
focalizando a nossa atenção nos conselhos de professores, a nossa 
investigação organiza-se em torno da pesquisa de respostas para as seguintes 
questões: 
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• Que representações têm os professores do 3.° ciclo do Ensino 

Básico sobre a avaliação dos alunos? 

- Que juízos fazem os professores sobre a avaliação 
dos alunos? 
- Qual é o objectivo das avaliações que os professores 
fazem dos alunos? 
- Que efeitos esperam os professores produzir ao 
realizar essas avaliações? 

• Como é que os professores constroem a avaliação que fazem 

dos alunos? 

- A que tipo de procedimentos recorrem os professores 
para avaliar os seus alunos? 
- A que tipo de instrumentos recorrem os professores 
no momento de avaliar os seus alunos? 

• 0 que representam as reuniões de avaliação dos alunos para a 

avaliação dos mesmos? 

- Que peso atribuem os professores a estes mesmos 
conselhos na avaliação dos alunos? 

- Que tipo de procedimentos são realizados nestes 
conselhos de avaliação? 

- Que efeitos geram estas reuniões nas avaliações dos 
alunos? 

- Que efeitos geram os resultados das avaliações dos 
alunos ao nível das práticas dos docentes? 

- Serão, ou não, os conselhos de turma momentos de 
avaliação dos alunos? 

5. Apresentação da estrutura do trabalho 

O nosso trabalho encontra-se estruturado em torno de quatro grandes 

capítulos, a saber: 

• Capítulo I - Discursos teóricos sobre a educação e a avaliação. 

Neste capítulo, fundamentalmente de cariz teórico, servimo-nos de um 

conjunto de conhecimentos que nos permitiram proceder a um olhar 

fundamentado sobre a avaliação dos alunos. Procedemos a uma análise da 

evolução dos discursos teóricos sobre a avaliação onde tentámos descodificar 
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os sentidos por que passou a avaliação ao longo dos tempos. Procurámos 
ainda clarificar conceitos e funções da avaliação numa perspectiva sociológica. 
Debruçámo-nos, ainda, sobre as modalidades e instrumentos de avaliação dos 
alunos ao serviço do professor. 

• Capítulo II - Discursos legais sobre a avaliação. 

Neste capítulo, as nossas intenções prenderam-se com o tornar clara a 
evolução dos discursos legais sobre a avaliação em Portugal e proceder a uma 
contextualização do actual sistema de avaliação em vigor nas escolas 
portuguesas, nomeadamente aos papéis que cabem às escolas e aos 
professores na decisão e gestão curricular que marcam decisivamente os 
processos de desenvolvimento da avaliação dos seus alunos. Pretendemos 
explicitar as concepções de avaliação para que aponta a reorganização 
curricular do ensino básico introduzidas com o Decreto-Lei 06/2001 e o 
Despacho Normativo 30/2001. 

• Capítulo III - Quadro metodológico de pesquisa adoptado. 

Neste terceiro capítulo explicitamos e justificamos as opções metodológicas 
tomadas no momento de realizar o estudo de caso, definindo claramente o 
campo e objecto de estudo e apresentando os instrumentos de recolha de 
informação. 

• Capítulo IV- Discursos e práticas de avaliação. 

Este é o capítulo do estudo de caso propriamente dito, onde começamos 
por realizar uma contextualização do estudo a realizar e apresentamos os 
instrumentos de recolha de informação, nomeadamente os inquéritos 
realizados aos professores e aos alunos e os documentos que permitiram 
aceder a outras informações que consideramos relevantes para o estudo, como 
as actas das reuniões de avaliação e os registos das nossas observações. 
Apresentamos também a sistematização e análise desses mesmos dados e os 
resultados a que eles nos permitiram chegar. 
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CAPÍTULO I 
Discursos teóricos sobre a educação e a avaliação 
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Notas Introdutórias 

0 conteúdo deste primeiro capítulo tem como objectivo proporcionar um 

olhar fundamentado sobre questões relacionadas com o objecto de estudo 

deste trabalho. Isto é, a sua função é fundamentar teoricamente o trabalho 

empírico realizado. Deste modo, para podermos entender os processos de 

avaliação, aos quais os professores recorrem, é necessário dominar 

teoricamente um determinado conjunto de conhecimentos que servirão de 

suporte às interpretações que a posteriori possamos fazer. 

Dado que o objecto do nosso trabalho empírico diz respeito às avaliações 

dos alunos, feitas pelos professores no final de cada período, nomeadamente 

em conselho de turma, esta fundamentação teórica tem forçosamente de 

passar por alguns aspectos da avaliação que consideramos imprescindíveis 

para a sua melhor compreensão. Para tal, baseamos o nosso olhar na opinião 

de diversos autores que se têm dedicado ao estudo desta temática. 

Assim, dada a polissemia da palavra avaliação, entendemos ser 

importante compreender o processo evolutivo pelo qual a mesma passou, 

tendo em conta os contextos sociais e educativos em que se inseria. 

Procedemos também a uma clarificação do conceito (de avaliação) com o qual 

mais nos identificamos e que guiou o nosso percurso de pesquisa. 

De seguida, dado que a avaliação escolar se pode processar de diversas 

formas, achamos pertinente abordar a questão das modalidades de avaliação, 

bem como as funções a ela inerentes, quer se tratem de funções explícitas, no 

domínio educacional, como de funções mais ocultas do domínio sociopolítico. 

Nesta lógica, decidimos também reflectir sobre os referentes segundo os quais 

a avaliação se processa, conduzindo a duas visões distintas da avaliação: uma 

avaliação mais criterial e uma avaliação mais normativa. 

Dado que, no nosso entendimento, a avaliação se deve realizar com os 

alunos e não sobre os alunos, reflectimos, ainda, sobre o valor formativo, 

formador e emancipatório que a mesma pode desempenhar a favor dos 

mesmos. Deste modo, tivemos também de aflorar as questões dos 

instrumentos de avaliação, quer como dispositivos de uma avaliação mais 
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tradicional, quer como instrumentos ao serviço da autoformação e da auto-

regulação. 
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1-1. Evolução das formas de pensar e conceber a avaliação 

A avaliação, ao longo dos tempos, foi passando por momentos 
importantes que marcaram a sua história. Esse processo foi significativamente 
condicionado pelos seus contextos histórico-ideológicos e sobretudo pela 
evolução e desenvolvimento das ciências humanas em geral, e das ciências da 
educação em particular. 

O tema da avaliação mereceu a atenção de diversos autores e 
investigadores que, de uma forma ou de outra, provocaram uma evolução do 
seu conteúdo e entendimento. Desta forma, entendemos ser relevante 
apresentar as diferentes facetas por que tem passado o pensamento sobre a 
avaliação, tentando, sempre que necessário, proceder à sua contextualização 
histórica e ideológica, descodificando os seus significados em cada um dos 
momentos por que passou. 

Deste modo, foram vários os modelos de avaliação propostos por alguns 
autores que se sucederam e provocaram alterações significativas nas 
concepções avaliativas e que implicaram mudanças directas nas avaliações 
dos alunos. Esta sintética análise apenas se reporta ao período a partir das 
décadas de 40/50, pois foi desse momento em diante que se deu uma 
mudança significativa na maneira de conceber a avaliação. Isto é, daí para a 
frente a avaliação passou a ser encarada como algo mais do que o "mero acto 
de medir a quantidade de informações retidas pelos alunos" (Leite, 1993:9). 

O esquema que a seguir se apresenta pretende situar no tempo alguns 
dos diversos autores que produziram reflexões sobre a avaliação (Modelos de 
Avaliação). Seguiremos a proposta de classificação apresentada por Catalan 
(1993:33-47), que faz uma separação e agrupamento dos modelos de 
avaliação em Modelos Objectivistas, Modelos Subjectivistas e Modelo Crítico. 
As datas referidas na figura 1 (Esquema Síntese da Evolução dos Modelos de 
Avaliação) são datas aproximadas às décadas, com o intuito de organizar 
cronologicamente os diversos enfoques. 

Manuel António Leite 27 



Do Dizer ao Fazer - Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO I - Discursos teóricos sobre a educação e a avaliação 

Esquema Síntese da Evolução dos Modelos de Avaliação 

Parjêtt 6 
Tyler Cronbach s t u f f | e b e a m Scriven s t a k e H a m j l t o n McDonald 

M avaliação Modelo 
Modelo Modelo „ _, , M. sem "■■ ««»V»v ..__,_,__,_ Modelo de „Mr.nrla Modelo „ f „ a _ i a Por Modelo de a > , a l i a ^ „ critico de 

avaliação 
iluminativa 

baseado planificação referência ^ J ^ ^ a v a l i a ^ 0 avaliação a v a | i a ç â o 

em objectivos avaliativa a objectivos ii,,minatK#a democrática 

I = 1 
MODELOS OBJECTIVISTAS MODELOS SUBJECTIVISTAS M. CRÍTICO 

• ► • ► • ► • ► • ► 
1940/50 1960 1970 1980 1990 

Figura 1 

Como já tivemos oportunidade de referir, o trabalho que orienta esta 
exposição é preferencialmente o de Catalan (1993), pois parece-nos o mais 
estruturado e sintético e o que nos permite ter um olhar mais organizado sobre 
a evolução dos pensamentos sobre as questões da avaliação. 

No entanto, sempre que necessário recorreremos às opiniões de 
Rodrigues (1994), que, de igual modo, classifica os modelos de avaliação 
segundo três grandes abordagens: a Objectivista, encarando a avaliação como 
técnica; a Subjectivista, que leva a conceber a avaliação numa perspectiva 
prática; e a Dialéctica ou Interaccionista, que encara a avaliação numa 
perspectiva crítica. 

Esta análise também se fundamentará nas opiniões de Fernandes (1998), 
que considera terem-se verificado, nos últimos trinta anos, mudanças ao nível 
epistemológico e metodológico tão acentuadas que provocaram a mudança 
paradigmática na avaliação educacional. Deste modo, considera as formas de 
entender a avaliação curricular inseridas num paradigma experimental, 
quantitativo, onde se inserem os modelos objectivistas, ou num paradigma 
naturalista e etnográfico, onde se inserem os modelos subjectivistas. 

Como suporte, recorrer-se-á ainda a De Ketele (1993), uma vez que 
também este autor faz a síntese de alguns paradigmas da avaliação, e a Leite 
(1993) e Cortesão (1992), que lançam um olhar atento sobre as questões 
avaliativas nos últimos 50 anos. 
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1-1.1. A avaliação ao serviço dos resultados 

Nas décadas de 40 e 50 o contexto histórico e ideológico dominante do 
mundo ocidental é marcado pelo positivismo em que as ciências da educação 
se tentam afirmar pela semelhança às ciências exactas, que por sua vez se 
dedicavam ao estudo dos fenómenos através de uma racionalidade científica 
considerada como única recorrendo a metodologias quantitativas. Nessa 
lógica, os fenómenos naturais e humanos eram estudados de forma objectiva e 
distanciada através de um observador que se pretendia o mais neutro possível. 

Citando Cortesão (1992:84): "Num quadro de modernidade, que então se 
afirmava, para uma leitura que se pretendia mais clara e científica do processo 
educativo defendia-se a necessidade de decompor o acto de ensinar." 

Nesta época, espera-se que a educação trabalhe de acordo com 
necessidades sociais e tente dar resposta a essas mesmas necessidades. 
Assim, importa compreender melhor todas as partes do acto educativo com a 
preocupação de tornar mais objectivo e rigoroso todo o processo e facilitar a 
sua medição e rentabilização. 

São definidos objectivos a atingir pelos alunos e a avaliação é entendida 
como uma medição da distância a que ficam os alunos dos objectivos 
previamente estabelecidos. No entanto, esta avaliação procura ser neutra, 
objectiva e justa. 

Estava-se perante uma perspectiva meritocrática da educação, em que os 
resultados das avaliações eram expressos de forma quantitativa dominando as 
grandes escalas de classificação (0-20 valores), que beneficiam a 
discriminação e a selecção dos alunos que tinham de responder a exames e 
testes cada vez mais objectivos. 

É neste contexto que se desenvolvem os modelos objectivistas de 
avaliação. 

De acordo com Catalan (1993:36), os modelos objectivistas (Quadro I), 
onde se inserem os apresentados por Tyler, Cronbach, Stufflebeam e Scriven, 
são modelos que têm em comum o facto de conceberem a avaliação segundo 
uma perspectiva técnica em que a mesma "é a determinação de valorou mérito 
de um programa" (Catalan, 1993:36). Estes modelos coincidem também no 
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conceito que atribuem aos critérios de avaliação, considerando os mesmos 
como o grau de produtividade e o nível de eficiência de um programa. A 
maioria destes modelos centram a tomada de decisões nas autoridades 
políticas ou académicas, desempenhando o avaliador um papel meramente 
técnico e normalmente externo a todo o processo. O avaliador é o responsável 
pela avaliação e pela recolha de informações relevantes que permitem aos 
decisores tomar posições. Fernandes (1998:20) acrescenta que ao nível da 
avaliação curricular "nem os professores nem os alunos participam realmente 
na selecção dos objectivos ou na sua avaliação", sendo entendida a avaliação 
como algo "exterior ao processo de desenvolvimento do currículo". 

Esta epistemologia objectivista requer que a informação avaliativa seja 
"cientificamente objectiva" (Catalan, 1993:36) e se proceda à sua recolha 
recorrendo a instrumentos objectivos (testes, questionários, etc.). A análise dos 
dados obtidos faz-se através de técnicas estatísticas que têm por objectivo 
assegurar o rigor científico das conclusões. 

Citando Rodrigues (1994:97), "a avaliação identifica-se inevitavelmente a 
um processo de controlo externo e não necessita de explicitar, questionar, 
fundamentar ou justificar o referencial da avaliação, estabelecido e imposto 
autoritariamente pelas hierarquias administrativas''. Segundo o autor, os 
desenhos de avaliação são de carácter experimental, tendo como "objectivo 
averiguar os resultados das acções e controlar e verificar a sua fiel 
implantação, utilização e realização". (Ibidem) 

QUADRO 1 - SÍNTESE DOS MODELOS DE AVALIAÇÃO OBJECTIVISTAS 

M. baseado em 
objectivos 

(Tyler) 

M. de 
planificação 

educativa 
(Cronbach) 

Modelo 
C.I.P.P. 

(Stufflebeam) 

M. sem 
referência a 
objectivos 
(Scriven) 

Finalidade Prescrever Prescrever Prescrever Prescrever 
Conteúdo Produto Processo / 

Produto 
Produto / 

Processo / 
Contexto / 
Desenho 

Produto / 
Processo / 
Contexto 

Unidade de 
avaliação 

Sujeitos Sujeitos Sujeitos Sujeitos 

Tomada de 
decisões 

Autoridade Autoridade Autoridade Contrato entre 
autoridade e 

avaliador 
Papel do 
avaliador 

Externo Externo Externo Externo 

(Adaptado de Catalan, 1993:49) 
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Modelo da avaliação baseada em objectivos (Tyler) 

Segundo Leite (1993:9), "é a partir daqui que o conceito de avaliação se 
distancia dos procedimentos docimológicos tradicionais, limitados à aplicação 
de instrumentos de medida dos conhecimentos adquiridos, para passar a dizer 
respeito a todo o processo de ensino e ao currículo." Por sua vez, Catalan 
(1993:37) refere que Tyler foi o primeiro autor a desenvolver um método 
sistemático de avaliação que se preocupa não só com o rendimento (eficácia e 
eficiência) do aluno, mas também com os programas curriculares e os recursos 
disponíveis para a sua implementação. 

Na perspectiva de Tyler, a avaliação era entendida como o processo de 
determinar de que forma foram atingidos os objectivos do programa. Nesta 
lógica, a avaliação e a tomada de decisões são externas uma à outra. A 
avaliação está meramente ao serviço da tomada de decisões tendo como 
finalidade prescrever. 

De acordo com Leite (1993:11), esta concepção de avaliação está 
assente numa pedagogia vulgarmente conhecida por "pedagogia por 
objectivos". Citando De Ketele (1993), este tipo de pedagogia por objectivos 
supunha as seguintes oito etapas: 

1. determinação dos objectivos; 

2. classificação dos objectivos num sistema de categorias (taxionomia); 

3. definição dos objectivos em termos comportamentais; 

4. estabelecimento das situações e das condições nas quais o domínio 
dos objectivos pode ser demonstrado; 

5. explicação das finalidades e dos fundamentos da estratégia ao pessoal 
implicado nas situações escolhidas; 

6. escolha e desenvolvimento das técnicas de medida apropriadas; 

7. colheita dos dados dos desempenhos; 

8. comparação destes com os objectivos comportamentais. 
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Os procedimentos de avaliação só tinham lugar no fim do processo de 

formação de forma a verificar quais os alunos que dominavam determinados 

objectivos. 

Modelo da planificação avaliativa (Cronbach) 

Na perspectiva de Fernandes (1998:23), Cronbach foi um dos autores que 
contribuíram para a transição dos modelos objectivistas para os subjectivistas 
uma vez que propõe como finalidade da avaliação não só a determinação do 
grau de alcance dos objectivos, mas também fornecer informações que 
permitam as tomadas de decisões. Atribui importância tanto ao produto como 
ao processo da acção. Um outro aspecto deste modelo de avaliação é o 
trabalho em equipa. Inserida neste modelo, a planificação da avaliação deve 
ficar a cabo de uma equipa, devendo a responsabilidade ser compartilhada por 
todos os elementos dessa equipa. 

As avaliações são encomendadas por um administrador, que contrata o 
avaliador na qualidade de especialista, que aplica técnicas, mas que se 
pronuncia sobre o processo da avaliação antes de se tomarem decisões. 

Segundo Leite (1993:15), o tipo de decisões que o modelo de avaliação 
proposto por Cronbach permite são: 

• ".. .melhoria do programa (materiais, métodos, mudanças, etc.); 

• ...acerca dos indivíduos (necessidades do aluno, informações 
sobre os seus méritos,...); 

• ...regulação administrativa". 

Modelo C. I. P. P. (Stufflebeam) 

Este modelo aparece em finais dos anos 60 quando Stufflebeam propõe 
uma nova definição de avaliação. Esta proposta, alternativa à de Tyler, crê na 
"avaliação como um processo mediante o qual se proporciona informação útil 
para a tomada de decisões" (Catalan, 1993:39). 
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Segundo De Ketele (1994:11), nesta perspectiva, a "finalidade da 
avaliação não é provar mas melhorar, isto é, tomar decisões adequadas ("not 
prove but to improve" (Stufflebeam e Shinkfield, 1985:151). O modelo de 
Stufflebeam (C. I. P. P.) baseia a avaliação ampliando o seu conteúdo ao 
contexto (C), aos inputs (I), ao processo (P) e ao produto (P) das acções. Este 
autor define a avaliação como sendo "o processo de identificar, obter e 
proporcionar informação útil e descritiva acerca do valor e do mérito das metas, 
da planificação, da realização e do impacto de um objecto determinado, com o 
fim de servir de guia para a tomada de decisões, solucionar os problemas de 
responsabilidade e promover a compreensão dos fenómenos implicados" 
(Stufflebeam, 1987)1. 

Modelo sem referência a objectivos (Scriven) 

Segundo Catalan (1993:39), o modelo apresentado por Scriven propõe 
que o avaliador (também ele externo) desconheça propositadamente os 
objectivos do programa, uma vez que quando a avaliação se baseia apenas no 
grau de consecução dos objectivos do programa podem descurar-se muitos 
aspectos relevantes para a avaliação. De igual modo, Fernandes (1998:24) 
aponta que neste modelo o avaliador deve, de acordo com Scriven, ignorar os 
objectivos previamente definidos uma vez que se podem obter resultados 
significativamente mais importantes que aqueles que seriam de esperar nos 
objectivos inicialmente propostos. No entanto, refere que o autor, apesar de 
forte crítico ao modelo de avaliação por objectivos, atribui ainda importância à 
finalidade prescritiva da avaliação. 

De acordo com Leite, no modelo proposto por Scriven, a avaliação é uma 
forma de reformular o processo educativo e "serve para verificar, no final da 
aplicação do programa, se os resultados obtidos satisfazem, ou não, as 
necessidades dos educandos". Desta forma, Scriven é conhecido como pai da 
avaliação formativa. "As dinâmicas de avaliação a que se recorre são os 
percursos e, através delas, obtêm-se dados para regular processos, reforçar 
êxitos e gerar aprendizagens" (1993:15). 

1 in Catalan, 1993:39 

Manuel António Leite 33 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO I - Discursos teóricos sobre a educação e a avaliação 

De acordo com Fernandes (1998:24) e De Ketele (1993:9), é com Scriven 
que nasce a distinção entre avaliação sumativa e formativa. Nas palavras de 
De Ketele, a avaliação sumativa é um "balanço das performances adquiridas 
no fim da aprendizagem" e a formativa é a "avaliação levada a cabo durante 
um processo de aprendizagem inacabado para o melhorar". 

A concepção de avaliação formativa sofre importantes desenvolvimentos 
baseando-se em três etapas essenciais que a caracterizam. São elas: 

• "a recolha de informações respeitantes aos progressos e às 
dificuldades de aprendizagem encontradas pelos alunos; 

• a interpretação dessas informações numa perspectiva de referência 
criteríal e, na medida do possível, diagnóstico dos factores que estão na 
origem das dificuldades de aprendizagem observadas no aluno; 

• a adaptação das actividades de ensino e de aprendizagem em 

função da interpretação feita das informações recolhidas." 

A avaliação formativa é assim entendida de um modo diferente como 
reguladora das aprendizagens de forma a permitir que todos os alunos possam 
atingir os objectivos anteriormente propostos pelo sistema. 

Scriven reconhece também um papel à avaliação sumativa, quando o 
objectivo da avaliação é apenas comparar várias estratégias de formação em 
relação às necessidades reais de tais estratégias. "Compreende-se que, por 
razões de objectividade, Scriven defenda a ideia dum avaliador externo para a 
avaliação sumativa..."(De Ketele, 1994:19). 

1-1.2. A avaliação centrada nos produtos, nos processos e nos 
contextos 

Durante a década de 60, a neutralidade da educação começa a ser abalada 
e surgem autores que começam a reconhecer que o sucesso e o insucesso 
estão fortemente relacionados com a classe social de origem dos alunos. 
Verifica-se uma denúncia do papel de reprodução social desempenhado pela 
escola em que as classes desfavorecidas continuavam a ter insucesso e as 
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classes sociais mais favorecidas mantinham o papel de supremacia em relação 

aos restantes. 

Perante este papel reprodutor social e selectivo da escola, os principais 
prejudicados eram os alunos de classes desfavorecidas, que, em consequência 
de terem insucesso na escola, apenas conseguiam aceder a empregos de 
mão-de-obra barata, de baixo reconhecimento social e de baixos rendimentos. 
Já os alunos das classes sociais mais altas, que mais facilmente obtinham o 
sucesso, acediam aos melhores empregos, mais bem pagos e melhor 
reconhecidos socialmente. 

O insucesso dos alunos era justificado pelos seus handicaps económicos, 
sociais e posteriormente pelos culturais, por isso a forma de combater esse 
insucesso residia na implementação de medidas de apoio aos alunos de 
classes mais carenciadas ao nível da alimentação, da saúde e da própria 
aprendizagem. Ou seja, admitia-se que os maus resultados escolares tinham a 
sua origem fora da escola e só resolvendo na sociedade tais problemas é que 
seria possível diminuir o insucesso escolar. A avaliação formativa de carácter 
compensatório assume assim um relevante papel nas suas dimensões de 
remediação e desenvolvimento. 

É neste contexto que surgem os modelos subjectivistas (Quadro II), 
como alternativos aos objectivistas, concebendo a avaliação como "a 
compreensão e valorização dos processos e dos resultados de um programa 
educativo" (Catalan, 1993:41). De igual forma, Rodrigues (1994:99) atribui à 
avaliação, segundo as perspectivas subjectivistas, um papel de "auto-
regulação" e de "autocontrolo". 

Fernandes (1998:24) aponta que este tipo de modelos "já não se 
preocupam tanto com o aperfeiçoamento da prática educativa, mas antes com 
o seu conhecimento e compreensão, valorizando todos os possíveis 
componentes do currículo, entendido agora como um projecto educativo". 

Inserem-se neste grupo os modelos apresentados por Stake (finais da 
década de 60), Parlett e Hamilton (meados da década de 70) e McDonald 
(década de 80). 
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Na óptica de Catalan (1993), a grande diferença deste tipo de modelos em 
relação aos anteriores está na forma de conceber a realidade e de entender o 
conhecimento. Nestes modelos, o conhecimento é uma criação do Homem na 
sua globalidade (valores, crenças e atitudes), integrado numa realidade. A 
finalidade da avaliação é proporcionar informações que permitam melhorar a 
prática educativa e o seu conteúdo são os processos da acção. Interessa 
captar a singularidade e características das situações. 

Segundo esta perspectiva subjectivista de encarar o processo avaliativo, o 
avaliador "assume um papel de cooperação com os participantes e 
implementadores do programa" (iden:42). Desta forma, o avaliador não tem 
apenas um papel externo ao processo proporcionando ao "cliente" informações 
que lhe permitam tomar conhecimento e consciência dos processos de 
avaliação e desenvolvimento das acções. 

QUADRO II - SÍNTESE DOS MODELOS DE AVALIAÇÃO SUBJECTIVISTAS 

Modelo de avaliação 
por necessidades 

(Stake) 

Modelo de avaliação 
iluminativa 

(Parlett e Hamilton) 

Modelo de avaliação 
democrática 
(McDonald) 

Finalidade Descrever Descrever Transformar 
Conteúdo Produto / 

Processo 
Processo / 
Contexto 

Produto / 
Contexto 

Unidade de 
avaliação 

Sujeitos / 
Centros 

Centros / Instituições Centros / Instituições 

Tomada de 
decisões 

Contrato entre o 
avaliador e o cliente 

Contrato entre o 
avaliador e o cliente 

Contrato entre a 
autoridade, o avaliador 

e o cliente 
Papel do 
avaliador 

Cooperação Cooperação Cooperação 

(Adaptado de Catalan, 1993:49) 

Modelo da avaliação por necessidades (Stake) 

Com o modelo de avaliação por necessidades introduzido por Stake, a 
finalidade da avaliação é responder a questões e problemas reais que se 
colocam aos professores e alunos no desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. De acordo com Catalan (1993), é um método pluralista, flexível, 
interactivo, holístico, subjectivo e orientado para o cliente. 

Um dos pressupostos deste modelo é a "comunicação contínua e fluida 
entre avaliador e avaliados com o fim de descobrir, investigar e solucionar os 
problemas que podem surgir durante o desenvolvimento do processo" 
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(idem:43). Há, portanto, uma comunicação constante e um contrato entre o 
avaliador e o cliente tendo-se sempre em consideração as necessidades e as 
expectativas do segundo. 

A grande finalidade da avaliação é descrever e proporcionar um relato 
completo do programa educativo que permita encontrar elementos para uma 
tomada de decisões. Identifica-se necessidades, desenvolve-se o processo de 
avaliação e toma-se decisões. 

Modelo da avaliação iluminativa (Parlett e Hamilton) 

O modelo de avaliação iluminativa foi introduzido por Parlett e Hamilton 
desenvolvendo a ideia de que "a avaliação deve iluminar o próprio processo" 
(Leite, 1993:17). Esta forma de conceber a avaliação recorre à descrição e à 
interpretação, ao contrário dos modelos objectivistas, "que mediam e 
controlavam as variáveis sem compreender a complexidade do contexto 
educativo" (Catalan, 1993:43). Segundo esta autora, neste modelo de 
avaliação, a importância de estudar os contextos justifica-se pelo facto de esse 
contexto ser portador de múltiplos factores que podem influenciar os programas 
e, portanto, condicionar os efeitos derivados da sua implementação. 

A tarefa do avaliador é facilitar a compreensão global da realidade em que 
se desenvolveu o programa para permitir uma assertiva tomada de decisões. O 
avaliador não deve emitir juízos de valor; deve, sim, proporcionar e participar 
em debates. Catalan (ibidem) salienta que os aspectos metodológicos deste 
modelo assentam numa perspectiva qualitativa em que os principais métodos 
de recolha da informação são as entrevistas e a observação. As estratégias 
metodológicas são elaboradas em acordo e negociação entre os participantes 
e o desenho da investigação muda de acordo com as necessidades e 
implementação da própria investigação e em função do conhecimento que se 
vai produzindo da realidade. 

Assim, "a avaliação perspectiva-se na acção, recorrendo a uma 
multiplicidade de informações pontuais e diversas que permitem, 
continuamente, construir e reconstruir essa mesma acção" (Leite, 1993:16). 
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Modelo da avaliação democrática (McDonald) 

Na década de 80, fruto da concepção política atribuída à avaliação, 
MacDonald desenvolve o modelo de avaliação democrática onde identifica três 
tipos de avaliação de acordo com as relações desta com o poder: avaliação 
burocrática, avaliação autocrática e avaliação democrática (cf. Catalan 
1993:45): 

• na avaliação burocrática, a avaliação está ao serviço incondicional 
das autoridades políticas que controlam os recursos educativos. O 
avaliador aceita a hierarquia e proporciona informação que ajuda os 
objectivos da política. Os conceitos chave deste tipo de avaliação são a 
utilidade, o serviço e a eficácia; 

• na avaliação autocrática, a avaliação está ao serviço dos 
responsáveis da política educativa, mas não de forma incondicional. O 
avaliador, como troca do reconhecimento público do seu trabalho, oferece 
uma validação externa à política das autoridades. A propriedade 
intelectual da avaliação é compartilhada produzindo-se rendimento para 
as autoridades e para o avaliador. Os conceitos chave deste tipo de 
avaliação são as normas e a objectividade; 

• avaliação democrática - é um serviço de informação à comunidade 
sobre o desenvolvimento de um programa educativo. O avaliador 
democrático reconhece a diversidade de valores e permite que se tenha 
em atenção os diferentes interesses no desenvolvimento de um tema. Há 
uma negociação contínua entre os responsáveis políticos e os 
participantes do programa. As técnicas de recolha e análise das 
informações devem ser acessíveis a pessoas não especialistas. Os 
conceitos chave da avaliação democrática são a confidencialidade, a 
negociação e a acessibilidade. 

A avaliação, segundo este modelo proposto por McDonald, propõe-se 
promover a mudança real através da modificação de concepções, crenças e 
modos de interpretar. Desta forma, as opiniões e interpretações dos 
participantes devem ser expressas e reflectir-se nas conclusões do avaliador. 
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Segundo Catalan (1993:46), a avaliação, nesta perspectiva, "é, na 
realidade, uma actividade de análise e validação... O avaliador exerce diálogo, 
discussão, recolha e análise e activa o pensamento para compreender e 
verificar o funcionamento real do programa". 

1-1.3. A avaliação como Sujeito 

Já na década de 70 começam a surgir nas ciências da educação outro tipo 
de questões que pretendem explicar o insucesso dos alunos nas escolas. 
Aparecem estudos que aceitam que o funcionamento do sistema educativo se 
faz em função da cultura dominante, ou seja, em função da cultura da classe 
média urbana. Deste modo, como nas escolas existe uma grande diversidade 
de estratos sociais e grupos étnicos, as minorias tinham de aprender de acordo 
com a maioria o que tinha sido imposto pelo Sistema. Os alunos pertencentes 
às minorias estavam em franca desvantagem em relação aos restantes que 
viam a sua cultura privilegiada pela escola. 

De acordo com estas constatações passa também a escola a ser objecto 
de estudos e de análise e a ser apontada como, também ela, causa do 
insucesso escolar de alguns alunos. 

Segundo Philipe Perrenoud, citado por Cortesão (1992), a avaliação é 
responsável pela génese do insucesso escolar. Isto é, a avaliação não só 
denuncia o insucesso escolar, mas também, ao determinar as normas de 
excelência académica, é responsável por esse mesmo insucesso. É a 
avaliação que estabelece, numa lógica de violência simbólica (cf. Bourdieu, 
1970), as hierarquias de excelência. Na escola, considera-se um aluno 
aprovado ou não de acordo com um determinado número de saberes impostos 
pela mesma. Se o aluno não atinge aquele conjunto de saberes é retido. No 
entanto, esses saberes têm-se alterado com os tempos e é natural que numa 
outra altura o mesmo aluno poderia obter sucesso uma vez que aquilo que lhe 
é pedido saber já não é o mesmo. Um exemplo claro é o facto de antigamente 
no ensino a disciplina de Latim ter sido obrigatória o que levou ao insucesso de 
muitos alunos, que na actualidade já não estavam condenados ao insucesso 
uma vez que o Latim já não faz parte do currículo obrigatório do ensino. Desta 
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forma percebe-se que as hierarquias de excelência são estabelecidas de forma 
arbitrária e que se vão alterando de acordo com os interesses da tutela e de 
aquilo que quem governa considera importante os alunos saberem. 

Também nesta altura, as pedagogias de orientação construtivista começam 
a ganhar força reconhecendo que os alunos possuem um corpo de 
conhecimentos anteriores aos fornecidos pela educação escolar e que são 
significativamente importantes para os processos de construção de novos 
conhecimentos. Segundo Leite (2002), "os novos saberes só serão 
incorporados e/ou apropriados pelos alunos se forem significativos e se por 
eles forem percebidos e interpretados à luz dos quadros conceptuais que 
possuem". Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem deve ser apoiado 
por um conjunto de procedimentos e instrumentos diversificados que permitam 
atender à diversidade e contribuam para que os alunos, ao partirem dos seus 
conhecimentos prévios, se apropriem melhor dos saberes considerados 
importantes na formação escolar. Nesta lógica, segundo a autora, a avaliação 
deve atender à diversidade dos alunos e, ao mesmo tempo, assumir essa 
diversidade como ponto de partida para a definição dos próprios mecanismos 
de regulação das aprendizagens. 

Recorrendo ainda a Catalan (1993), a autora identifica um outro tipo de 
modelo que configura a avaliação segundo uma perspectiva que não se 
enquadra nem nos modelos objectivistas nem nos modelos subjectivistas. 
Denomina-o como Modelo Crítico de Avaliação (Quadro III) porque considera 
a avaliação como "um processo de recolha de informação que fomenta a 
reflexão crítica dos processos e conduz a tomada de decisões pertinentes em 
cada situação específica" (idem:46). Neste modelo, a principal finalidade da 
avaliação é "a transformação pessoal e/ou institucional no sentido de uma 
maior responsabilidade e autonomia", "acompanhando todo o processo de 
construção ou implementação do currículo" (Fernandes, 1998:26). 
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1 — QUADRO III - SÍNTESE DO MODELO CRITICO DE AVALIAÇÃO 
> 

Modelo crítico de avaliação 
Finalidade Transformar 
Conteúdo Processo / Contexto 

Unidade de avaliação Instituições / Centros 
Tomada de decisões Participantes 
Papel do avaliador Compromisso 

(Adaptado de Catalan, 1993:49) 

No entanto, segundo Catalan (1993), até à data eram poucos os autores 
que consideravam esta perspectiva como um núcleo à parte dos anteriormente 
supracitados, devido ao seu escasso desenvolvimento teórico e metodológico. 
Desta forma, apresenta uma concepção de avaliação, baseando-se nas 
características relevantes deste modelo apresentadas por alguns autores, 
nomeadamente Farley (1985), Colas (1992), Mckinney (1985), Brown (1992) e 
Midkiff&Burke(1987). 

Assim, atribuem-se as seguintes características fundamentais à forma de 
conceber a avaliação segundo uma perspectiva crítica: 

• a avaliação centra-se na análise crítica das circunstâncias 
pessoais, sociais, políticas e económicas que rodeiam uma acção. Esta 
análise tem como objectivo a transformação (mudança) institucional e 
comunitária e que as mudanças individuais dos participantes dos 
programas sejam o motivo para mudanças mais globais; 

• o conteúdo da avaliação diz respeito tanto ao processo, porque 
permite a tomada de decisões, como às acções derivadas de tais 
decisões; 

• o avaliador deve proporcionar que se manifestem as autênticas 
necessidades e comprometer-se no apoio e inserção dessas dimensões 
no programa. Assume a sua implicação e compromisso no grupo dos 
participantes, o que permite o desenvolvimento da avaliação e a 
planificação de acções futuras; 

• o ritmo da avaliação "é condicionado pelas circunstâncias sociais, 
vivenciais, políticas e histórícas dos participantes; o processo avaliativo 

Manuel António Leite 41 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO I - Discursos teóricos sobre a educação e a avaliação 

será lento e se desenvolverá à medida que os participantes cheguem a 
consensos e posições conjuntas de acção" (Catalan, 1993:47). 

Por outro lado, Fernandes (1998:30) é da opinião que o quadro 
epistemológico e metodológico de uma teoria crítica da avaliação ainda não se 
encontra muito bem definido. No entanto, refere que todo o conhecimento 
adquirido por estes modelos anteriormente inseridos num paradigma 
objectivista ou subjectivista deve ser levado em atenção na configuração desse 
novo paradigma futuro. 

A mesma autora aponta que as grandes mudanças verificadas no âmbito 
da avaliação dos alunos, motivadas pela mudança paradigmática, estão presas 
ao facto de o professor passar a procurar obter o máximo de informações 
possíveis, recorrendo para tal a uma grande diversidade de fontes e 
instrumentos de avaliação. O objectivo dessa informação é esclarecer todos os 
interessados do processo de avaliação "do percurso do alunos, dos seus êxitos 
e dificuldades e permitir reorientar todo o processo" reconhecendo-se a 
"multiplicidade e complexidade dos domínios e constructos a avaliar e a 
necessidade de utilizar uma pluralidade de fontes e de métodos" (idem:28). 

Como já foi referido, este tipo de avaliação tem como objectivo primordial 
a transformação pessoal e institucional no sentido de uma maior autonomia e 
responsabilidade. Cabe à avaliação incrementar a reflexão crítica dos 
indivíduos como caminho para a emancipação individual. Segundo esta 
perspectiva deve-se valorizar a auto-avaliação potencializando a participação, 
a cooperação e a autonomia. 

I-2. Da simples classificação à clarificação do conceito de 

avaliação 

Como tivemos a oportunidade de verificar, a avaliação deixou de ser uma 
régua uniforme de classificação e seriação dos alunos com o objectivo de 
eliminar os menos bons, passando a ser um instrumento de pilotagem que 
orienta e promove o desenvolvimento e progresso de todos os alunos enquanto 
indivíduos. 
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Normalmente, contrasta-se a avaliação e a classificação em termos de a 
primeira pertencer ao domínio qualitativo e a segunda ao domínio quantitativo, 
podendo, no entanto, tal distinção ser enganadora. De facto, nada impede a 
presença de elementos quantitativos na informação que a avaliação fornece 
permanecendo, no entanto, distinta pela intenção que lhe está subjacente de 
facilitar a aprendizagem através de informações úteis. 

Por sua vez, a classificação tem uma intenção selectiva e precede a 
seriação dos alunos ao atribuir-lhes uma posição numa escala de valores 
(hierarquização), sendo sempre a consequência de uma comparação dos 
resultados dos alunos com outros elementos do grupo em que se integram ou 
da comparação dos resultados de um aluno com o padrão de aprendizagem 
pré-estabelecido. A classificação coloca o aluno ao longo de uma escala, 
ficando os restantes alunos acima ou abaixo daquela que ele ocupa, o que se 
presta a qualquer selecção que se pretenda fazer, nomeadamente a 
progressão ou retenção, a escolha para o quadro de honra, a escolha do 
melhor aluno do ano ou a atribuição de bolsas. Reduz toda a informação que é 
possível extrair de uma avaliação a um símbolo - numérico, literal ou verbal -
que apenas indica a posição numa escala de valores, não explicitando as 
causas dessa posição. É uma informação extremamente pobre comparada 
com a avaliação. Desta forma, "a avaliação é uma actividade natural enquanto 
que a classificação é artificial e de mera conveniência social, que só por razões 
ideológicas de oportunidades burocrático-administrativas ou por simples 
comodidade se pode justificar" (Méndez, 2001: 92). 

Ainda assim, no quotidiano das escolas é fácil perceber que a maior 
conotação da avaliação se prende exactamente com a sua dimensão de 
classificação. Apercebemo-nos que o que conta é a nota que o aluno tem no 
final de um período que o fará transitar, ou não, de ano de escolaridade. 

De acordo com Roldão (2003:40), é interessante verificar que um sistema 
como o português, "que dramatiza muito a avaliação enquanto classificação, é 
paradoxalmente pouco exigente no que se refere à comprovação/tradução 
dessa nota em saberes reais". O que vale é o acesso que a nota permite e que 
nunca mais volta a ser posto em avaliação. Os alunos para entrarem na 
faculdade prestam provas em determinadas disciplinas às quais obtêm uma 
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nota que lhes permite ou não o acesso ao ensino superior. A nota 17 ou 18 
obtida certifica que aluno domina um determinado conjunto de saberes. 
Perrenoud (1999:13) afirma que "a certificação apenas garante sobretudo que 
um aluno sabe globalmente «o que é necessário saber» para passar para o 
ano de escolaridade seguinte". No entanto, o aluno não volta a ser colocado 
perante situações que lhe exijam que mostre que, se teve 17 ou 18 a Física, 
terá de ser capaz de fazer muito bem um determinado número de coisas. 
Alimenta-se uma cultura em que a nota perde o seu significado certificativo 
para se transformar num bem de uso precário de tipo "usar e deitar fora" 
(ibidem). 

"É verdade que o acto de classificar faz parte do processo avaliativo, mas 
não pode de modo algum ser usado como seu sinónimo" (Cortesão: 1990:90). 
Com efeito, na escola actual, que se pretende democrática, perspectivada 
fundamentalmente para o desenvolvimento do aluno, a avaliação surge como 
algo que ultrapassa de longe o acto de classificar. Segundo a autora, 
corresponde a uma atitude crítica e renovadora que permite à escola assumir-

se como mais humana. Nesta perspectiva, "avaliar é um processo dinâmico, 
contínuo e sistemático que acompanha o desenrolar do acto educativo de 
modo a permitir o seu constante aperfeiçoamento" (ibidem). 

Parece-nos agora importante apresentar uma noção de avaliação com a 
qual mais nos identificamos e que norteia a nossa prática docente. É a 
definição proposta por Peralta (2002:27) em que "a avaliação é a re olha 
sistemática de informação sobre a qual se possa formular um juízo de vwur 
que facilite a tomada de decisões." 

Tendo em atenção apenas os termos realçados, tecemos algumas 
considerações de forma a chamar à atenção para alguns dos aspectos que a 
definição de avaliação proposta encerra em si. 

Deste modo, quando num processo de avaliação o professor tem de 
recolher dados que lhe permitam levar a cabo essa mesma avaliação, recorre a 
um conjunto de técnicas que se baseiam em múltiplas e diversas fontes e, 
também, a um leque variado de instrumentos adequados a diversas situações 
e/ou aspectos que sejam meios auxiliares e facilitadores de todo o processo. 
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As informações que se pretendem recolher dizem, sobretudo, respeito 
quer ao objecto (sobre o quê?) quer ao sujeito (sobre quem?) da avaliação. 
Entendemos que nesta perspectiva de avaliação o papel do sujeito é também 
ele um elemento importante. "Para que ocorra a avaliação é necessária a 
presença de sujeitos. "(Méndez, 2002:15) 

O iuízo de valor que se pretende produzir sobre alguém ou alguma coisa 
está dependente não só das informações recolhidas, mas também dos critérios 
da avaliação. Georgette Nunziati (1990:47-64) esclarece que "os critérios de 
avaliação são as normas às quais nos referimos para dizer que um aluno 
compreendeu a aula, soube fazer um trabalho de casa ou organizar o seu 
trabalho, manteve com os outros relações interpessoais positivas, etc...." 

Por último, são as decisões que se pretendem tomar que guiam todo o 
processo de avaliação. Há uma razão inerente a todo o processo que o 
justifica. A avaliação tem sempre um objectivo, seja ele de medição, de 
classificação, de correcção ou de adequação. Todo o processo de avaliação ^(p i,fo 
tem implícita uma função. ijf, \y c^/^ 

Assim, no nosso entendimento, a avaliação é um sistema através do qual 
s^ estimulao sucesso educativo de todos os alunos, que favorece a confiança 
própria e que deverá* contemplar os diversos ritmos de desenvolvimento e 
progressão e ainda garantir o controlo da qualidade de ensino. No entanto, 
concordamos que com esta definição o conceito de avaliação pode sair 
empobrecido; contudo, também não é de fácil clarificação, uma vez tratar-se de 
um conceito dotado de dinamismo que o faz permanecer sempre aberto, o que 
implica, sempre que necessário, acrescentar algo e consequentemente 
promover mutações. A sua essência é a sua abrangência. Pensamos, por isso, 
que ir mais além da simples definição pode ser a sua adjectivação: 

• Individualizada «focalizada 
• Interventiva •orientadora 
• Global •sistemática/Contínua 

A avaliação é: «reguladora «sistémica 
HHMHHHI «integrada • criteria! 

• integral «formadora 
• transparente /Negociada 

; 
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Deste modo, na nossa opinião, fundamentada na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (14 de Outubro de 1986), no Despacho Normativo N.°98-A/92 (20 de 

Junho), no Decreto-Lei 6/2001 e também no Despacho Normativo 30/2001, a 

avaliação deveria encerrar em si os seguintes adjectivos: 

- individualizada, se respeita a individualidade de cada aluno, bem 

como as suas necessidades, limitações (definir ajudas pedagógicas), 

capacidade e atende à diferença de cada um; 

- interventiva, porque mediante a recolha de informações permite 

uma tomada de decisões que orientem e reorientem o processo 

educativo; 

- global, porque deve ter em conta todos os elementos que 

interagem no processo educativo (competências, metodologias, 

planificações, professores e alunos, etc.); 

- reguladora da prática pedagógica, porque também determina as 

diversas componentes do processo de ensino-aprendizagem, selecciona 

métodos, recursos e adaptações curriculares, levando a uma nova atitude 

perante o erro - função indiciante; 

- integrada, porque é parte indissociável da acção educativa, 

acompanhando todo o processo de ensino-aprendizagem, é a ''bússola 

que o orienta"2; segundo Leite (1999:5), Parlett e Hamilton (1972), já na 

década de 70, defendiam a ideia de que a avaliação deve "iluminar" o 

processo e a acção; 

- integral: - em termos de agentes, pois deve avaliar-se todos os 

elementos do processo educativo através da auto-avaliação e da hetero-

avaliação; 

- em termos de competências, pois avalia-se o grau de 

consecução das actividades contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

da autonomia do aluno; 

2 Adaptado de Perrenoud (1993), in CORTESÃO, L; TORRES, M. (1994). Avaliação 
Pedagógica II, Porto: Porto Editora, 4a Edição, p.179. 
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- formadora, porque algumas práticas avaliativas, de entre as quais 

a auto-avaliação, constituem oportunidades de formação para todos os 

intervenientes no processo; 

- focalizada nas capacidades dos alunos revestindo-se deste modo 

de uma dimensão formativa; 

- orientadora das actividades de todos os intervenientes, da 

compensação das desigualdades e da orientação vocacional, enfim, de 

todo o processo de ensino-aprendizagem; 

- sistemática e contínua, porque faz parte de toda a planificação do 

ensino, logo acompanha todo o processo, implicando paragens frequentes 

para efectuar balanços e reajustes, exigindo momentos de diálogo entre 

os intervenientes na avaliação; 

- sistémica, porque tem em conta o aluno como um todo, tendo em 

atenção não só aspectos cognitivos, mas também atitudinais e 

procedimentais; 

- transparente e negociada, porque todos os elementos devem 

conhecer todas as etapas e processos da avaliação, bem como os 

critérios, nada devendo ser escondido e tudo devendo ser negociado. 

De acordo com Zabalza (1992), quando falamos de avaliação, não estamos 

propriamente a falar de um facto pontual e isolado, mas sim de um conjunto de 

passos que se condicionam mutuamente. Esses passos ordenam-se 

sequencialmente (por isso, são um processo) e actuam integradamente (por 

isso, são um sistema). A avaliação não é algo separado do processo de 

ensino-aprendizagem; não é um apêndice separado desse processo (está 

nesse processo) e desempenha um papel específico relativamente ao conjunto 

de componentes que integram o ensino como um todo (porque está no 

sistema). 

Além disso, as alterações recentes que sofreu a organização curricular, 

nomeadamente as introduzidas pela Reorganização Curricular (Decreto-Lei 

6/2001), particularmente no que concerne à avaliação (Despacho Normativo 

30/2001), implicaram a partilha de responsabilidade no que antes era pertença 

exclusiva dos professores. Inseriram-se dinâmicas de co-responsabilização de 
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todos os intervenientes em todo o processo de ensino-aprendizagem (pais, 
alunos, professores, etc.) e introduziram-se formas de promoção da adequação 
do currículo nacional aos contextos de cada escola. Estamo-nos a referir aos 
projectos curriculares de escola e de turma que mais à frente abordaremos. 

1-3. Algumas modalidades de avaliação 

As práticas de avaliação em contexto escolar desenvolvem-se segundo 
três grandes categorias ou modalidades: a avaliação diagnostica, a avaliação 
formativa e a avaliação sumativa. Por sua vez, as práticas de avaliação destas 
três grandes modalidades estão relacionadas com os objectivos e função que 
desempenham no processo de ensino-aprendizagem de cada aluno: se o 
objectivo é a certificação, ou seja, fazer o ponto da situação sobre os 
conhecimentos adquiridos, então a modalidade de avaliação associada é a 
avaliação sumativa; se o objectivo é a regulação do processo de ensino-
aprendizagem, a modalidade é a avaliação formativa; por outro lado, quando o 
objectivo da avaliação é orientar, ou seja, escolher as vias e as estratégias 
mais adequadas, levando em atenção "as aptidões, os interesses e as 
capacidades e competências" (Hadji, 1994:62) como pré-requisitos, então a 
modalidade de avaliação é a avaliação diagnostica. 

1-3.1. A Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa é como o próprio nome indica aquela que se propõe 
fazer uma "soma" ou balanço dos resultados obtidos numa situação educativa. 
Recorre a instrumentos e procedimentos de avaliação final depois de um ciclo 
de formação. Normalmente faz-se no fim de cada período, ano lectivo ou ciclo 
de escolaridade. "Pretende geralmente traduzir, de forma breve, codificada, a 
distância a que se ficou de uma meta que, explícita ou implicitamente, se 
arbitrou ser importante atingir" (Cortesão, 2002:38). O resultado pode exprimir-
se numericamente, de acordo com uma escala que se escolhe (1-5 no 2.° e 3.° 
ciclos do ensino básico e de 0-20 no ensino secundário). A escala de 1 a 5 é, 
na verdade, menos discriminativa do que a escala de 0 a 20, mas este factor 
tem realmente vantagens e um significado importante: por um lado "fomenta 
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menos a competição e, portanto, é mais adequada à função da escola como 
instituição educativa que não deseja assumir-se como reprodutora de uma 
sociedade estratificada e altamente competitiva; por outro, diminui muito o 
factor erro que é sempre decorrente de utilizar um instrumento muito preciso na 
tentativa de avaliar algo que é naturalmente complexo, multifacetado - o 
comportamento humano" (Cortesão, 1993:158). No entanto, pode assumir a 
forma mais qualitativa utilizando graus como "Bom" ou "Muito Bom" no 1.° ciclo 
do Ensino Básico. A avaliação sumativa é geralmente comunicada aos alunos 
e aos encarregados de educação podendo determinar a reprovação ou 
aprovação dos alunos no final de um ano lectivo. É nesta perspectiva que 
Mendéz (2002:18) considera que quando a avaliação é feita somente no fim de 
um determinado período de tempo ou de conteúdo "é chegar tarde para 
assegurara aprendizagem contínua e oportuna ". 

De acordo com Pinto, a avaliação sumativa, quando apenas ao serviço da 
medida dos resultados obtidos pelos alunos, "dá origem a hierarquias de 
excelência implícitas ou explícitas" (2002:60). Segundo o autor, perante a 
avaliação sumativa não faz sentido haver um processo de regulação 
pedagógica uma vez que "o erro é um sinal a ter em conta apenas numa 
contabilização para a nota. É um sinal de ignorância, não tendo valor 
informativo sobre a natureza das dificuldades dos alunos" (Ibidem). 

No entanto, a avaliação sumativa pode assumir uma certa preocupação 
em ajudar o aluno a progredir quando o professor diz: "Atenção, o trabalho que 
fizeste ainda não foi suficiente". Segundo Cortesão (2002), vê-se neste 
exemplo que avaliação sumativa se pode também aproximar daquele processo 
que se designa habitualmente por avaliação formativa. 

I-3.2. A Avaliação Formativa 

A avaliação formativa tem como preocupação central a recolha de dados 
para a reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, a sua 
principal característica reside no facto de ser uma forma de avaliação integrada 
no próprio acto de ensino. Contribui para melhorar a aprendizagem em curso, 
informando o professor sobre as condições em que está a decorrer essa 
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aprendizagem. Ao mesmo tempo, fornece aos alunos dados sobre o seu 
próprio percurso, os seus êxitos e as suas dificuldades. De acordo com Hadji 
(1994), baseado em J. Bonniol e R. Amigues, a avaliação para ser formativa 
deve preencher três funções: 

- a função reguladora - permitindo ao aluno ajustar as suas estratégias e 

ao professor adaptar o seu dispositivo pedagógico; 

- a função reforçadora - reforço positivo de qualquer competência que 

esteja de acordo com o objectivo; 

- a função correctiva - o aluno deve poder reconhecer e corrigir os seus 

próprios erros. 

Na perspectiva de Pinto (2002), a avaliação formativa é a mais indicada 
ao serviço da gestão curricular, uma vez que funciona como um instrumento 
que faz o balanço do estado real do aluno em relação ao estado esperado e ao 
mesmo tempo ajuda o professor a tomar decisões ao nível da gestão do 
programa, no sentido de criar melhores condições de aprendizagem. Desta 
forma, a avaliação formativa implica mecanismos de diferenciação pedagógica 
que permitam ao professor atender a cada aluno de acordo com as suas 
dificuldades. No entanto, o autor chama à atenção para o facto de avaliação 
formativa se deparar com entraves como a necessidade dos professores 
cumprirem os programas e as diversas necessidades de cada aluno ou do 
grupo no geral. Deste modo, a avaliação formativa, mesmo colocando o aluno 
no centro da avaliação, através de processos como a auto-avaliação ou a co-
avaliação, apenas permite implicar os alunos nas tarefas de aprendizagem não 
funcionando por si só como instrumento de aprendizagem. "A avaliação é 
tomada mais como um sinalizador de dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem, do que o meio para as ultrapassar" (idem:62). Este tipo de 
práticas de avaliação toma-se muitas das vezes insustentável na medida em 
que exige muito tempo aos professores que têm de provocar aprendizagens 
nos alunos, exigidas tanto por encarregados de educação como pelos próprios 
alunos. 

Afonso (1998) chama também à atenção para o facto de avaliação 
formativa ser, em parte, igualmente uma avaliação criterial, uma vez que, neste 
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sentido restrito, utiliza também como instrumentos de recolha de informação 
testes criteriais. Assim, a clarificação ou explicitação destes critérios é 
fundamental sob a pena de se tomar penalizadora para as classes sociais mais 
desfavorecidas. Neste sentido, o professor que pratique sobretudo a avaliação 
formativa deve ter ao seu dispor um conjunto de técnicas e métodos de recolha 
da informação sobre a aprendizagem dos alunos, desde o recurso à sua 
própria memória, à observação livre, à auto-avaliação ou ao trabalho de grupo 
como forma de não só constatar a existência das dificuldades mas também 
entendê-las e enfrentá-las. É a amplitude desta forma de avaliação que 
possibilita "dar conta do reconhecimento da pluralidade de formas de 
excelência escolar, pese embora o facto de serem os alunos dos grupos 
sociais mais favorecidos que, comparativamente, retiram maiores vantagens 
das inovações pedagógicas e, portanto, também, da avaliação formativa" 
(idem:58). 

No seguimento destas ideias, Afonso afirma que a avaliação formativa, 
enquanto dispositivo pedagógico, é a mais adequada à concretização de uma 
efectiva igualdade de oportunidades de sucesso na escola básica. Citando 
Stoer (1992), o autor refere ainda que a avaliação formativa é um dos 
instrumentos pedagógicos que mais eficazmente podem dar viabilidade à 
acção do "professor inter/multicultural, sobretudo quando se espera que este 
seja um agente/promotor de uma democracia aprofundada, exigida para fazer 
face aos novos problemas que desafiam a escola de massas numa época de 
globalização" (idem:60). 

I-3.3. A Avaliação Diagnostica 

Estamos perante práticas de avaliação diagnostica, quando o nosso 
objectivo é identificar algumas particularidades dos alunos com vista à escolha 
de uma sequência de ensino mais adaptado às suas características. É o tipo de 
avaliação que os professores habitualmente desenvolvem sobretudo no início 
do ano lectivo de forma a se prepararem e tomarem as suas opções didácticas 
perante as características e necessidades dos alunos com que terão de 
trabalhar. 
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A avaliação diagnostica, por se aproximar das características da avaliação 
formativa, pode ser entendida como uma das suas dimensões. No entanto, 
pode comportar certos riscos se o professor não valorizar o seu carácter 
temporário (Cortesão 2002). Por outras palavras, os dados fornecidos por esta 
modalidade de avaliação não podem ser tomados como um "rótulo" que se 
"cola" para sempre ao aluno, mas sim como um conjunto de indicações que 
caracterizam o nível a partir do qual o aluno e professor, em conjunto, 
conseguem um progresso na aprendizagem. Também a avaliação diagnostica 
pode ter a intenção de inserir um aluno num determinado nível ou tipo de 
aprendizagem ou até procurar prever o seu percurso futuro. De acordo com a 
autora, neste último caso, a avaliação diagnostica aproxima-se da avaliação 
preditiva ou prognóstica, podendo permitir ao aluno orientá-lo nas suas 
escolhas escolares e profissionais por uma predição dos desempenhos futuros. 
Aconselha-se que, ao fazer este tipo de avaliação, se faça com extremo 
cuidado, uma vez que é uma actividade melindrosa, podendo acarretar sérios 
riscos para o percurso escolar do aluno. "Este tipo de apreciação pode ter uma 
influência na auto-imagem do aluno e na imagem que os outros virão a ter dele 
(inclusive os professores) estimulando-o ou, pelo contrário, tendo às vezes 
efeitos realmente desastrosos" (idem:40). 

1-4. A Avaliação Formadora 

Sob a égide do construtivismo (reconhecendo que os alunos possuem 
conhecimentos anteriores àqueles da educação escolar e que são 
fundamentais nos processos de construção de novos saberes), a avaliação 
passou ultimamente a ser encarada como um processo de orientar o aluno 
quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades de modo 
a ajudá-lo a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua 
aprendizagem. A avaliação entrou assim no domínio da metacognição 
contribuindo para que cada aluno aprenda a aprender. Assim, na nossa 
perspectiva, a avaliação mais voltada para os processos de metacognição é, 
sem dúvida, a avaliação formadora. 
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De acordo com Leite e Fernandes (2002:65), a avaliação formadora 
"pressupõe a implicação consciente, sistemática e reflectida do aluno na 
planificação, organização e avaliação das suas próprias aprendizagens". Deste 
modo, com a avaliação formadora os alunos têm oportunidade de construir a 
metacognição e se consciencializarem para os diferentes mecanismos 
cognitivos que são inerentes aos processos de aprendizagem permitindo-lhes 
reformular os seus percursos. Os professores não assumem sozinhos a 
responsabilidade de avaliar, definir os critérios dessa avaliação, emitir juízos de 
valor, fazer balanços de actividades realizadas, passando a partilhar com os 
alunos essas tarefas. "Esta participação partilhada da avaliação constitui uma 
excelente oportunidade de formação, o que faz dela uma avaliação formadora." 
(idem:64). 

Segundo Nunziati (1990:12), o tipo de avaliação formadora vai além da 
avaliação formativa uma vez que acrescenta à primeira "a prioridade que dá à 
representação correcta dos fins, à planificação prévia da acção, à apropriação 
dos critérios e à autogestão dos erros" por parte dos alunos, não se ficando 
pela "regulação pedagógica, pela gestão dos erros e reforço dos sucessos". O 
aluno deve aprender a construir os seus mapas de estudo, a avaliar os seus 
trabalhos e os seus processos. A auto-avaliação, neste sentido, torna-se a " a 
pedra de toque de todo o dispositivo pedagógico" (idem). 

Numa lógica de avaliação formadora, as aulas devem ser perspectivadas 
de modo a serem os alunos os protagonistas da acção ao apropriarem-se dos 
conteúdos das disciplinas, das tarefas e dos critérios de avaliação, ao 
corrigirem os seus próprios erros recorrendo sistematicamente à auto-
avaliação. Ao realizar este tipo de auto-avaliação, que deve ser espontânea e 
acompanhar qualquer acção desde o seu início até à fase final, o aluno 
aprende a ter um olhar crítico sobre o seu trabalho e o dos seus colegas, a 
compará-lo com o que se pretendia, a corrigi-lo identificando os erros 
cometidos. Estas capacidades de autocontrolo e auto-regulação, uma vez 
adquiridas, levam os alunos a "orientar-se na tarefa e/ou nos instrumentos de 
trabalho, a determinar as suas prioridades, a gerir os seus resultados, a emitir 
as suas hipóteses sobre os seus erros e a construir o seu questionamento 
próprio" (idem: 13). 
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1-5. A Avaliação Normativa versus a Avaliação Criterial 

A utilização das designações avaliação criterial e avaliação normativa 
poderá levar a pensar que estamos perante mais dois tipos de avaliação a 
juntar às anteriores. Interessa clarificar que, mais do que dois tipos de 
avaliação, se trata de duas interpretações que têm por base referentes 
distintos. No entanto, mais importante que os resultados é o juízo de valor que 
se vai formular a respeito de cada aluno com base neles. Na nossa prática 
estamos sempre, de uma forma consciente ou inconsciente, a desenvolver um 
processo de comparação mediante um critério ou uma norma que por sua vez 
constituem os referentes da nossa avaliação. Scriven (1991) distingue critérios 
de norma, sendo os primeiros os indicadores de sucesso ou de mérito e a 
norma o desempenho comparativo dos indivíduos num grupo, na realização da 
mesma tarefa. 

Desta forma, mediante o modo como os resultados são interpretados 
podemos ter duas modalidades de avaliação distintas: a avaliação normativa e 
a avaliação criterial. 

Segundo a avaliação criterial cada aluno é avaliado por si, 
independentemente dos outros alunos sendo formulados juízos acerca do 
modo como ele aprendeu cada conteúdo ou em que grau desenvolveu esta ou 
aquela competência. De acordo com Afonso (1998:54), este tipo de avaliação 
faz-se em função das realizações de cada aluno considerado individualmente e 
não em comparação com os outros, o que a toma facilitadora do diagnóstico 
das dificuldades, da programação de actividades de compensação e dos juízos 
de promoção ao longo do percurso escolar. Ao nível nacional, a avaliação 
criterial tem como principal preocupação a verificação do grau de consecução 
dos Objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo e dos objectivos 
mínimos de cada ciclo ou dos objectivos de cada disciplina. "É a modalidade de 
avaliação que permite um maior controlo central por parte do Estado" 
(idem: 54). 

Por sua vez, segundo a avaliação normativa cada aluno é avaliado em 
função de uma posição relativa comparativamente às notas de um grupo que 
funciona como a norma. Este tipo de avaliação parte do princípio de que as 
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características individuais podem distribuir-se de acordo com a curva normal de 
Gauss, que corresponde à mais importante distribuição estatística. O que 
interessa não é se o aluno atingiu e em que medida atingiu determinada 
competência, mas em que posição se situa face aos resultados de um grupo 
que são considerados como referentes importantes. Este tipo de avaliação 
acentua a selectividade e a competitividade valorizando os resultados 
quantificáveis, sobretudo os cognitivos, em detrimento dos que se referem a 
outros domínios ou outras aprendizagens (cf. Afonso, 1998:53). A nível 
nacional a avaliação normativa permite a comparação de resultados de escolas 
dentro do país, o que introduz efeitos de mercado no Sistema Educativo. No 
entanto, nada garante que, se as informações provenientes de uma avaliação 
criterial, efectuada ao nível nacional, forem divulgadas na esfera pública, o seu 
efeito não seja em todo idêntico ao efeito da avaliação normativa, ou seja, o 
incremento da competitividade e da selecção. 

I-6. De uma avaliação reguladora à avaliação emancipadora 

Já tivemos a oportunidade de verificar que a avaliação formativa é um 
processo contínuo e interactivo. No entanto, a sua função é a regulação das 
aprendizagens, efectuada a diferentes níveis de acordo com o momento em 
que actua: (cf. Ferraz) 

(i) Antes do processo de ensino-aprendízagem, permite 
diagnosticar a situação dos alunos e decidir a orientação a tomar no 
desenvolvimento desse processo - é a dimensão diagnostica da avaliação 
formativa; 

(ii) Durante o processo, através de uma interacção contínua, 
permite clarificar com os alunos os níveis de exigência e definir e 
desenvolver medidas de reajustamento, com base na interpretação 
fundamentada das dificuldades e dos êxitos, permitindo assim uma maior 
diferenciação das aprendizagens; 

(Hi) Após pequenos períodos de aprendizagem permite analisar os 
produtos, se necessário uma reorientação do trabalho; 
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(iv) Depois de um período mais longo, a avaliação formativa permite 
fazer o balanço das aprendizagens, possibilitando reorganizar actividades 
conforme as diferentes necessidades dos alunos. 

Desta forma, a aprendizagem é uma procura constante regulada pela 

avaliação formativa em todos estes momentos. 

No entanto, em todo este processo os critérios e procedimentos de 
avaliação são da responsabilidade dos professores que conduzem os alunos a 
situarem-se face esses critérios (cf. Leite e Fernandes, 2002). É a regulação 
apenas ao serviço do professor. Por outro lado, na avaliação formadora "os 
critérios são definidos por professores e alunos e os procedimentos avaliativos, 
que resultam de um grande envolvimento dos alunos, expressam situações de 
efectiva responsabilidade e de emancipação" (idem:65) 

No caso da avaliação formadora, a regulação é também assegurada pelo 
aluno (auto-regulação), servindo, desta forma, de instrumento de formação 
para o mesmo atingir os seus objectivos pessoais e construir o próprio percurso 
de aprendizagem. É nesta lógica que a auto-avaliação funciona como um 
instrumento que permite aos alunos, envolvidos na sua formação, serem 
autores dessa própria formação e da avaliação das suas aprendizagens 
"desenvolvendo atitudes reflexivas, de questionamento e de controlo" 
(idem:57). 

Só reforçando no aluno a capacidade de gerir ele próprio os seus 
projectos, os seus progressos e as suas estratégias será possível a 
emancipação. Por isso, na nossa perspectiva a avaliação formativa fica aquém 
da emancipação, só permitida se à mesma se acrescentar a perspectiva 
formadora, desempenhando, a metacognição (geradora de auto-conhecimento 
e auto-confiança), um papel preponderante na emancipação do aluno, 
possibilitando-o agir sozinho. 
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1-7. Algumas funções da avaliação 

De acordo com J. Piaget, "uma função defíne-se pelo papel que 
desempenha na subestrutura em relação à estrutura total'3. Podemos, deste 
modo, entender por função o papel característico de um elemento ou de um 
objecto no conjunto em que está integrado. 

Como pudemos anteriormente verificar, as diferentes modalidades de 
avaliação implicavam diferentes funções, no entanto, "a mesma modalidade de 
avaliação pode atender a mais que uma função" (Afonso, 1998:30). Verificamos 
que a avaliação diagnostica tinha como principal função a orientação, que a 
avaliação sumativa tinha como principal função a certificação e que por sua vez 
a avaliação formativa tinha a função reguladora. Acrescentamos que a 
avaliação formativa tinha ainda uma função reforçadora e correctiva para o 
próprio aluno. 

Tivemos também a oportunidade de constatar, no início deste capítulo, 
que ao longo deste século a avaliação tem vindo a assumir diversas funções 
que se prendem, sobretudo, mais com necessidades sociais do que 
pedagógicas (cf. Pinto, 2002:38). É curioso verificar que ainda hoje aquelas 
que são consideradas as funções clássicas da avaliação (cf. Valadares; Graça, 
1998), uma vez que a mesma se baseava sobretudo na medida e 
encaminhava-se para fins predominantemente sociais, se encontram ao seu 
serviço também motivadas pela massificação escolar. São elas a função 
classificadora, a função de certificação e a função de selecção. 

O autor refere que, à medida que os sistemas escolares vão evoluindo, 
que as crises nos sistemas educativos se vão instalando e que as reformas 
aparecem, novos pedidos são feitos à avaliação, nomeadamente a sua 
intervenção no campo pedagógico. A gestão dos processos de ensino-
aprendizagem e o apoio às dificuldades dos alunos exigem da avaliação outras 
funções diferentes das sociais. 

Pinto (2002:38-39) aponta as seguintes três funções da avaliação 
baseando-se na clarificação de Cardinet (1983): 

3 in Hadji (1994:61) 
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(i) "Regulação dos processos de ensino-aprendizagem. Esta função 
destina-se à própria acção didáctica, no sentido de lhe fornecer 
informações úteis para um funcionamento mais eficaz. Esta é a última 
função a emergir à luz do dia, mas é provavelmente aquela de maior 
racionalidade; 

(ii) Certificação, no sentido de um reconhecimento de aprendizagens 

ou validação de competências, perante terceiros, no final de um ciclo de 

estudos; 

(iii) Selecção/orientação em que a avaliação procura fundamentar um 
prognóstico sobre a evolução futura do aluno. Trata-se assim de assumir 
uma aptidão presumida face a uma situação de aprendizagem." 

De acordo com Cardinet, estas funções devem implicar instrumentos e 
dispositivos específicos para cada uma delas, uma vez que ao utilizar o mesmo 
tipo de instrumento para todas as funções a avaliação sai mais limitada. /\?C$^ 

(BIBLIOTECA 

1-7.1. As funções ocultas da avaliação ^!=L3^ 

Além das anteriores, existem outras funções que denominamos por 
funções ocultas da avaliação, uma vez que são menos evidentes aos olhos dos 
menos atentos e que são, também, denominadas por Afonso (1998) como 
funções simbólicas. Segundo o autor, estas funções são as que têm mais 
interesse analítico quando se problematiza a avaliação para além dos limites 
mais restritos do espaço pedagógico. São elas a função de controlo social e a 
função de legitimação política. Exemplifica referindo que nos países anglo-
saxónicos, a partir dos inícios dos anos 90, as funções mais importantes que 
estão a ser imputadas aos sistemas de avaliação são a selecção dos 
indivíduos e a gestão produtivista do sistema educativo. Nestes países, a 
avaliação tem um papel fundamental porque permite uma informação sobre o 
sistema educativo que é percepcionada como um instrumento importante para 
fundamentar as decisões da educação. 

Assim sendo, as funções da avaliação devem ser, por isso, 
compreendidas nos contextos das mudanças educacionais e das mudanças 
económicas e políticas mais amplas. "Verificara que interesses serve e como é 
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que esses interesses são representados ou respeitados implica aceitar que a 

avaliação é uma actividade que é afectada por forças políticas e que tem 

efeitos políticos" (idem:33). 

O autor supracitado acrescenta que a própria escolha das modalidades da 
avaliação e das técnicas de avaliação dos alunos implica uma determinada 
orientação política, sendo o "resultado de jogos de poder e de processos de 
negociação" (ibidem). 

No nosso entender, à avaliação são atribuídas, de forma consciente ou 
inconsciente pelas instituições e pelos professores, outras funções ocultas 
relacionadas com o seu poder. Hadji refere que "o poder de avaliar não se 
distribui de forma igual e equitativa. De acordo com o seu grau de participação 
nos processos de definição dos objectivos e de determinação de indicadores, o 
formando pode ser apenas um simples objecto que se submete à evolução do 
processo, ou, pelo contrário, ser um sujeito activo que constrói as condições de 
emergência de um juízo pertinente em relação às suas necessidades e 
preocupações e de que poderá, finalmente, beneficiar para seu próprio 
desenvolvimento" (idem: 110). 

Também Afonso (1998) chama à atenção para o facto de a experiência 
quotidiana dos alunos ser construída tendo por base relações sociais 
fortemente assimétricas, ou melhor, tendo por base relações de poder que têm 
origem numa pluralidade de fontes entre as quais se inclui a avaliação. Como a 
relação entre o avaliador e o avaliado se processa de uma forma 
unidireccional, esta relação é vivida como uma relação de dominação 
(idem:35). A escola tem o poder de submeter todos aqueles que a frequentam 
a certas formas de avaliação ou julgamentos de excelência. O autor cita 
Perrenoud dizendo que estes julgamentos de excelência ocorrem no quotidiano 
das escolas e das salas de aula, contribuindo para fabricar imagens e 
representações sociais positivas ou negativas que conduzem à estimulação ou 
estigmatização dos alunos, justificando a sua distribuição numa hierarquia de 
excelência. Assim, as organizações como a escola têm o poder de construir 
uma representação da realidade e impô-la aos seus membros como definição 
legítima dessa mesma realidade. 
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As principais formas de poder associadas ao poder de avaliar são: o 
poder de recompensa, já que a escola através da avaliação possui um sistema 
de incentivos externos que são as notas; e o poder de punição ou coerção, já 
que as classificações podem ser percepcionadas como formas de sanção 
negativa. Salienta que "em muitos casos as classificações escolares 
transformam-se em estratégias-chave de manutenção da ordem, ou são 
simplesmente instrumentos disciplinadores a que os professores recorrem para 
impor aos estudantes os valores e os comportamentos que eles idealizam 
como adequados". 

Também Mendéz (2002) afirma que a avaliação desempenha um papel 
"disciplinador e coercivo que encobre o exercício de autoridade de quem a 
realiza ou de quem a impõe (...) sendo também utilizada como instrumento de 
exclusão ao longo do processo de escolarização através de procedimentos que 
seleccionam e marginalizam, prejudicando as oportunidade educativas 
posteriores de muitos alunos" (idem:73/76). 

Em qualquer dos casos, seja como recompensa ou como punição ou 
coerção, avaliar é uma forma de poder que pode aparecer dissimulada ou 
associada a outras funções da avaliação. 

1-8. Os velhos e os novos instrumentos de avaliação em 

contexto escolar. 

O processo de avaliação implica quatro fases distintas: a planificação; a 
recolha da informação; a formulação de juízos avaliativos e, por último, a 
tomada de decisões. 

Nesta fase do nosso trabalho, e de acordo com os principais objectivos do 
mesmo, interessa-nos reflectir sobre a segunda fase do processo de avaliação, 
ou seja, sobre o modo como o professor recolhe as informações necessárias 
para realizar a avaliação dos seus alunos. 

Todos sabemos que os professores dispõem de uma grande variedade de 
instrumentos de avaliação. Resta-lhes optar por cada um, de acordo com a 
orientação que dá ao processo de ensino-aprendizagem e com as prioridades 
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que vai estabelecendo quanto ao tipo de informações que pretende recolher. 

Cabe a cada professor optar em função das características dos instrumentos a 

usar, dos tipos de informação que vai recolher, do contexto em que os vai usar 

e tendo em consideração o próprio aluno. 

Em determinada altura da evolução da avaliação (como anteriormente 
verificámos), a sua intenção era, simplesmente, quantificar com rigor as 
aprendizagens realizadas pelos alunos. Desta forma, os instrumentos de 
avaliação foram concebidos e utilizados como instrumentos de medida que 
permitiam ao professor classificar os alunos. 

Com o avanço nas ciências sociais em geral e da educação em particular, 
os anteriores instrumentos de avaliação tornaram-se frágeis face à nova forma 
de encarrar o processo de ensino-aprendizagem e às novas funções atribuídas 
à avaliação. Passa também a ser muito importante não só medir, mas 
sobretudo ter em atenção o próprio indivíduo e o que dentro dele se vai 
processando. Esta oposição entre o quantitativo e o qualitativo deu origem à 
criação de um conjunto de instrumentos diversificados que podem abranger 
todas as facetas do desempenho de um aluno. 

Na nossa prática quotidiana, temos verificado que uma das preocupações 
dos professores é o rigor atribuído aos instrumentos de recolha de informação, 
com o objectivo de a tornar o mais objectiva e justa possível. No entanto, a 
simples escolha dos instrumentos de avaliação, a leitura que os alunos fazem 
desses instrumentos e a leitura que o professor faz das respostas do aluno 
estão por si só carregadas de subjectividade. Assim, na nossa opinião, a 
melhor prática de avaliação é aquela que aceita naturalmente a subjectividade, 
tentando relativizá-la confrontando as diversas subjectividades dos 
intervenientes nesse processo. 

Na prática lectiva, os professores devem ter em atenção que não há um 
só instrumento de avaliação que capte a realidade de cada aluno de uma forma 
totalmente fiel. Todos os instrumentos têm as suas vantagens e limitações. 
Portanto, há que diversificar os instrumentos de avaliação procurando 
maximizar o aproveitamento de cada um deles. 
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Numa perspectiva formativa e formadora, há que diferenciar o ensino bem 
como os instrumentos de avaliação atendendo à individualidade do aluno. Isto 
não quer dizer que o professor deva construir um instrumento de avaliação 
para cada aluno. No entanto, o grau de diversificação dos instrumentos de 
avaliação deve ser o maior possível, na tentativa de avaliar com o máximo de 
justiça cada um dos alunos. 

Sem pretendermos caracterizar, demasiadamente, cada instrumento de 
avaliação, optámos por fazer uma apresentação rápida daqueles que 
consideramos ser os mais significativos em termos de utilidade prática em 
contexto de sala de aula. 

1-8.1. Os velhos instrumentos de avaliação 

Um modelo de avaliação de cariz mais tradicional recorre 
fundamentalmente aos testes escritos e às observações em situação de aula, 
enquanto instrumentos de recolha da informação sobre o grau de 
conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

• Os testes 

É um facto comprovado quotidianamente que os testes de avaliação são 
frequentemente associados a um tipo de ensino predominantemente 
expositivo, aplicados com o objectivo de verificar se os alunos conseguem 
reproduzir o que o professor transmitiu. Aos seus resultados são atribuídas 
classificações, quer em forma quantitativa (percentagens), quer qualitativa. É 
com base nestas classificações dos testes que os professores que se 
enquadram neste tipo de ensino mais tradicional continuam a definir as 
classificações finais de cada período decidindo reprovações ou aprovações no 
término de cada ano lectivo. "A sobrevalorização dos testes e o modo como 
estes são concebidos induz o aluno a estudar de uma maneira que destaca 
aqueles aspectos que são mais fácil e habitualmente avaliáveis desta forma: a 
memorização e o treino. O aluno estuda para a nota em vez de estudar para 
aprender significativamente o conteúdo da disciplina (Valadares, 1998:69). 
Também Afonso (1999:41) refere que o prazer de aprender desaparece 
quando a aprendizagem é reduzida a provas e notas, uma vez que os alunos 
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passam a estudar "para se dar bem na prova" e para isso têm de memorizar as 

respostas consideradas certas pelo professor. 

O problema dos testes não está no seu uso ou não, mas sim na forma de 

os usar. Devem ser encarados simplesmente como mais um instrumento de 

avaliação ao dispor do professor em concordância com aquilo que pretende 

que os alunos aprendam. O teste deve ser usado de acordo com o processo de 

aprendizagem, isto é, deve usar-se se as aprendizagens puderem ser 

evidenciadas dessa forma ou, preferencialmente, caso essa seja a melhor 

forma de proceder à avaliação dessas aprendizagens. 

Actualmente, e de acordo com as novas tendência da avaliação (formativa 

e formadora), começa a verificar-se uma maior preocupação na diversificação 

dos instrumentos de recolha de informação, o que originará que a curto prazo a 

utilização dos testes, como forma de avaliar os alunos, perca protagonismo. 

"Uma avaliação fortemente baseada em testes é inadequada para dar resposta 

à variedade de objectivos de aprendizagem que as actuais orientações 

curriculares recomendam" (Valadares, 1998:70). 

Pela sua natureza, os testes não podem avaliar um conjunto de aspectos 

fundamentais como, por exemplo, o desempenho oral do aluno, o modo como 

o mesmo participa numa discussão ou a sua capacidade de comunicação e de 

cooperação nas diferentes tarefas. Numa perspectiva de ensino orientada para 

o desenvolvimento deste tipo de competências, os testes perdem toda a sua 

validade. Por outro lado, tratando-se de provas realizadas num tempo fixo, 

podem, de certa forma, limitar a criatividade do aluno e não permitir o 

desenvolvimento de uma atitude investigativa. 

Esta nossa exposição, dadas as desvantagens apontadas, pode fazer 

parecer que somos totalmente contra a utilização dos testes de avaliação como 

instrumentos de avaliação. Não é o caso. Como professores ainda temos 

grande dificuldade em avaliar os alunos de forma que seja considerada 

normalmente como objectiva e justa sem o recurso a este tipo de instrumentos 

para avaliar sobretudo áreas do domínio cognitivo que sempre foi 

predominante nos currículos. No entanto, como actualmente se pretende 

ensinar e consequentemente avaliar um amplo espectro de capacidades, 

atitudes e conhecimentos, numa lógica de competências, implicando o aluno o 
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ensino-aprendizagem, torna-se necessário recorrer a outras técnicas de 
avaliação mais adequadas ou complementares. 

• A observação 

Uma boa parte da informação que possibilita ao docente compreender o 
modo como os alunos estão a evoluir é obtida através da observação. Mesmo 
utilizada de forma pouco sistemática, a observação permite a recolha de 
informação sobre o modo como os alunos vão desempenhando as suas tarefas 
e quais as competências e as atitudes desenvolvidas no decorrer do processo 
de ensino-aprendizagem. 

As observações feitas em sala de aula sempre estiveram à disposição dos 
professores como forma de avaliação dos alunos. No entanto, os docentes têm 
recorrido pouco a este tipo de instrumento de avaliação pelo facto de 
"originarem juízos alegadamente impressionistas ou subjectivos" (Valadares, 
1998:106). No entanto, este tipo de avaliação pode ser estruturada através de 
diversas formas de registo tomando-se na forma de avaliação mais integrada 
no ensino, desempenhando um elevado papel formativo. A observação, 
quando cuidadosamente estruturada, permite a recolha de evidências das 
aprendizagens e garante a qualidade e correcção das avaliações desde que 
ocorra com certa frequência e em diversos contextos. 

O professor realiza a observação em simultâneo ao ensino, daí resultando 
que a mesma só pode ser útil e rigorosa, tendo em conta o número de alunos 
por turma, quando se apoia em diversos instrumentos de registos de fácil 
preenchimento e manuseamento. Ainda segundo Valadares (1998), os 
instrumentos mais utilizados para fazer o registo organizado das observações 
são: as listas de verificação, as grelhas de observação e as escalas de 
graduação. 

As listas de verificação têm como objectivo registar a presença ou 
ausência de um comportamento de aprendizagem, podendo ser utilizadas quer 
pelos professores como pelos alunos, sendo o seu preenchimento muito fácil, 
bastando, na maioria dos casos, assinalar o termo correspondente (sim/não). 
Constituem o instrumento mais objectivo a nível da observação e aquele que é 
de mais fácil aplicação, o que não significa que no início não se sintam 
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dificuldades de selecção e redacção dos comportamentos a avaliar. As 
principais vantagens destes instrumentos de avaliação são o facto de permitir 
um acompanhamento regular do aluno, possibilitar a avaliação de aspectos 
fundamentais para aprendizagens posteriores e permitirem aos alunos verificar 
os seus progressos. No entanto, apresenta como inconveniente a 
impossibilidade de recolha de informações sobre a qualidade ou a frequência 
dos aspectos a avaliar. 

Por seu lado, as grelhas de observação permitem registar a frequência 
dos comportamentos e observar a progressão dos mesmos. Devido às 
dificuldades de utilização deste instrumento é conveniente definir previamente 
o grupo de alunos a observar e seleccionar apenas os comportamentos que 
ainda não são, mas pretendemos que venham a ser, típicos de uma turma. 
Como têm normalmente de ser registados em simultâneo com o que está a ser 
observado, uma das melhores formas para ultrapassar as dificuldades 
inerentes a esta simultaneidade é o recurso à auto-avaliação (cf. Valadares, 
1998). 

Já as escalas de graduação são muito utilizadas para avaliar objectivos do 

domínio afectivo integrando um conjunto de características ou qualidades a que 
estão associados diversos níveis de valor. O objectivo é apreciar, nas 
actividades de cada aluno e nos trabalhos que produz, a que nível existe cada 
uma dessas características ou qualidades. As escalas de graduação podem ser 
numéricas (só usam números não contendo quaisquer descrições qualitativas), 
descritivas (só utilizam descrições qualitativas) e numérico-descritivas (quando 
utilizam números e descrições). Este tipo de instrumento permite uma 
avaliação menos subjectiva, a intervenção de mais avaliadores e observar o 
progresso dos alunos, uma vez que se podem registar as informações de forma 
contínua. De acordo com o autor supracitado, quando se recorre às escalas de 
graduação é fácil cometer os seguintes erros: erro de generosidade (tendência 
para usar apenas a parte superior da escala), erro de severidade (tendência 
para usar apenas a parte inferior da escala), erro central (tendência para usar 
apenas a parte central da escala), efeito de halo (deixar que a impressão global 
influencie a avaliação de características individuais) e erros lógicos (avaliar 
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duas características partindo do pressuposto que existe uma certa relação 

entre eles). 

1-8.2. Os instrumentos de avaliação numa perspectiva mais 

formativa e formadora 

Além dos instrumentos mais tradicionais, mais divulgados e utilizados para 
os professores realizarem a avaliação dos alunos, como os testes e os registos 
de observação, existem outros que, de forma mais concreta, permitem colocar 
a ênfase da avaliação nos próprios alunos, focalizada não apenas nos 
produtos, mas fundamentalmente nos processos. Como já referimos, neste 
processo, a avaliação é integrada no próprio processo de formação 
desenvolvendo nos alunos uma atitude reflexiva, de questionamento e de 
controlo, permitindo-lhes, simultaneamente, tomarem consciência das 
aprendizagens que vão fazendo, contribuindo também para melhorar a 
qualidade dessas aprendizagens. Neste sentido, "concretizar a avaliação nesta 
perspectiva pressupõe recorrer a instrumentos e a procedimentos que 
permitam aos professores não só obter informações precisas sobre os alunos, 
como também desenvolver (em professores e alunos) o sentido de reflexão 
crítica e de responsabilização sobre o trabalho desenvolvido e sobre o 
processo de aprendizagem" (Leite e Fernandes, 2002:57). Os portefólios, os 
contratos didácticos, o trabalho cooperativo são exemplos de instrumentos e de 
procedimentos que se regem por esta concepção de formação e de avaliação, 
pois apoiam-se em práticas de auto-avaliação, auto-formação e de auto-
regulação da aprendizagem. 

• Os portefólios 

Um portefólio de um aluno é uma colecção organizada e devidamente 
planeada (entre aluno e professor) de trabalhos produzidos por este ao longo 
de um determinado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma 
visão tão alargada e detalhada quanto possível das diferentes componentes do 
seu desenvolvimento (cognitivo, metacognitivo e afectivo). Segundo Leite e 
Fernandes (2002:61), "a utilização de portefólios, como dispositivos de auto
construção e de auto-regulação das aprendizagens, configura um meio de 
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implicar os alunos nos processos de formação escolar e de os tornar 
conscientes dos percursos que estão a realizar (...). Ao mesmo tempo que 
permitem evidenciar as aprendizagens realizadas, permitem, ainda, que os 
alunos se situem face a um percurso escolar e auto-regulem esse mesmo 
percurso". 

O portefólio deve conter os principais trabalhos do aluno, tais como 
relatórios, composições, problemas, investigações, testes, comentários sobre 
visitas de estudo, trabalhos individuais ou em grupo, trabalhos de casa, 
cassetes de vídeo ou áudio, etc. Estes elementos devem ser acompanhados 
pelos comentários que o aluno e o professor foram fazendo no decorrer das 
actividades realizadas. Para facilitar a avaliação, todos os trabalhos devem 
estar datados facilitando a avaliação contínua. 

Segundo Valadares (1998), a análise do portefólio estimula a reflexão do 
aluno acerca da sua aprendizagem, auxilia o professor no planeamento e 
desenvolvimento do currículo e contribui para desenvolver o sentido de 
responsabilidade e os hábitos de reflexão do aluno. Sendo a selecção do 
material a incluir no portefólio da responsabilidade conjunta do aluno e do 
professor, a escolha desse material constituirá desejavelmente uma 
oportunidade de interacção entre os dois a respeito do trabalho realizado. No 
entanto, existem evidências de aprendizagens que não podem ser incluídas no 
portefólio, como as respostas a questões orais, discussões e diálogos dos 
alunos, etc. Desta forma, os registos de observação do professor também 
podem ser incluídos no portefólio. 

No entanto, o autor chama a atenção para o facto de não se poder 
confundir um portefólio com um dossier de trabalho, que contém tudo o que o 
aluno fez por ordem cronológica. O seu valor, nomeadamente de auto-
avaliação, pode estar na selecção e organização do material que é incluído e 
na justificação para a escolha desse material. Por isso, será útil destinar 
periodicamente algum tempo e atenção à tarefa específica de organizar o 
portefólio, uma tarefa que requer, ela própria, orientação da parte do professor. 
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• Os contratos didácticos 

A existência de um contrato implica que se verifique um acordo entre duas 
partes onde se definem os direitos e os deveres de cada uma delas. De acordo 
com Leite e Fernandes (2002), em contexto de sala de aula podem existir 
contratos didácticos implícitos, isto é, ambas as partes (professores e alunos) 
se regem de acordo com um conjunto de regras de organização e de 
concretização das aprendizagens sem que tenha, contudo, havido previamente 
um acordo entre elas. 

De acordo com as autoras, a noção de contrato didáctico afasta-se da 
visão tradicional que coloca o aluno de um lado e o professor de outro, sendo 
sim um dispositivo que define as regras que regem a relação pedagógica que 
existe entre o professor e o aluno no contexto onde decorre o processo de 
ensino-aprendizagem, em que ambos têm um papel activo quer na organização 
como na construção das situações de aprendizagem. Por isso, "o contrato 
implica a existência de um clima em que todos se reconheçam e se sintam 
reconhecidos, em que todos se respeitem e sejam respeitados e implica a 
existência de regras que valorizam as especificidades de cada aluno e aluna na 
construção das aprendizagens, ou seja, implica reconhecer os ritmos de 
aprendizagem, a capacidade de argumentar e de defender pontos de vista e, 
em síntese, reconhecer os diferentes estilos cognitivos" (idem:59). 

Estes instrumentos, na opinião das autoras, devem ser assumidos como 
meios privilegiados de envolvimento na organização e auto-regulação das 
aprendizagens, conferindo, quer a professores como a alunos, a possibilidade 
de concretizarem os desejos de cada um, numa relação de co-
responsabilidade. O professor desempenha o papel de orientador e estimulador 
dos alunos, que planifica os processos de aprendizagem em parceria com os 
mesmos. Será o construtor de mecanismos e estratégias que favoreçam e 
apoiem a auto-avaliação, o organizador do ambiente educativo de modo a que 
os alunos se sintam confiantes e o garante de condições propiciadoras de 
situações de interacção entre os alunos. Já ao aluno cabe o papel activo no 
processo de aprendizagem deixando de se centrar na relação com o professor 
para se assumir como fazendo parte do grupo de colegas e professor. Os 
alunos são responsáveis pela sua aprendizagem e pela dos colegas assumindo 
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desafios em conjunto que serão sustentados e desenvolvidos numa lógica de 

trabalho colaborativo. 

• 0 trabalho colaborativo 

Para explicitarmos a importância do trabalho colaborativo recorremos, 
mais uma vez, às ideias de Leite e Fernandes (2002). Segundo as autoras, o 
trabalho colaborativo é vulgarmente associado à aprendizagem em interacção 
como pares. É o que, no quotidiano, os professores denominam por trabalhos 
de grupo. 

A principal intenção do trabalho colaborativo é favorecer a aprendizagem 
activa e propiciar o desenvolvimento de competências do domínio cognitivo, 
social e afectivo e, simultaneamente, "despertar nos alunos a 
consciencialização da sua responsabilidade, quer no seu processo de 
aprendizagem, quer no dos seus pares" (idem:60). Fundamentando-se na 
opinião de Borges (2001:46), as autoras referem que no que respeita às 
capacidades individuais de resolução de problemas estas são 
consideravelmente melhores quando os alunos as realizam em trabalho 
colaborativo. 

Também Arends (1995) salienta que "o trabalho colaborativo além de 
modificar as normas associadas à realização escola (...) pode beneficiar tanto 
os bons como os maus alunos que trabalhem juntos em matérias escolares" 
(idem:372). 

Deste modo, o trabalho colaborativo é "uma estratégia pedagógica 
potenciadora de uma formação escolar que preconiza a concretização dos 
princípios de uma educação democrática e que enriquece as situações de 
aprendizagem" (Leite e Fernandes, 2002:60). 
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Notas Introdutórias 

Em matéria de avaliação, a tutela explicita as suas intenções através de 
normativas legais que regulam todo o seu processo de desenvolvimento. É 
sobre esses discursos legais do poder que se centra este segundo capítulo da 
nossa dissertação com o objectivo de conhecer melhor o quadro legal e suas 
intenções em matéria de avaliação. Este contacto com a legislação possibilitar-
nos-á um olhar mais fundamentado das práticas de avaliação desenvolvidas na 
escola onde efectuamos o nosso estudo de caso. 

Em primeiro lugar explicitamos o processo de evolução por que passaram 
as práticas de avaliação em Portugal no que diz respeito ao que era 
preconizado pelo Ministério da Educação. Focalizamos o nosso olhar no 
período que vai desde a década de 70, altura em que se fizeram sentir em 
Portugal as intenções de tornar objectivo e científico todo o processo de 
ensino-aprendizagem, até à Reforma Educativa dos anos 90. 

Em segundo lugar, dado que o nosso trabalho de campo se realizou num 
ano lectivo em que vigoravam dois dispositivos legais consoante o ano de 
escolaridade (7.° ano - Despacho Normativo 30/2001 e 9.° ano - Despacho 
Normativo 98-A/92), procedemos a uma análise comentada do Despacho 
Normativo 98-A/92. 

De seguida, de forma a situar o actual modelo de avaliação das 
aprendizagens dos alunos, contextualizamos o Despacho Normativo 30/2001 
na lógica da Reorganização Curricular do Ensino Básico, colocando em 
evidência as principais mudanças introduzidas pelo Decreto-Lei n.°6/2001, 
nomeadamente no que diz respeito ao conceito de currículo e aos papéis que 
cabem às escolas e aos professores na gestão curricular. 

Além disso, tivemos necessariamente de realizar uma análise comentada 
também do Despacho Normativo 30/2001, colocando em destaque algumas 
das suas diferenças relativamente ao modelo anterior, explicitando as 
concepções de avaliação aí preconizadas. 

O último aspecto tratado neste capítulo prende-se exactamente com os 
procedimentos de trabalho exigidos, por estes normativos legais, aos 
conselhos de professores destinados à avaliação dos alunos. 
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11-1. Evolução recente das práticas de avaliação em Portugal 

0 Sistema Educativo português tem, nas últimas 3 décadas, passado por 
algumas reformas que introduziram alterações significativas nos modelos de 
avaliação dos alunos. 

Desta forma, depois de no primeiro capítulo termos lançado um olhar 
sobre a evolução verificada nas formas de pensar e conceber a avaliação no 
contexto internacional, interessa-nos agora caracterizar, embora que de forma 
muito breve, esse processo de evolução no nosso país. Interessa-nos o 
período a partir da década de 70, altura em que a avaliação "ao nível dos 
discursos oficiais deixou de se confinar à certificação de saberes e à selecção 
dos mais aptos para se ampliar ao campo da obtenção de informações 
susceptíveis de serem utilizadas em reajustamentos de processos de ensino 
que melhorassem a aprendizagem" (Leite, 2001:19). 

Assim, as preocupações em tornar científico e objectivo o processo de 
ensino-aprendizagem, da década de 50, só se começaram a fazer sentir em 
Portugal no início dos anos 70. 

No período política e socialmente marcado do pós-74, as questões da 
democracia estimularam a vontade de garantir a todos os alunos a igualdade 
de oportunidades, não só de acesso, mas também de sucesso. Pretende-se 
um ensino que possibilite à grande maioria dos alunos atingir as aprendizagens 
escolares ajudando-os a "aprender a aprender" (Leite, 2001:19), cabendo à 
avaliação o papel de dar aos professores elementos que os permitam aprender 
a ensinar. Segundo a autora acima mencionada, são práticas de avaliação 
formativa que, por falta de formação de professores, tiveram na época pouca 
expressão. 

Reconhecendo o carácter marcadamente selectivo, é, nesta altura, que 
em Portugal se muda de uma escala de 0-20 no ensino Básico e Unificado para 
a escala de 1-5. De acordo com Cortesão (1992:89), que recorre ao texto 
introdutório que acompanhava as novas fichas de avaliação dos alunos 
emanada da Direcção-Geral do Ensino Secundário do ano lectivo de 1977/78, 
esta medida teve como intenção "não favorecer a discriminação e a emulação 
do tipo individual". É com estas novas fichas de avaliação que os professores 
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passam a explicitar os parâmetros em que se baseavam para obter a 
classificação e com as quais se pretendia ajudar o aluno no processo de 
consciencialização do seu caminho percorrido. 

Dado que o nosso estudo se prende também com a importância dos 
conselhos de avaliação, gostaríamos de salientar a este propósito que já o 
referido texto da Direcção-Geral de Ensino da época considera fundamental 
que os registos de avaliação dos alunos fossem "feitos em reunião conjunta de 
professores" porque "só assim o aluno deixará de aparecer «compartimentado» 
pelas diferentes disciplinas e surgirá como um todo perante o Conselho de 
Turma". 

Já na década de 90, inserido na Proposta Global de Reforma de Roberto 
Carneiro, é aprovado o primeiro projecto do Ministério da Educação para a 
avaliação dos alunos traduzido em diploma legal no Despacho 162/ME/91 (de 
23 de Outubro). Apesar da Lei de Bases do Sistema Educativo afirmar que se 
devem preservar os "valores de solidariedade social", este é um período de 
"profunda inflexão" no espírito e nas práticas de avaliação, uma vez que 
desaparece a obrigatoriedade de explicitar os parâmetros dos quais decorre a 
avaliação e "propõe-se o restabelecimento da escala 0-20 a usar num processo 
a que, estranhamente, se atribui o nome de «avaliação formativa»" (Cortesão, 
1992:90). Na perspectiva da autora, este documento legal, ao propor a 
atribuição aos alunos de forma desigual de diplomas de frequência ou 
certificados de frequência consoante os alunos sejam ou não aprovados no 
final do 3.° ciclo do Ensino Básico, constitui também um "excelente exemplo do 
papel de reprodução social assumido pela escola e executado pela avaliação" 
(ibidem). Esta convicção é fundamentada pelo facto de serem os alunos das 
classes favorecidas aqueles que obteriam os diplomas de frequência, 
permitindo-lhes o sucesso escolar futuro e o acesso ao mercado de trabalho 
melhor remunerado e consequentemente de estatuto social superior. Por outro 
lado, aos alunos das classes desfavorecidas seriam atribuídos os simples 
certificados de frequência que os destinariam a ser mão-de-obra barata em 
trabalhos mal remunerados e de inferior estatuto social. 

Afonso (1998:246-247) chama a atenção para outros aspectos menos 
positivos deste diploma, nomeadamente o facto de o documento afirmar que a 
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avaliação sumativa é regida de modo especial por critérios de objectividade; 
haver uma predominância da avaliação sumativa e a introdução da avaliação 
aferida, quando estão em causa decisões pedagógicas importantes 
contradizendo a suposta valorização da avaliação formativa; se aproximar ao 
sistema de streaming, permitindo que alunos com diferentes aproveitamentos 
possam ser inseridos em turmas de diferentes níveis de exigência; não haver 
qualquer tipo de referência a questões organizacionais e aos recursos 
pedagógicos profissionais, assim como a omissão em relação à formação em 
avaliação, compreendida como prioritária pela própria Proposta Global de 
Reforma. 

No entanto, o mesmo autor salienta alguns aspectos que considera 
positivos neste documento tais como a defesa do sucesso educativo e da 
avaliação formativa, o facto da retenção dever ter sempre um carácter 
excepcional e o "reconhecimento da necessidade de implementar medidas 
diversificadas de compensação educativa para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem" (Afonso, 1998:245). 

Ainda segundo este autor, num seminário nacional sobre o novo sistema 
de avaliação realizado em 1992, afirmou-se que, apesar deste sistema levar 
em conta mecanismos de compensação e recuperação para os alunos com 
maiores dificuldades contemplando assim o princípio da individualidade, a 
"imagem da escola básica subjacente a este diploma continua a ser rígida e 
selectiva" (idem:249). 

Este despacho (162/ME/91), pouco tempo depois da sua publicação e 
sem ter sido posto em prática, foi suspenso tendo sobretudo por base a 
posição do Conselho de Acompanhamento da Reforma Curricular, 
mencionando, entre outros aspectos, que o mesmo contraria princípios gerais 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, contendo "ambiguidades e incoerências 
diversas que favorecem o agravamento das desigualdades existentes, 
sobretudo ao nível do Ensino Básico" (idem:250). 

O segundo projecto do Ministério da Educação para a avaliação dos 
alunos do Ensino Básico (anexo ao Despacho n.° 2-ISEEB/92 de 10 de Abril) 
surge na sequência do anterior, sendo genericamente considerado mais 
consistente. Segundo o autor, ao qual nos temos vindo a socorrer para 
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compreender o processo pelo qual passou a avaliação durante a Reforma, 
subsistem ainda, neste diploma, aspectos menos positivos como a 
"possibilidade de expressar a avaliação formativa numa escala quantitativa (jà 
não de 0 a 20 mas agora de 1 a 5), bem como a ideia de introduzir classes com 
níveis diferenciados (agora designados por grupos de nível)" (Afonso, 
1998:253). Mantêm-se também os certificados de frequência, mas agora com o 
nome de certificados de cumprimento da escolaridade obrigatória, e sugere-se 
a utilização de processo individual do aluno onde constem os aspectos 
positivos da sua aprendizagem. Este último aspecto, segundo o autor, suscitou 
algumas observações pertinentes de diferentes actores e interlocutores do 
campo educacional, nomeadamente Cortesão (1994), que defende que para 
este processo individual só devem interessar indicações úteis para posterior 
apoio a dar ao aluno e nunca informações que sirvam para o rotular ou fazer 
juízos prognósticos. 

Deste modo se chega à publicação do diploma que configura o sistema de 
avaliação dos alunos até à sua recente substituição decorrente da 
Reorganização Curricular do Ensino Básico. Referimo-nos ao Despacho 
Normativo n.°98-A/92 (de 20 de Junho), que, apesar de já pertencer à história 
da avaliação (porque já não se encontra em vigor à data de conclusão deste 
trabalho académico), por ter sido o diploma em vigor para um dos anos lectivos 

sobre o qual inseriu o nosso estudo (9.° ano de escolaridade do ano lectivo de 
2002/2003), merece, por nós, especial destaque e atenção. 

11-1.1. Regime de avaliação dos alunos consagrado no 

Despacho Normativo n.° 98-A/92 

É com a implementação nas escolas do Despacho Normativo n.°98-A/92 
que se inicia a aplicação de orientações governativas em matéria de avaliação 
pedagógica dos alunos do Ensino Básico em Portugal. Como ficou explícito no 
ponto anterior, este documento regulamentar da avaliação dos alunos é fruto 
da Reforma Educativa dos anos 90, que defendia como principais premissas do 
ensino a perspectiva construtivista do saber, o direito à diferença e o ensino 
individualizado. 
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0 seguinte quadro pretende sistematizar as principais características da 

avaliação segundo o Despacho Normativo n.° 98-A/92. 

QUADRO IV - Principais características da avaliação 
segundo o Despacho Normativo n.° 98-A/92. 

Objecto da 
avaliação 

- "A avaliação dos alunos do ensino básico incide sobre o 
cumprimento dos objectivos gerais de cada um dos ciclos e dos 
objectivos específicos de cada disciplina ou área disciplinar" 
(n.°1); 
- "A avaliação deve considerar os processos de aprendizagem, 
o contexto em que a mesma se desenvolve e as funções de 
estímulo, socialização e instrução próprias do ensino básico" 
(n.°1); 
- "Nos três ciclos do ensino básico todos os professores devem, 
no âmbito da sua disciplina e no quadro da avaliação formativa, 
pronunciar-se quanto à competência evidenciada pelos alunos 
em relação ao domínio da língua portuguesa, nomeadamente 
quanto ao desenvolvimento da sua capacidade de comunicação 
oral e escrita" (n.°1); 

Finalidades 
da avaliação 

- "A avaliação dos alunos no ensino básico é um elemento 
essencial para a prática educativa integrada, permitindo a 
recolha de informações e a tomada de decisões adequadas às 
necessidades e capacidades do aluno" (n.°7); 
- "Enquanto elemento regulador da prática educativa, a 
avaliação tem carácter sistemático e contínuo, permitindo: (n.°8) 

- Determinar as diversas componentes do processo de ensino 
e de aprendizagem, nomeadamente a selecção dos métodos 
e recursos educativos, as adaptações curriculares e as 
respostas às necessidades educativas especiais dos alunos 
(n.°8-a); 
- Orientar a intervenção do professor na sua relação com os 
alunos, com os professores e com os encarregados de 
educação (n.°8-b); 
- Auxiliar os alunos a formular, ou reformular, as decisões que 
possam influir, positivamente, na promoção e consolidação 
do seu próprio processo educativo (n.°8-c); 
- Melhorar a qualidade do sistema educativo, através da 
introdução de alterações curriculares ou de procedimentos 
que se afigurem necessários" (n.°8-d); 

Modalidades 
de avaliação 

- "A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação 
do ensino básico que se destina a informar o aluno, seu 
encarregado de educação, os professores e outros 
intervenientes sobre a qualidade do processo educativo e de 
aprendizagem, bem como sobre o estado de cumprimento dos 
objectivos do currículo" (n.°18); 
- "A avaliação sumativa tem em conta a qualidade do processo 
de ensino e de aprendizagem e traduz-se num juízo globalizante 
sobre o desenvolvimento dos conhecimentos e competências, 
capacidades e atitudes do aluno" (n.°25); 
- "A avaliação aferida destina-se a medir o grau de cumprimento 
dos objectivos curriculares mínimos, definidos a nível nacional, 
para cada ciclo do ensino básico, visando o controlo da 
qualidade do sistema de ensino, a tomada de decisões para o 
seu aperfeiçoamento e, ainda, a confiança social no sistema 
escolar" (n.°41); 

"A avaliação especializada consiste na avaliação 
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multidisciplinar e interdisciplinar efectuada por professores e 
outros técnicos de educação, nos casos em que uma 
programação individualizada pode contribuir para o sucesso 
educativo dos alunos" (n.°46); 

Intervenientes 
na avaliação 

- "A avaliação dos alunos do ensino básico pressupõe o 
trabalho em equipa de todos os professores envolvidos, em 
particular no conselho de turma, bem como a participação dos 
alunos e dos encarregados de educação, em condições a 
estabelecer no regulamento interno da escola ou área escolar" 
(n.°10); 
- "Podem, ainda, ter intervenção no processo de avaliação dos 
alunos, nos termos adiante referidos, os seguintes serviços: 
(n.°11); 

Serviços de psicologia e orientação (n .°11 -a) ; 
Serviços de educação especial (n .°11 -b) ; 
Serviços ou entidades cuja contribuição o conselho 
pedagógico ou o conselho escolar considerem 
conveniente (n.°11-c); 
Direcções regionais de educação" (n .°11 d) ; 

Efeitos da 
avaliação 

- " 0 efeito da avaliação sumativa é, por norma, a progressão 
dos alunos, devendo a decisão sobre uma eventual retenção 
ocorrer, ordinariamente, no final de cada ciclo, assumindo 
carácter eminentemente pedagógico" (n.°51); 
- * A decisão de retenção tem sempre carácter excepcional, 
depois de se ter esgotado o recurso a apoios e complementos 
educativos, devendo, portanto, revestir-se de especial cuidado 
para garantir a sua necessidade, utilidade e justiça" (n.°54); 
- "Ao aluno (...) que obtiver aprovação na avaliação sumativa 
final do 3o ciclo será atribuído, pelo respectivo órgão de gestão, 
o diploma de ensino básico"(n.°68); 
- "Ao aluno que atingir a idade limite da escolaridade obrigatória 
e que tiver frequentado a escola, com assiduidade, deverá, 
mediante requerimento do próprio ou do respectivo encarregado 
de educação, ser mandado passar, pelo órgão de gestão da 
escola, certificado de cumprimento da escolaridade obrigatória" 
(n.°69); 

Um dos grandes princípios do Despacho Normativo n.°98-A/92, tendo 
como principais funções o estímulo, a socialização e por último a instrução (cf. 
n.° 2 do DN 98-A/92), é o carácter excepcional atribuído à retenção dos alunos 
no ensino básico: 

N.° 54 - A decisão de retenção tem sempre carácter excepcional, depois de se ter 
esgotado o recurso a apoios e complementos educativos, devendo, portanto, revestir-se 
de especial cuidado para garantir a sua necessidade, utilidade e justiça". 

De acordo com Machado (1997:7), este n.° dá cumprimento à alínea "o" 
do artigo 7 da Lei de Bases do Sistema Educativo, uma vez que o mesmo 
preconiza que se criem "condições de promoção do sucesso escolar e 
educativo a todos os alunos". 
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Para dar cumprimento a este grande objectivo, o despacho refere que "A 
avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico que 
se destina a informar o aluno, seu encarregado de educação, os professores e 
outros intervenientes sobre a qualidade do processo educativo e de 
aprendizagem, bem como sobre o estado de cumprimento dos objectivos do 
currículo" (n.°18 - DN 98-A/92). De acordo com Leite, C. e Fernandes P. 
(2002:77), esta valorização da avaliação formativa tem como grande objectivo 
substituir a lógica de selecção anterior apoiando-se para tal: 

- "...na definição de objectivos mínimos de cada disciplina, 
área disciplinar e área escolar, tendo em conta as especificidades da 
comunidade educativa" (n.°5 - DN 98-A/92); 

- no carácter sistemático e contínuo da avaliação que 
permitisse "orientar a intervenção do professor na sua relação com os 
alunos, com os outros professores e com os encarregados de 
educação" (n.°8-b - DN 98-A/92); 

- no facto de que os alunos "pudessem influir, positivamente, 
na promoção e consolidação do seu próprio sucesso educativo" (n.°8-c 
- DN 98-A/92); 

- na criação de "medidas de apoio e complementos 
educativos", sempre que necessários, organizados pelos "órgãos 
próprios das escolas" (n.°61 - DN 98-A/92). 

Outro aspecto importante do despacho 98-A/92 deve-se à atribuição de 
novas funções de responsabilidade para o director de turma, nomeadamente 
relativas ao processo individual do aluno sendo o primeiro "o responsável pela 
sua elaboração, consulta e preservação" (n.°16 - DN 98-A/92). Este 
documento, onde "constem todos os elementos relevantes" (TI.°15 - DN 98-
A/92), para o desenvolvimento do aluno, revestido de "carácter confidencial, 
deve acompanhar o aluno na sua progressão ao longo da escolaridade básica" 
(n.°17 - DN 98-A/92) e a ele devem ter acesso os professores da turma e os 
encarregados de educação aos quais o mesmo deve ser devolvido no final do 
9.° ano. 
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Afonso (1998:256-257) chama também a atenção para as seguintes 
atribuições do director de turma mencionadas no despacho: 

- "...coordenara avaliação, garantindo o seu carácter globalizante e 
integrante" nomeadamente nas reuniões de conselho de turma em que se 
realiza a avaliação sumativa (n.°s 20 e 26 - DN 98-A/92); 

- propor e acompanhar a realização da "avaliação especializada" 

(n.°s 47e 66 - DN 98-A/92); 

- colaborar na definição dos conteúdos e processos pedagógicos que 
se referem às medidas de apoio educativo (n.° 64 - DN 98-A/92); 

- elaborar os relatórios que contemplem as acções a serem 
executadas em decorrência de quaisquer decisões de "retenção" dos 
alunos (n.°55 - DN 98-A/92). 

Além destas tarefas do director de turma, o despacho refere no seu n.°10 
que "a avaliação dos alunos do ensino básico pressupõe o trabalho em equipa 
de todos os professores envolvidos, em particular no conselho de turma...". 
Decorrente deste n.°, fica clara a obrigatoriedade do trabalho cooperativo dos 
docentes em todo o processo de avaliação dos alunos nos conselhos de 
avaliação. 

Segundo este autor, como consequência da importância atribuída ao 
director de turma, é necessário "repensar as condições de exercício deste 
cargo, pois é sabido que a direcção de turma nem sempre é atribuída aos 
professores tendo como critério o estatuto ou competência profissional, 
colectivamente reconhecidos como mais adequados pelos seus pares" (Afonso, 
1998:257). Na sua perspectiva este facto impede que o director de turma 
exerça motivação sobre os seus colegas, não permitindo discussão e 
participação científica ou pedagógica nem negociação no próprio conselho de 
turma. Assim, "o director de turma não pode garantir que a avaliação resulte de 
uma perspectiva globalizante e integradora e, muito menos, que os juízos de 
avaliação que cada professor expressará no conselho de turma sejam 
efectivamente submetidos a uma apreciação e validação crítica entre pares" 
(ibidem). Considera que tal mudança é fundamental para que as práticas de 
avaliação possam ir no sentido proposto por este despacho normativo. 
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Outro aspecto importante preconizado nesta legislação é a possibilidade 
de os pais e encarregados de educação poderem participar no processo de 
avaliação "em condições a estabelecer no regulamento interno da escola ou 
área escolar (n.°10 - DN 98-A/92). 

Uma outra medida introduzida foi a exclusão da notação quantitativa para 
a avaliação formativa passando esta a traduzir-se de forma "descritiva e 
qualitativa, podendo utilizar perfis de aproveitamento ou registos estruturantes 
de avaliação" (n.°24 - DN 98-A/92). 

No entanto, passados dois anos da sua publicação, a ministra Manuela 
Ferreira Leite propôs, através do Despacho Normativo n.°644-A/94, 
reajustamentos ao despacho que denotavam "uma tendência muito nítida para 
um retorno a um modelo de avaliação potencialmente mais selectivo e menos 
democrático" (AFONSO, 1998:261), a saber: 

- incluir na avaliação sumativa, no final do 3.° ciclo, "uma prova 

escrita global" (n.°33-a - DN 98-A/92); 

- estabelecer como indicador de "grande atraso em relação aos 
objectivos e capacidades definidas quando obtenha nível inferior a 3 em 
mais de três disciplinas. Em anos de conclusão de ciclo, presume-se 
ainda o grande atraso quando o aluno obtenha nível inferior a 3 em mais 
de duas disciplinas quando nestas se incluam, cumulativamente, as de 
Português e de Matemática" (n.°54 - DN 98-A/92); 

- "mesmo que o aluno do 2.° ou 3.° ciclo não tenha sido sujeito ao 
processo de avaliação sumativa extraordinária... pode ser objecto de 
retenção quando a falta de assiduidade inviabilizar a avaliação sumativa 
do aluno, determinar a falta de aproveitamento escolar ou indiciar a sua 
recusa de integração cívica na comunidade escolar" (n.°54-b - DN 98-
A/92). 

II-2. A reorganização curricular do ensino básico 

Muito recentemente (2001), justificada pela necessidade de "reforçar a 
articulação entre os três ciclos do ensino básico, quer no plano curricular, quer 
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na organização dos processos de acompanhamento e indução que assegurem, 
sem perda das respectivas identidades e objectivos, uma maior qualidade das 
aprendizagens"4, verificou-se mais uma Reorganização do Currículo do Ensino 
Básico, regulamentada no Decreto-Lei n.°6/2001 (de 18 de Janeiro). 

Este novo documento veio estabelecer 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, 
entendido como "o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os 
conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a desenvolver pelos 
alunos" (introdução do Decreto-Lei n.°6/2001) ao longo do Ensino Básico, de 
acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo 
para este nível de ensino. 

Para o nosso trabalho interessam, sobretudo, as alterações introduzidas 
ao nível das avaliações das aprendizagens dos alunos. No entanto, não se 
pode compreender a avaliação sem ser contextualizada em todo o processo de 
desenvolvimento do currículo. Desta forma, tentaremos explicitar 
sinteticamente as mudanças introduzidas, nomeadamente no que diz respeito 
ao conceito de currículo, dos projectos curriculares e aos papéis que cabem às 
escolas e aos professores na gestão curricular. 

Uma vez que o presente diploma produziu efeitos segundo um calendário 
pré-estabelecido (quadro V), relembramos uma vez mais que apenas uma das 
turmas objecto do nosso estudo (a do 7.° ano de escolaridade) se encontrava 
ao abrigo deste novo dispositivo legal, já que a parte empírica do mesmo 
estudo se realizou no ano lectivo 2002/2003. 

QUADRO V - Datas a partir das quais o Decreto-Lei 
n.°6/2001 (de 18 de Janeiro) produziu efeitos. 

Ciclos do Ens. Básico Ano Lectivo 
1.° Cicio 2001/2002 
2.° Ciclo 2001/2002 

3.° Ciclo 
7.° Ano 2002/2003 

3.° Ciclo 8.° Ano 2003/2004 3.° Ciclo 
9.° Ano 2004/2005 

De acordo com a introdução do Decreto-Lei n.°6/2001, de 18 de Janeiro. 
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11-2.1.0 currículo gerido sobre a forma de projectos. 

0 Decreto-Lei n.°6/2001 salienta a necessidade de se ultrapassar uma 
visão de currículo como um conjunto de normas a cumprir de modo 
supostamente uniforme em todas as salas de aula. Já não interessa o currículo 
entendido como "conteúdos de aprendizagem escolar em função de certas 
finalidades e modos organizativos de a promover incluindo os materiais e as 
actividades" (Roldão, 1999a: 13). De acordo com esta autora, o currículo é, em 
forma simplificada, o que se pretende que o aluno aprenda, adquira e 
interiorize ao longo da sua passagem pelo sistema educativo e a escolha e 
aplicação dos meios para o conseguir. 

No primeiro artigo deste Decreto-Lei, chama-se a atenção para que se 
entenda por currículo nacional o "conjunto de aprendizagens e competências a 
desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os 
objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo". Como tais 
objectivos devem ser atingidos por todos os alunos, a tutela prescreve 
orientações que definem as competências essenciais, o perfil das 
competências terminais, bem como os tipos de experiências educativas. Até 
aqui estamos perante um currículo comum para todos os estudantes, chamado 
de core-curriculum e também prescritivo. 

No entanto, este currículo nacional abre-se à especificidade de cada 
escola ao ser adequado ao seu contexto através do Projecto Curricular de 
Escola. Este, por sua vez, será adequado ao contexto de cada turma na 
elaboração de um projecto curricular de turma (n.° 3 e 4 do Art.2.° do Decreto-
Lei n.°6/2001). 

Neste momento, a escola como comunidade educativa e os professores 
como parte integrante de um conselho de turma podem gerir o currículo 
nacional redesenhando-o e desenvolvendo-o, tornando-o "o espaço de tomada 
de decisões em que a comunidade escolar, ao nível da própria escola, e os 
professores, ao nível da aula, articulam estratégias de intervenção educativa" 
(Zabalza, 1992:98). 

Aos professores, ao gerirem o currículo de acordo com as características 
do grupo de alunos com quem devem trabalhar, fica claro o seu papel de 
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gestores abandonando a função de meros executores. Ao intervir no currículo 
quer ao nível da escola como ao nível da turma, com o intuito de o modificar, 
melhorando uma realidade, estamos a caminhar na direcção dos projectos 
curriculares. 

"Sendo um projecto uma ideia para uma transformação do real e a sua 
concretização, ele deve conduzir a essa transformação. Por isso, um projecto 
não deve ficar pelas boas intenções, deve definir os perfis de mudança 
desejados" (Leite, 2000a:2). Assim os projectos devem, pois, não só ter sentido 
mas também conduzir à acção. Segundo Zabala (1991), são guias para 
orientar a prática. 

Também Roldão entende por projecto curricular "a forma particular como, 
em cada contexto, se constrói e se apropria um currículo face a uma situação 
real, definindo opções e intencionalidades próprias, e construindo modos 
específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução das 
aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 
contexto" (1999:44). O currículo nacional corporiza um projecto curricular de 
uma sociedade, nas suas grandes linhas. Por sua vez um projecto curricular 
construído por uma escola é sempre um currículo contextualizado e admite 
ainda a construção de projectos específicos, que neles se integram 
adequadamente. 

Alonso (1994:26) acrescenta que os projectos curriculares devem ter 
como características a interactividade, a flexibilidade e a abertura superando os 
modelos de planificação linear e instrumentalista. 

É enquanto projecto, desprendido da lógica disciplinar e compartimentada 
dos saberes, que se pretende que seja entendido o currículo nesta nova 
reorganização curricular. 

II-2.2.0 ensino centrado no desenvolvimento de competências. 

Na sequência do que foi dito anteriormente e de acordo com o preâmbulo 
do Decreto-Lei 06/2001, a Reorganização Curricular do Ensino Básico aponta 
para a organização do processo de ensino-aprendizagem orientado segundo o 
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"desenvolvimento de competências, integrando os conhecimentos, as 
capacidades, as atitudes e os valores...". 0 conceito de competência veio, 
desta forma, introduzir um novo olhar sobre o ensino substituindo a simples 
ideia de que os alunos deveriam ser capazes de atingir determinados 
objectivos no final de um ciclo de aprendizagem. 

Na Reorganização Curricular, o conceito de competência adopta uma 
noção ampla que integra conhecimentos (saber conceptual), capacidades 
(saber-fazer) e atitudes e valores (saber relacional), podendo ser entendido 
como "um saber em uso" (Perrenoud, 1995). 

Deste modo, a competência tem uma abrangência maior que a simples 
definição de objectivos pois é vista como um resultado de aprendizagem em 
cujo processo se aplicaram recursos (conhecimentos, capacidades e 
estratégias) em diversas situações e nomeadamente em situações 
problemáticas. 

Perrenoud (1999:7) associa o conceito de competência a "uma 
capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 
em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles". O autor exemplifica, dizendo 
que a competência de traduzir um texto não é em si um conhecimento, mas 
utiliza, integra ou mobiliza um conjunto de conhecimentos. No entanto, a 
simples aquisição dos conhecimentos necessários para o aluno traduzir o texto 
não garante, por si só, que o mesmo adquira a competência de tradução. É 
necessário que o aluno mobilize e coloque em acção os conhecimentos 
adquiridos para resolver o problema. 

Roldão (2003) acrescenta que qualquer finalidade que se vise 
intencionalmente é um objectivo, mas nem todos os objectivos se orientam 
para o desenvolvimento de uma competência. "A competência é, no fundo, o 
objectivo último dos vários objectivos que para ela contribuem" (ibidem:22). 

Em 2001, o Departamento do Ensino Básico do Ministério de Educação, a 
propósito do Currículo Nacional do Ensino Básico, editou um manual onde 
determina as competências essenciais de cada disciplina. Esse documento 
deixa bem claro o que o Ministério deseja que seja entendido por competência: 
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"...adopta-se aqui um noção ampla de competência, que 
procura integrar conhecimentos, capacidades e atitudes e que 
pode ser entendida como saber em acção. Neste sentido, esta 
noção aproxima-se do conceito de literacia. A «cultura geral» que 
todos devem desenvolver como consequência da sua passagem 
pela educação básica inclui a apropriação de um conjunto de 
conceitos e processos fundamentais mas não se identifica com o 
conhecimento memorizado de termos, factos e procedimentos 
básicos, desprovido de elementos de compreensão, interpretação 
e resolução de problemas. A aquisição progressiva de 
conhecimentos é relevante se for integrada num conjunto mais 
amplo de competências e se for enquadrada por uma perspectiva 
que valoriza o desenvolvimento de capacidades de pensamento e 
de atitudes favoráveis à aprendizagem" (p. 9). 

0 mesmo documento, distribuído pelas escolas e professores, desdobra 

as competências do ensino básico em três níveis: competências gerais, 

competências transversais e competências essenciais. 

As 14 competências gerais são formuladas com um elevado grau de 

generalidade, devendo ser articuladas com as restantes, como por exemplo: 

- "participar na vida cívica de forma crítica e responsável"; 

- "utilizar de forma adequada a língua portuguesa em 

diferentes situações de comunicação". 

Por sua vez, as 5 competências transversais estão relacionadas com a 

importância de aprender a aprender. Promovem o desenvolvimento de 

processos que contribuam para que os alunos sejam progressivamente mais 

activos e mais autónomos na sua própria aprendizagem através da aquisição e 

uso de procedimentos e métodos de acesso aos conhecimentos. A 

transversalidade destas competências advém de atravessarem todas as áreas 

de aprendizagem dos vários ciclos de escolaridade do ensino básico. Servem 

de exemplos de competências transversais os métodos de trabalho e de 

estudo, a construção de estratégias cognitivas e o relacionamento interpessoal 

e de grupo. 
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0 terceiro nível de desenvolvimento das competências é o 
desenvolvimento de competências essenciais, assim designadas por serem 
consideradas centrais de cada disciplina ao nível do ensino básico. "O termo 
essenciais pretende evidenciar que se trata de aspectos fundamentais que 
caracterizam cada uma das áreas disciplinares e não de conjuntos de 
conhecimentos «mínimos» ou «básicos»". Envolvem os conteúdos específicos 
de cada disciplina, mas dizem respeito, mais globalmente, aos modos de 
pensar e de fazer que lhe são característicos. Incluem não só conhecimentos 
da disciplina, mas também sobre a disciplina, isto é, alguma da sua natureza e 
dos seus processos. Exemplificamos as competências essenciais da Geografia 
apenas por ser a disciplina com que trabalhamos: 

- "1er mapas, utilizando a legenda, para comparar a 
localização, configuração, dimensão e limites de diferentes espaços 
na superfície terrestre (Portugal, Península Ibérica, continentes e 
oceanos); 

- "reconhecer os aspectos naturais e humanos do meio, 
recorrendo à observação directa e à realização de actividades práticas 
e trabalho de campo no meio envolvente à escola". 

11-2.3. A escola e os professores nas decisões curriculares 

locais 

Como já tivemos oportunidade de referir, a escola e os professores, de 
acordo com esta nova Lei, conquistaram novos poderes na decisão e gestão 
curricular. À escola cabe a reconstrução local do currículo nacional adaptando-
o ao seu contexto dando corpo ao Projecto Curricular de Escola. Por sua vez, 
os professores adaptam este projecto à especificidade de cada turma, 
tomando-se assim decisores locais do currículo em função dos seus alunos. Os 
professores enquanto elementos de um conselho de turma são os 
responsáveis pela elaboração, aprovação e avaliação do Projecto Curricular de 
Turma. 
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Nesta lógica curricular, fica claro que para que a escola e os professores 
reconstruam localmente o currículo nacional é necessário que possam 
proceder a adaptações do mesmo aos contextos em que vai ser desenvolvido. 

Segundo a tipologia de Fontao (1998), as adaptações do core-curriculum 
podem ser feitas a três níveis: ao nível da escola, ao nível da turma e ao nível 
do indivíduo. As adaptações curriculares de escola oferecem respostas gerais 
e antecipadas aos educandos de uma instituição escolar. As decisões tomadas 
a este nível serão posteriormente concretizadas pelos professores em 
documentos mais específicos para o seu reajuste aos alunos de uma turma. 
São este tipo de adaptações que se fazem ao nível do Projecto Curricular de 
Escola. Por sua vez, ao nível do Projecto Curricular de Turma, cada professor, 
enquanto parte do conselho de turma, leva a cabo outro tipo de adaptações 
pensando nas capacidades, interesses, conhecimentos e motivações do grupo 
de alunos que tem a seu cargo - são as adaptações curriculares de aula. As 
adaptações curriculares individuais são valorizações individualizadas em que 
se determinam as metas que cada aluno deve alcançar a partir de critérios 
derivados da sua própria situação inicial. Existe a necessidade de se definirem 
individualmente finalidades e estratégias diferenciadas que permitam ritmos 
distintos e níveis de consecução diferentes. Este tipo de adaptações são feitas 
pelo professor em função de cada aluno ao nível do Projecto Curricular de 
Turma. 

Assim, esta nova forma de encarar o currículo solicita aos professores um 
trabalho de equipa ao qual os mesmos não estavam adaptados. Segundo Leite 
(2000b), os Projectos Curriculares de Escola e os Projectos Curriculares de 
Turma enquanto instrumentos de gestão pedagógica da escola fomentam uma 
cultura de reflexão e análise dos processos de ensinar e de fazer aprender, 
bem como o trabalho em equipa entre os professores gerando intervenções de 
melhor qualidade. 

Salientamos, novamente, que a Reorganização Curricular veio reforçar a 
intenção de cada vez mais ser necessário romper com a ideia de que o 
professor é apenas um executor e transmissor das normas emanadas pela 
tutela trabalhando individualmente separado dos seus pares. 

Manuel António Leite 87 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO II - Discursos legais sobre a avaliação 

Parece evidente que é ao nível da elaboração, aprovação, implementação 
e avaliação dos Projectos Curriculares de Escola e principalmente de Turma 
que o professor pode exercer um papel de mediador curricular entre o currículo 
nacional e o currículo a implementar na escola, entre o contexto escolar e as 
características individuais dos alunos, entre os alunos e os órgãos de gestão e 
entre os próprios colegas no seu trabalho em equipa. 

Na óptica da Reorganização Curricular, de acordo com Hargreaves 
(1994:219), o trabalho em equipa que se impõe aos professores deve situar-se 
numa lógica que denomina por cultura de colaboração. O autor aponta 
como características desta forma de articulação das relações entre professores 
e os seus colegas "o trabalho em conjunto, a observação mútua e a pesquisa 
reflexiva focalizada, de formas que expandem criticamente a prática, 
procurando alternativas melhores, na busca contínua do aperfeiçoamento" 
(idem:219). 

II-3. Concepções de avaliação para que aponta a reorganização 

curricular do ensino básico 

Como podemos verificar nos pontos anteriores, a Reorganização 
Curricular baseia-se num conceito de currículo que procura sobretudo 
promover a aquisição e o desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens e 
competências significativas para os alunos portugueses, dotando as escolas e 
os professores de especial poder e autonomia na sua gestão, tendo em conta 
as especificidades dos seus contextos e das suas necessidades. 

Estes princípios exigem que a escola conheça em pormenor os seus 
recursos, as limitações e potencialidades, quer do seu contexto, quer dos seus 
alunos, para conceber projectos curriculares em função das suas 
características e desenvolver estratégias de intervenção. De acordo com Leite, 
C. e Fernandes P. (2002:72), "a avaliação diagnostica constitui, assim, o 
primeiro passo para a concepção e desenvolvimento de qualquer projecto 
curricular e para a organização de procedimentos de concretização desses 
projectos, particularmente na criação de situações de diferenciação pedagógica 
e na selecção de instrumentos adequados ao desenvolvimento do currículo". 
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Deste modo, na avaliação das aprendizagens dos alunos, os Projectos 
Curriculares de Turma e de Escola devem constituir um dos seus referentes 
uma vez que enunciam intenções e procedimentos negociados e aceites por 
toda a equipa de formação. 

De acordo com o artigo 12.° 1), "a avaliação constitui um processo 
regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das 
diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do ensino básico". Assim, a 
principal intenção da avaliação deve ser estar ao serviço dos alunos 
acompanhando o seu processo de aprendizagem e formação. "Porque 
queremos conhecer e porque quem connosco aprende quer conhecer, 
precisamos de avaliar de uma forma educativa o que significa intenção 
verdadeiramente formativa" (Mendéz, 2001:91). 

Desta forma, justifica-se, e é mesmo necessário, nos processos de gestão 
curricular, recorrer a instrumentos e a procedimentos de avaliação 
diversificados que permitam "apreciar a evolução global dos alunos, mantendo 
como referência as aprendizagens e competências essenciais, quer as de 
natureza transversal, quer as que dizem respeito especificamente às diversas 
áreas e disciplinas" (Abrantes, P. 2001:57). 

A avaliação, na lógica da Reorganização Curricular, encontra-se 
regulamentada no Despacho Normativo 30/2001 (de 22 de Junho), sendo 
justificada, no seu próprio preâmbulo, no propósito de promover uma 
"consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e 
competências pretendidas" e na "necessidade de utilização de modos e 
instrumentos de avaliação adequados à diversidade de aprendizagens" e à 
"natureza de cada uma delas, bem como aos contextos em que ocorrem" e de 
dar "atenção especial à evolução do aluno ao longo do ensino básico". Nesse 
preâmbulo, fica também claro que não é intenção deste despacho criar uma 
ruptura com o normativo legal anterior. Por isso, retomam-se aqui os princípios 
expressos no Despacho Normativo 98-A/92 como "a ênfase no carácter 
formativo da avaliação e a valorização de uma lógica de ciclo, corrigindo-se os 
aspectos do referido despacho que se revelaram complicados e potenciando-
se os seus aspectos mais positivos". 
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O seguinte quadro pretende sistematizar as principais características da 
avaliação segundo o Despacho Normativo n.° 30/2001. 

QUADRO VI - Principais características da avaliação 
segundo o Despacho Normativo n.° 30/2001. 

Objecto da 
avaliação 

- "A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências 
definidas no currículo nacional para as diversas áreas e 
disciplinas, de cada ciclo, considerando a concretização das 
mesmas no projecto curricular de escola e no projecto curricular 
de turma, por ano de escolaridade" (n.°4); 
- "As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de 
carácter transversal ou de natureza instrumental, nomadamente 
no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e 
expressão em língua portuguesa ou da utilização das 
tecnologias de informação e comunicação, constituem objecto 
de avaliação em todas as áreas curriculares e disciplinas" (n.°5); 

Finalidades 
da avaliação 

- "A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática 
educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações 
que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões 
adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens" (n.°2); 
- "A avaliação visa: (n.°3) 

- Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso 
de todos os alunos, permitindo o reajustamento dos projectos 
curriculares de escola e de turma, nomeadamente quanto à 
selecção de metodologias e recursos, em função das 
necessidades educativas dos alunos" (n.°3-a); 
- Certificar as diversas competências adquiridas pelo aluno, 
no final de cada ciclo e à saída do ensino básico; (n.°3-b); 
- Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, 
possibilitando a tomada de decisões para o seu 
aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança social 
no seu funcionamento" (n.°3-c); 

Modalidades 
de avaliação 

- "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" (n.°16); 
- "A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico 
tendo em vista a elaboração e adequação do projecto curricular 
de turma e conduzindo à adopção de estratégias de 
diferenciação pedagógica" (n.°17); 
- "A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese 
das informações recolhidas sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens e competências definidas para cada área 
curricular e disciplina, no quadro do projecto curricular de turma 
respectivo, dando uma atenção especial à evolução do conjunto 
dessas aprendizagens e competências" (n.°22); 

Intervenientes 
na avaliação 

- "0 processo de avaliação é conduzido pelo professor ou 
equipa de professores responsáveis pela organização do ensino 
e da aprendizagem, envolvendo, também (n.°7): 

- Os alunos, através da sua auto-avaliação (n.°7-a) 
- Os encarregados de educação, nos termos definidos na 
legislação em vigor, no presente diploma e no regulamento 
interno da escola (n.°7-bj; 
- Os técnicos de serviços especializados de apoio educativo, 
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Efeitos da 
avaliação 

outros docentes implicados no processo de aprendizagem 
dos alunos e os Directores Regionais de Educação quando 
tal se justifique" (n.°7-c), 

- * A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade 
seguinte é uma decisão pedagógica e deverá ser tomada 
sempre que o professor titular de turma, ouvidos os 
competentes conselhos de docentes, no 1° ciclo, ou o conselho 
de turma, nos 2.°e3.° ciclos, considerem: (n.°36) 

- Nos anos terminais de ciclo, que o aluno desenvolveu as 
competências necessárias para prosseguir com sucesso os 
seus estudos no ciclo ou nível de escolaridade subsequente 
(n.°36-a); 
- Nos anos não terminais de ciclo, que as competências 
demonstradas pelo aluno permitem o desenvolvimento das 
competências essenciais definidas para o final do respectivo 
ciclo" (n.°36-b); 

- "Ato final dos 2° e 3."ciclos, a decisão de progressão de um 
aluno que não desenvolveu as competências essenciais a 
língua portuguesa e a outra disciplina ou a mais de duas outras 
disciplinas, incluindo nestas as competências previstas no plano 
curricular de turma para a área de projecto, deve ser tomada por 
unanimidade" (n.°39); 
- "Os alunos que atingiram a idade limite de escolaridade 
obrigatória sem completarem o 9." ano de escolaridade podem 
candidatar-se à obtenção do diploma de ensino básico, 
mediante a realização de exames nacionais na qualidade de 
autopropostos" (n. °45);  

Atendendo ao expresso no n.°18 do Despacho Normativo 30/2001, a 
grande concepção de avaliação para que aponta a Reorganização Curricular é 
a avaliação formativa, já que ela "fornece, ao professor, ao aluno, ao 
encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 
desenvolvimento de aprendizagens e competências, de modo a permitir rever e 
melhorar os processos de trabalho". No entanto, e como já tivemos 
oportunidade de referir, também o Despacho Normativo 98-A/92 enunciava a 
avaliação formativa como sendo "a principal modalidade de avaliação do 
ensino básico que se destina a informar o aluno, seu encarregado de 
educação, os professores e outros intervenientes sobre a qualidade do 
processo educativo e de aprendizagem, bem como sobre o estado de 
cumprimento dos objectivos do currículo" (n.°18, DN 98-A/92J. 

A grande diferença introduzida entre estes dois normativos legais prende-
se com o facto de agora a avaliação ter de ser feita em função de 
competências e não de objectivos. Os professores devem levar em conta não 
só os diversos saberes e saberes-fazer, mas também "os traços da 
sensibilidade, da imaginação, da opinião pessoal e da afectividade" (Peralta, 
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2002:27). Segundo esta autora, pressupõe o agir em situação mobilizando 
nessa acção, de forma integrada e equilibrada, conhecimentos, capacidades, 
procedimentos e atitudes, para se tornar competência demonstrada. Desta 
forma, avaliar uma competência pressupõe que o professor coloque o aluno 
perante uma situação em que o mesmo possa demonstrar como actua de 
forma competente, isto é, como mobiliza as suas aprendizagens para resolver 
um problema. Perante essa situação, o professor encontra-se na posição de 
poder observar e avaliar o aluno em função de determinada competência. 

Saliente-se, no entanto, que avaliar uma competência não é tarefa fácil. 
"O que podemos avaliar, pela observação do modo como um indivíduo age, em 
situações simuladas e intencionalmente construídas, é um conjunto de 
desempenhos ou o desempenho global do aluno, a partir do qual podemos 
fazer generalizações sobre a sua competência" (Peralta, 2002:29). A autora 
sugere então que se adopte uma das seguintes soluções: 

- avaliar um conjunto de comportamentos pré-definidos, que 
revelam uma concepção de competência muito próxima do saber-
fazer, geralmente de natureza cognitiva. Avalia-se pela exposição 
indirecta do aluno à resposta a questões pontuais que nos indicam o 
que sabe, em relação ao que se previa que soubesse; 

- avaliar a parte pelo todo considerando as várias 
componentes da competência - que conhecimentos deve o aluno 
demonstrar que adquiriu, que procedimentos deve pôr em prática e 
que atitudes e valores devem orientar o seu comportamento. Avalia-se 
por processos ecléticos que medeiam entre a utilização de 
instrumentos fechados e abertos, de acordo com a concretização de 
várias intenções possíveis; 

- avaliar por inferência a partir da análise da complexidade 
das situações, das tarefas e dos produtos, para lá dos próprios 
desempenhos. Avalia-se directamente pela observação do agir em 
situação. 

A avaliação de competências "implica observar os alunos, directa ou 
indirectamente, na realização de actividades, tão próximas quanto possível de 
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situações autênticas, usando para tal um conjunto de instrumentos que 
permitam a recolha de evidências sobre o desenvolvimento das competências 
do aluno ou sobre a sua demonstração em situação" (idem:32). 

Outra diferença significativa deste modelo de avaliação comparativamente 
com o anterior é que, apesar de se continuar a valorizar a lógica de ciclo, a 
retenção deixa de ter carácter excepcional nos anos não terminais de ciclo. 
Com o actual modelo, o aluno que "não desenvolveu as competências 
essenciais a língua portuguesa e a outra disciplina ou a mais de duas outras 
disciplinas, incluindo nestas as competências previstas no plano curricular de 
turma para a área de projecto" (n.°39 - DN 30/2001), pode progredir para o ano 
de escolaridade seguinte se a decisão de progressão for tomada por 
unanimidade entre todos os professores, ou se numa segunda reunião de 
avaliação a decisão de progressão for tomada por dois terços dos docentes. Ao 
perder-se nesta transição o carácter excepcional da retenção no ensino básico, 
sendo apenas definido que "no 1° ano de escolaridade não há lugar a 
retenção" (n.°37), a nosso ver, está-se a fomentar o carácter selectivo da 
avaliação. 

Esta função selectiva imposta à avaliação aparece-nos dissimulada pelos 
Projectos Curriculares de Turma, uma vez que estes devem, a partir de uma 
avaliação diagnostica cuidada, ser capazes de identificar as dificuldades dos 
alunos permitindo definir estratégias e competências para as necessidades de 
cada aluno. Se assim fosse, e se os Projectos Curriculares de Turma fossem 
reformulados com o desenrolar do processo de ensino e aprendizagem, só 
muito excepcionalmente um aluno não atingiria as competências para si 
definidas de acordo com a sua especificidade. De facto, os Projectos 
Curriculares de Turma podem ser meios de promoção do sucesso de todos os 
alunos, no entanto, se não forem cuidadosamente elaborados, e dado que a 
retenção perdeu o seu carácter excepcional, a taxa de retenções na 
escolaridade obrigatória, na nossa opinião, terá propensão para aumentar. 

Por outro lado, este despacho inseriu a possibilidade, inédita, de a 
avaliação sumativa, no primeiro período dos 5.° e 7.° anos de escolaridade, não 
conduzir à atribuição de uma classificação ou menção: 
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"No primeiro período dos 5° e 7° anos de escolaridade, a avaliação sumativa 
poderá, de acordo com decisão do conselho pedagógico, não conduzir à atribuição de 
classificações ou menções, assumindo a sua expressão apenas carácter descritivo" (n.° 
30-DN 30/2001). 

Este ponto constitui, na nossa perspectiva, um passo importante para aquilo 
que acreditamos ser o futuro das avaliações na escolaridade obrigatória, ou 
seja, a avaliação não conduzir a classificações, mas apenas traduzir-se em 
sínteses descritivas de elevado valor formativo e formador. Esta possibilidade 
expressa na lei permite esbater as diferenças entre os ciclos (do 1.° para o 2.° 
e do 2.° para o 3.°), promove a solidariedade e a cooperação, já que não 
incentiva a competição através de classificações, e diminui a selectividade e 
estigmatização dos alunos com aproveitamentos inferiores. 

Outro aspecto a colocar em evidência é que, à semelhança do que se 
passava com o Despacho Normativo 98-A, com o Despacho Normativo 
30/2001 o conselho de turma viu redobradas as suas funções, que podem 
gerar algumas dificuldades de concretização dentro do tempo destinado para 
cada reunião. Desta forma, o trabalho em equipa toma-se mais necessário, 
devendo, a nosso ver, ser designados responsáveis próprios para as várias 
tarefas, além do director de turma e do secretário. Desta forma, as 
preocupações de Afonso (1998:257) relativamente ao Despacho Normativo 98-
A mantêm-se pertinentes devendo as condições de atribuição do cargo de 
director de turma ser repensadas para que o mesmo possa "garantir que a 
avaliação resulte de uma perspectiva globalizante e integradora e, muito 
menos, que os juízos de avaliação que cada professor expressará no conselho 
de turma sejam efectivamente submetidos a uma apreciação e validação crítica 
entre pares" (ibidem). 

Ainda outro aspecto que merece destaque é o facto deste novo despacho 
determinar que, "no início do ano lectivo, compete ao conselho pedagógico da 
escola ou agrupamento de escolas, de acordo com orientações do currículo 
nacional, definir critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade" 
(n.°13), que "constituem referências comuns, no interior da escola, sendo 
operacionalizados pelo professor titular da turma, no 1.° ciclo, e pelo conselho 
de turma, nos 2° e 3° ciclos, no âmbito do respectivo projecto curricular de 
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turma" (n.°14), devendo a escola "garantir a sua divulgação (...) junto dos 
diversos intervenientes, nomeadamente alunos e encarregados de educação" 
(n.°15). Assim, parece-nos que esta medida vem contribuir fortemente para 
fomentar a transparência e a democracia no processo de avaliação. 

Relativamente ao processo individual do aluno, agora denominado de 
dossier individual do aluno, mantém-se a necessidade deste dever ser um 
documento que espelhe o percurso escolar do mesmo ao longo do ensino 
básico, "proporcionando uma visão global do processo de desenvolvimento 
integral do aluno, facilitando o acompanhamento e intervenção adequados dos 
professores, encarregados de educação e, eventualmente, outros técnicos, no 
processo de aprendizagem" (n.°9). No entanto, este despacho vai mais longe 
determinando o tipo de informações que o dossier individual do aluno deve 
conter, a saber: 

- "elementos fundamentais de identificação do aluno (n.°11 -a); 

- os registos de avaliação (n.°11 -b); 

- relatórios médicos e/ou avaliação psicológica, quando 
existam (n.°11-c); 

- planos e relatórios de apoio pedagógico, quando 

ex/sfa/77(n.°11-d); 

- o programa educativo individual, no caso do aluno estar 
abrangido pela modalidade de educação especial (n.°11 -e); 

- os registos e produtos mais significativos do trabalho do 
aluno que documentem o seu percurso escolar (n.°11-f); 

- uma auto-avaliação do aluno, no final de cada ano, com 
excepção dos 1.° e 2° anos, de acordo com critérios definidos pelo 
estabelecimento de ensino". (n.°11-g) 

Por último, gostaríamos ainda de referir dois aspectos que nos parecem 
significativos quando comparamos estes dois documentos legais 
regulamentares da avaliação: 

1.° - as modalidades de avaliação aferida, avaliação sumativa 
extraordinária e avaliação especializada não foram contempladas pelo actual 
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despacho normativo 30/2001; ainda assim, no Decreto-Lei 06/2001 são 
mencionadas as provas de aferição, entendidas como instrumentos de 
avaliação do currículo nacional. Refere que estas provas se destinam a 
fornecer informações aos professores, às escolas e à administração central, 
"não produzindo efeitos na progressão escolar dos alunos" (artigo n.°17). Neste 
sentido, as provas de aferição constituem-se como indicadores valiosos para 
as estruturas centrais que dirigem e regulam a educação, para as escolas e 
para a sociedade em geral e os seus resultados podem fornecer um recurso de 
elevada valia para orientar a escola na realização de novas práticas, ao permitir 
a identificação das suas virtudes e deficiências. 

2.° - A certificação do ensino básico não se encontra referida no Despacho 
Normativo 30/2001, mas foi salvaguardada no Decreto-Lei n.° 6/2001, 
mantendo-se os diplomas já referidos no despacho anterior: "Aos alunos que 
concluam com aproveitamento o ensino básico, é passado o diploma de ensino 
básico" (n.°1 - DL6/2001). No entanto, "a requerimento dos interessados, 
podem ainda, ser emitidos, pelo órgão de direcção executiva da escola, em 
qualquer momento do percurso escolar do aluno, certidões das habilitações 
adquiridas, as quais podem discriminar as disciplinas e áreas curriculares não 
disciplinares concluídas e respectivos resultados de avaliação" (n.°2 -
DL6/2001). Desta forma, são levantadas as limitações impostas pelo antigo 
diploma, que impediam os alunos que atingiram a idade limite da escolaridade 
obrigatória e que manifestaram falta de assiduidade de requererem os 
certificados de frequência da escolaridade obrigatória. 

II-4. O papel dos conselhos de avaliação 

De acordo com Artigo 6.° ponto 1 alínea c) do Decreto Regulamentar 
n.°10/995, cabe ao Conselho de Turma, enquanto estrutura de orientação 
educativa, a responsabilidade de organizar, acompanhar e avaliar as 
actividades a desenvolver na sala de aula com as crianças, na educação pré-
escolar, ou na turma, com os alunos do ensino básico e secundário. 

5Este diploma estabelece o quadro de competências das estruturas de orientação educativa 
previstas no Decreto-Lei n.°115-A/98, de 04 de Maio. 
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Deste modo, no final de um determinado período de tempo, a equipa de 

professores que constitui o conselho de turma reúne, e deveria ter como 

objectivo de expor e discutir com os seus pares um conjunto de enunciados 

avaliativos relativos a cada aluno. Esse conjunto de juízos de valor, 

fundamentalmente expressos de forma quantitativa (níveis de 1 a 5), toma-se 

público e é transmitido aos encarregados de educação, sendo o resultado de 

todo o percurso escolar de um aluno. 

As reuniões do conselho de avaliação, no segundo e terceiro ciclos do 

ensino básico, realizam-se no final dos três períodos lectivos de acordo com o 

calendário escolar determinado em despacho anual do Ministério da Educação. 

Para o ano lectivo 2002/2003, ano do estudo efectuado, o despacho em 

questão foi o Despacho n.° 13 859/2002 (2a Série). 

Normalmente estas reuniões realizam-se logo após o fim das aulas de 

cada período num intervalo de três dias e cada professor pode chegar a 

participar em 2, 3 ou 4 reuniões por dia. Cada professor tem tantas reuniões 

quantas as turmas que lhe foram atribuídas, sendo responsável pelas áreas 

curriculares que lecciona. Estas reuniões, presididas pelo director de turma e 

secretariadas por outro professor responsável por lavrar a respectiva acta, 

podem também contar com a presença dos professores de apoio, ensino 

especial, ou serviços de psicologia se assim se sentir necessário. 

Segundo Pinto (2002:307), "estas reuniões são a ponta de um iceberg em 

matéria de avaliação... e constituem a parte socialmente reconhecida como o 

momento «nobre» da avaliação, sendo mesmo o espelho da própria avaliação". 

Facilmente se compreende que, consoante as diferentes concepções de 

avaliação preconizadas pelos sucessivos dispositivos legais, também o tipo de 

trabalho feito nas reuniões de avaliação se procede igualmente de forma 

diversa segundo as orientações desses mesmos normativos legais. Deste 

modo, interessa-nos clarificar os papéis dos conselhos de avaliação de acordo 

com o Despacho Normativo n.°98-A/92 e de acordo com o Despacho 

Normativo n.°30/2001 de forma a facilitar a nossa posterior análise dos dados 

empíricos. No entanto, saliente-se que não é o nosso principal objectivo 

proceder a análises comparativas entre estes dois dispositivos legais, mas 
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toma-se necessária a sua análise pois encontravam-se ambos em vigor no ano 

lectivo em que realizámos a nossa recolha de dados. 

11.4.1. O papel dos conselhos de avaliação do 2.° e 3.° ciclos, segundo 
o Despacho Normativo n.°98-A/92 

O Despacho Normativo n.°98-A/92 quando define os intervenientes no 
processo de avaliação dos alunos privilegia a acção em equipa de todos os 
professores envolvidos, em particular no conselho de turma. 

"A avaliação dos alunos do ensino básico pressupõe o trabalho em equipa de todos os 
professores envolvidos, em particular no conselho de turma, bem como a participação 
dos alunos e dos encarregados de educação, em condições a estabelecer no 
regulamento interno da escola ou área escolar."(n.° 10 do DN n.°98/A) 

Mas qual é o tipo de trabalho que é pedido à equipa de professores, por 
este documento, especificamente nos momentos de reuniões destinadas à 
avaliação dos alunos? 

Para podermos dar resposta a esta pergunta procedemos a uma análise 
cuidada do despacho em questão, da qual destacamosos seguintes aspectos: 

(i) Cabe ao conselho de turma proceder à avaliação formativa dos alunos. 
De acordo como o n.° 21 do DN 98/A, para efeitos de formalização da 
avaliação formativa dos alunos é realizado um conselho de turma, 
ordinariamente, no final de cada um dos períodos lectivos, sendo presidido pelo 
respectivo director de turma. Caso o director de turma considere importante 
podem intervir nestas reuniões outros elementos a seu pedido (n.° 22 do DN 
98/A). Ainda a respeito da avaliação formativa, cabe ao conselho de turma 
articulá-la com os dispositivos de informação do aluno e do encarregado de 
educação. Desta forma, o conselho de turma deve tornar clara a avaliação 
formativa realizada comunicando-a aos alunos e aos respectivos encarregados 
de educação. O n.° 22 do despacho, ao permitir a presença de outros 
intervenientes, permite dessa forma que os alunos e os encarregados de 
educação participem nos conselhos de turma destinados à formalização da 
avaliação formativa, caso o director de turma considere a sua participação 
relevante para o processo. 
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(ii) É da responsabilidade dos professores que integram o conselho de 
turma realizar a avaliação sumativa. Segundo o n.° 28 do DN 98-A, "a 
avaliação sumativa ocorre ordinariamente no final de cada um dos períodos 
lectivos e no final de cada ciclo" realizando-se na "reunião de conselho de 
turma que formaliza a avaliação formativa" (n.° 229 do DN 98/A). De acordo 
com este mesmo número, nas reuniões destinadas à avaliação sumativa os 
professores devem tomar decisões sobre os "apoios e os complementos 
educativos" para os diversos alunos que deles necessitem. Nas reuniões de 
avaliação sumativa de final de ciclo, deve também haver um confronto do 
"desenvolvimento global do aluno com os objectivos globais desse ciclo". (n.° 
30 do DN 98/A). Além disso, de acordo com os resultados dessa avaliação, 
"expressa na escala de 1 a 5, acompanhada de uma síntese dos registos 
descritivos decorrentes do processo de avaliação formativa", cabe ao conselho 
de professores tomar a "decisão sobre a progressão ou retenção do aluno" 
(n.°s31,33e55doDN98/A). 

(iii) O conselho de turma pode decidir sobre a avaliação sumativa 
extraordinária de um aluno. Compete ao conselho de turma realizado, 
ordinariamente, no final do 2.° período decidir "proceder a uma avaliação 
sumativa extraordinária do aluno, no caso de a avaliação ter indicado que a 
qualidade dos processos de aprendizagem e a distância em relação aos 
objectivos curriculares podem aconselhar a sua retenção no mesmo ano" (n.° 
36 do DN 98/A). Caso o conselho de professores decida realizar a avaliação 
sumativa extraordinária de um aluno, deve adoptar "um plano de recuperação 
do aluno, através do estabelecimento ou reforço de medidas de apoio 
educativo" (n.° 38 do DN 98/A). Desta forma e de acordo com o n.° 39 do DN 
98/A, a decisão decorrente da avaliação sumativa extraordinária é tomada pelo 
conselho de turma em reunião ordinária de final de ano lectivo, decidindo-se da 
aprovação ou retenção do aluno consoante as medidas de apoio educativo 
tiverem sido ou não suficientes para o cumprimento dos objectivos curriculares 
mínimos definidos. 

(iv) O conselho de turma pode solicitar a avaliação especializada. A 
avaliação especializada é feita, no 2.° e 3.° ciclos, por solicitação do conselho 
de turma, mediante proposta do director de turma. Neste tipo de avaliação 
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participam todos os professores intervenientes no processo de ensino e de 

aprendizagem (n.°s 47 e 48 do DN 98/A). 

Como já tivemos oportunidade de referir, o director de turma representa 
em todo este processo um papel fundamental na coordenação dos trabalhos e 
"garantindo o carácter globalizante e integrante" da avaliação (n.°s 20 e 26 -
DN 98-A/92). 

11.4.2. O papel dos conselhos de avaliação, do 2.° e 3.° ciclos, 
segundo o Despacho Normativo n.°30/2001 

Já foi anteriormente referido que o Despacho Normativo n.° 30/2001 não 
pretendeu criar uma ruptura com o dispositivo legal anterior. No entanto, dadas 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 06/2001, nomeadamente ao nível 
dos papéis que cabem à escola e aos professores na gestão curricular, e 
posteriormente com a publicação do Despacho Normativo n.° 30/2001, 
naturalmente teve de se verificar mudança nos procedimentos de trabalho nos 
conselhos de professores destinados à avaliação dos alunos. Desta forma, à 
semelhança do procedimento anterior, voltamo-nos a questionar sobre qual é o 
tipo de trabalho que é pedido ao conselho de turma nos momentos destinados 
à avaliação dos alunos. Destacamos os seguintes aspectos: 

(i) a avaliação sumativa mantém-se da responsabilidade dos professores 
que integram o conselho de turma, reunindo, para o efeito, no final de cada 
período (n.° 24 - DN 30/2001 ); 

(ii) compete ao conselho de turma, em consequência da realização de 
uma avaliação sumativa, "reanalisar o projecto curricular de turma, com vista à 
introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de propostas para o 
ano lectivo seguinte" (n.° 25 - DN 30/2001 ). Este facto implica que em todas as 
reuniões de final de período se proceda à reanálise do Projecto Curricular de 
Turma. No caso do 3.° período, a reanálise do Projecto Curricular de Turma 
tem fundamentalmente o objectivo de apresentação de propostas para o ano 
lectivo seguinte; 

(iii) compete ao conselho de turma decidir sobre a progressão do aluno 
(n.° 36 e 39-DN 30/2001); 
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(iv) no caso de retenção de um aluno, compete ao conselho de turma 
elaborar um relatório analítico que identifique as aprendizagens não realizadas 
pelo mesmo, as quais deverão ser tomadas em consideração na elaboração do 
Projecto Curricular de Turma em que o aluno venha a ser integrado no ano 
lectivo subsequente (n.° 43 - DN 30/2001 ); 

(v) é função do conselho de turma analisar o pedido de reapreciação das 
decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3.° período de um ano 
lectivo. Essa análise, com base em todos os documentos relevantes para o 
efeito, deve conduzir a uma tomada de decisão que pode confirmar ou 
modificar a avaliação inicial (n.° 47 - DN 30/2001 ); 

(vi) o conselho de turma pode propor, em concordância com o 
encarregado de educação e dos pareceres concordantes do conselho 
pedagógico e dos serviços de apoio educativo ou psicólogo, que um aluno 
progrida mais rapidamente no Ensino Básico (n.° 51 e 52 - DN 30/2001 ). 

Além destes papéis, desempenhados especificamente em conselhos de 
avaliação, e como já tivemos oportunidade de referir, o conselho de turma tem 
muitas mais tarefas, que podem gerar algumas dificuldades de concretização 
dentro do tempo destinado a cada reunião e que exigem um trabalho partilhado 
entre todos os intervenientes, além dos já sobrecarregados director de turma e 
seu secretário. 

Segundo estes dois dispositivos legais, são estas as funções dos 
conselhos de professores destinados à avaliação dos alunos. No entanto, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.°115-A/986, os conselhos de avaliação são convocados 
pelo conselho executivo da escola, que determina o seu horário, duração 
(geralmente duas horas) e também a ordem de trabalhos. Deste modo, 
consoante a escola, o ano de escolaridade e o período lectivo, o trabalho a 
realizar nos conselhos de turma destinados à avaliação pode ainda variar de 
acordo com o conselho executivo da escola, não ficando limitado aos 
dispositivos legais em vigor. 

6 Decreto-Lei que regulamenta o Regime de Autonomia das Escolas 
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Notas introdutórias 

Qualquer investigação, quer ela seja de cariz fundamentalmente qualitativa 

ou quantitativa, tem de se socorrer de um determinado conjunto de 

procedimentos e técnicas que permitam ao investigador organizar o seu 

trabalho, recolher informações sobre o objecto de estudo e sistematizar e 

analisar os dados obtidos de forma a fornecer ao investigador um 

conhecimento o mais completo possível da realidade que se propõe estudar. 

Referimo-nos, concretamente, à parte empírica de uma investigação e sem 

dúvida ao trabalho de campo. 

Deste modo, procedemos neste capítulo a uma explicitação dos 

procedimentos desenvolvidos no que diz respeito à metodologia utilizada para 

elaborar o projecto de investigação na sua vertente empírica, mais 

precisamente no que diz respeito à etapa de recolha e tratamento da 

informação. 

Como nos foi dado contactar, através da fundamentação teórica deste 

trabalho, a questão da avaliação dos alunos representa, sem dúvida alguma, 

uma problemática de extrema importância e complexidade dentro do sistema 

educativo e das relações pedagógicas que se estabelecem entre os alunos e 

os professores. 

Partimos para esta investigação de plena consciência que a complexidade 

da avaliação dos alunos, e em particular da questão dos conselhos de 

professores como momentos de avaliação, se poderia ampliar a medida que 

avançávamos na pesquisa, introduzindo novas questões que se poderiam 

tornar relevantes para o nosso estudo. 

De acordo com a professora Luíza Cortesão (1988:98), "só estando atento a 

toda a vasta gama de factores em presença e em interacção, só procurando 

captar por diferentes processos (cada um adequado a cada caso)" será 

possível ter do fenómeno em estudo uma compreensão próxima da realidade. 

Por isso, para podermos levar a cabo a tarefa a que nos propusemos, 

necessitamos obrigatoriamente de nos servir de um conjunto o mais alargado 

possível de técnicas de pesquisa e recolha de dados que nos permitissem 
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aceder ao maior número de variáveis possível e relevantes para o estudo. É a 

sua explicitação que nos propomos fazer nas páginas que se seguem. 

HM. O campo e o objecto de estudo 

Como tivemos oportunidade de referir na introdução deste trabalho, o 

objecto do nosso estudo é a avaliação dos alunos a partir das reuniões de 

avaliação dos docentes que se realizam no final de cada período lectivo. As 

principais questões que orientaram a nossa pesquisa e por isso determinaram 

as formas de recolha e tratamento da informação foram: 

• Que representações têm os professores do 3.° ciclo do Ensino 

Básico sobre a avaliação dos alunos? 

• Como é que os professores constroem a avaliação que fazem 

dos alunos? 

• O que representam as reuniões de avaliação dos alunos para 

a avaliação dos mesmos? 

Dada a complexidade da nossa problemática, optámos por cingir esta 

pesquisa a uma escola básica do segundo e terceiro ciclos. Foi na escola onde 

desempenhámos funções como docentes que focámos a nossa atenção, 

procedendo assim a um estudo de um caso particular. 

À medida que, no decorrer deste capítulo, formos explicitando e 

justificando as nossas opções metodológicas, também se vai tornando mais 

clara a delimitação do nosso objecto e campo de estudo. 

III-2. Percurso metodológico 

■ Porquê uma investigação qualitativa? 

Naturalmente, as opções metodológicas que nos vimos forçados a tomar 

foram sempre feitas em função do nosso problema em estudo. Deste modo, a 

nossa investigação socorreu-se de um conjunto de técnicas que naquela altura 

consideramos as mais indicadas para a recolha da informação para a nossa 

investigação. 
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Não nos vimos propriamente na posição de decidir entre realizar uma 
investigação qualitativa ou quantitativa. No entanto, estávamos alertados para 
as vantagens e inconvenientes de um e outro tipo de investigação apontadas 
de forma sistemática por diversos autores, acabando por utilizar técnicas que 
enquadram a nossa pesquisa no grupo de trabalhos de investigação de 
carácter fundamentalmente qualitativa. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), há quem questione se uma abordagem 
qualitativa é, ou não, verdadeiramente científica, ao que o autor responde 
referindo que a investigação qualitativa preenche todos os requisitos de uma 
investigação científica uma vez que "implica um escrutínio empírico e 
sistemático que se baseia em dados" (p.64). 

Assim, dado que a nossa problemática trata uma questão muito complexa 
decorrente, por si só, da complexidade de variáveis em estudo e das suas 
relações, somos da opinião que era muito redutor tratar fenómenos com estas 
características recorrendo apenas a uma medição sistemática, objectiva, 
quantitativa e que, sem dúvida, proporciona uma segurança confortante dada 
pelos números. 

Prosseguindo na investigação, optámos naturalmente por uma metodologia 
fundamentalmente de carácter qualitativo que nos foi permitindo construir o 
nosso conhecimento sobre as diversas variáveis e relações entre elas, a que 
de outra forma não teríamos acesso ou nos passariam despercebidas. No 
entanto, recorremos a dados quantitativos relativamente àqueles aspectos em 
que se reconheceu ser importante ter um apoio de métodos deste tipo. 

Gostaríamos de apontar que, segundo Stake (1998), há que ter em atenção 
três diferenças importantes entre uma investigação de orientação qualitativa e 
uma investigação de orientação quantitativa: 

(i) Em primeiro lugar, a investigação qualitativa destaca a 
compreensão das relações complexas entre tudo o que existe; já os 
investigadores quantitativos atribuem relevância à explicação e ao 
controlo. "O investigador em estudos qualitativos de casos pretende 
facilitar a compreensão ao leitor, ajudar a compreender que as acções 
humanas importantes poucas vezes têm uma causa simples e que 
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normalmente não se produzem por motivos que se possam averiguar" 
(Stake, 1998:43). A investigação qualitativa tenta estabelecer 
generalizações que sejam aplicáveis a diversas situações e tentam 
anular os contextos de forma a averiguar as relações explicativas mais 
gerais e constantes. "A generalização é um objectivo importante e 
relevante para outros possíveis casos" (idem:44). 

(ii)Uma segunda distinção diz respeito à função pessoal ou 
impessoal do investigador. Toda a investigação depende da 
interpretação, mas segundo uma orientação quantitativa o investigador 
faz um esforço para limitar a interpretação pessoal, enquanto o 
investigador qualitativo está no trabalho de campo fazendo observações, 
emitindo juízos subjectivos, analisando e resumindo, mas sempre tendo 
em atenção a sua própria consciência. "Dos estudos qualitativos de caso 
esperam-se descrições abertas, compreensões mediante a experiência 
e realidades múltiplas" (idem:47). No estudo qualitativo de caso, atribui-
se grande relevância à função interpretativa e constante do investigador. 

(iii)A terceira diferença diz respeito à forma como o conhecimento é 
obtido. Na investigação qualitativa o conhecimento é construído, já na 
investigação quantitativa o conhecimento é descoberto. "Aceitar uma 
visão construtivista do conhecimento não obriga o investigador a abster-
se de oferecer generalizações. Pelo contrário, uma visão construtivista 
convida a oferecer aos leitores uma boa matéria-prima para que estes 
possam desenvolver o seu próprio processo de generalização" 
(idem:91). Ao efectuar um estudo de caso, segundo uma lógica de 
construtivismo, o investigador pode justificar a existência de muitas 
descrições narrativas no seu relatório final. 

Já de acordo com Bogdan & Biklen (1994), a investigação de carácter 
qualitativo possui cinco características. Referem os autores que ao apontar 
estas características para uma investigação qualitativa não estão a determinar 
se uma investigação é ou não qualitativa de acordo com as mesmas, mas sim 
determinam o grau com que essa investigação pode ser qualificada. Isto 
porque determinada investigação pode não obedecer a todas as cinco 
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características e sê-io da mesma forma, mas com um grau diferente. Desta 
forma, as características apontadas pelos autores são as seguintes: 

(i) Numa investigação qualitativa a fonte directa dos dados é o ambiente 
natural, onde o investigador é o instrumento principal. Entende-se que as 
acções, as variáveis e as relações podem ser melhor entendidas quando são 
observadas no seu ambiente natural de ocorrência. "Para o investigador 
qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de 
vista o seu significado. (...) Os investigadores qualitativos assumem que o 
comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que 
ocorre, deslocando-se, sempre que possível, ao local de estudo" (Bogdan & 
Biklen, 1994:48). 

(ii) Uma investigação qualitativa é descritiva. A principal preocupação de 
uma investigação fundamentalmente de carácter qualitativo é descrever e só a 
posteriori analisar os dados recolhidos. Nada numa investigação qualitativa é 
trivial. Tudo pode ser uma pista que nos permite "... estabelecer uma 
compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo" (idem:49). 

(Hi) À investigação qualitativa interessam mais os processos do que os 
produtos. Para os investigadores qualitativos a questão primordial é todo o 
processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o produto e o resultado final. 

(iv) Numa investigação qualitativa os dados são analisados indutivamente. 
O investigador qualitativo não parte para a investigação com uma hipótese já 
construída, com o objectivo de a confirmar; pelo contrário, à medida que se vão 
recolhendo dados, as abstracções vão sendo feitas e vai-se construindo uma 
hipótese. Tara um investigador qualitativo que planeie elaborar uma teoria 
sobre o seu objecto de estudo, a direcção desta só se começa a estabelecer 
após a recolha dos dados e o passar do tempo com os sujeitos. (...) O 
investigador qualitativo planeia utilizar parte do seu estudo para perceber quais 
são as questões mais importantes (idem:50). 

(v) A investigação qualitativa atribui vital importância ao significado das 
coisas. Os investigadores qualitativos preocupam-se em saber o significado 
que os intervenientes têm das situações fazendo "questão de se certificarem de 
que estão a aprender as diferentes perspectivas adequadamente (...) e 
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estabelecem estratégias e procedimentos que lhes permitem tomar em 
consideração as experiências do ponto de vista do informador" (idem:51 ). 

Também Tuckman (2000) e Wilson (1977) explicam este tipo de 
metodologia de investigação, também designada por etnografia, 
fundamentando-a em dois grandes pressupostos essenciais. O primeiro 
pressuposto, apresentado por Wilson, é que os acontecimentos devem 
estudar-se integrados no terreno e em situação natural. O segundo 
pressuposto diz que os acontecimentos só podem ser correctamente 
compreendidos se também compreendermos as percepções e as 
interpretações feitas pelas pessoas que neles participam. 

■ Estudo de caso - um estudo em profundidade 

O trabalho empírico que produzimos consistiu num estudo do caso da 
escola onde fomos docentes. À partida estávamos motivados para realizar o 
estudo em quatro turmas do 3.° ciclo (duas do 7.° ano de escolaridade e duas 
do 9.° ano de escolaridade). A fase de recolha de informação foi de facto 
realizada com estas quatro turmas, no entanto, dado o escasso tempo de que 
dispúnhamos a complexidade do tratamento dessa mesma informação acabou 
por se cingir apenas a uma turma do 7.° ano de escolaridade e a outra do 9.° 
ano. Como disponhamos de dados de duas turmas ao abrigo de dispositivos 
legais diferentes, a do 9.° ano ao abrigo do Despacho Normativo n.°98-A/92 e a 
do 7.° ano ao abrigo do Despacho Normativo n.°30/2001, achámos oportuno 
realizar o estudo tendo em atenção esta diferença significativa. Desta forma, 
ficaríamos em pose de dados que nos permitiriam realizar análises 
comparativas podendo evidenciar distanciamentos e proximidades na avaliação 
segundo o normativo legal em questão. 

O estudo foi realizado nas turmas das quais éramos professores já que, 
nessa posição, não seríamos encarados como elementos externos ao conselho 
e sobre os quais as pessoas colocariam reticências das intenções agindo de 
forma menos natural. Pensamos também poder combater esse efeito se o 
restante conselho não tivesse total conhecimento da realização do estudo 
permitindo assim que as ocorrências se verificassem naturalmente, sem 
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enviusamentos provocados pelas preocupações das pessoas de estarem a ser 
observadas. Nesta situação é evidente o contacto directo e prolongado com os 
sujeitos e com as situações em investigação permitindo-nos, de forma 
privilegiada, perceber as características e aceder aos significados atribuídas ao 
objecto de estudo. 

Com estas características o estudo realizado é sem dúvida um estudo de 

caso uma vez que "... consiste na observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico"(Bogdan & Biklen, 1994:89). 

Procedemos a um estudo qualitativo deste tipo quando o próprio tem um 
interesse muito especial em si mesmo e, por conseguinte, é um estudo da 
particularidade e da complexidade de um caso singular, para chegar a 
compreender a sua actividade em circunstâncias importantes. 

O estudo de caso não interessa tanto pelo que tem de particular, mas sim 
pelo que tem em comum. De acordo com Stake, "de um estudo de caso se 
espera que abarque a complexidade de um caso particular" (1998:11 ). 

De facto, pode ser muito útil seleccionar casos representativos de outros, 
mas nada nos garante que o estudo de uma amostra (um ou mais casos) seja 
uma boa representação dos outros. Stake refere ainda que o objectivo 
primordial do estudo de caso não é a compreensão de outros. A sua primeira 
obrigação é compreender exaustivamente o caso em estudo. Deste modo, 
parece que o estudo de caso é uma base pobre para se estabelecer 
generalizações. "Só se estuda um caso, ou uns poucos casos, mas estudam-se 
em profundidade" (idem: 19). 

Na opinião de Stake, muito poucas vezes se chega a uma compreensão 
inteiramente nova, mas chega-se a uma compreensão mais precisa. Refere 
que é possível que não se considerem generalizações as que se fazem sobre 
um caso e seja necessário denominá-las "generalizações menores", mas são 
generalizações que se produzem com regularidade durante o processo dos 
estudos de caso. Não se fazem estudos de caso para produzir generalizações. 
Os estudos comparativos e correlações mais tradicionais cumprem melhor 
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esse objectivo, mas os estudos de caso, segundo Stake, podem produzir 
modificações válidas às grandes generalizações. 

"O interesse real do estudo de caso é a particularização, não a 
generalização. Toma-se em atenção um caso particular e chega-se a conhecê-
lo bem e não principalmente para ver em que se diferencia dos outros, mas 
para ver o que é e o que faz. Destaca-se a unicidade e isto implica o 
conhecimento dos outros casos dos quais este caso se diferencia, mas a 
finalidade principal é a compreensão de este último." (Stake, 1998:20) 

Deste modo o nosso estudo apenas nos permite conhecer a sua 
singularidade dando-nos pistas e informações de como a realidade inserida em 
determinado contexto funciona acedendo às representações dos diversos 
actores permitindo compreender as relações entre as suas múltiplas variáveis. 

111-2.1. Apresentação e justificação dos instrumentos de recolha 

de dados 

IH-2.1.1. Entre o "observar" e o "participar" 

As maiorias das investigações, de carácter fundamentalmente qualitativo, 
são feitas pelo investigador de uma forma solitária; é o que determinados 
autores denominam por "investigação do cavaleiro solitário" (Bogdan & Biklen, 
1994). 

Também esta investigação foi levada a cabo de forma solitária, uma vez 
que toda o trabalho empírico decorreu de uma tarefa individual de recolha de 
dados, embora que num contexto de certa igualdade perante os elementos dos 
conselhos de turma. Por isso, não nos sentimos apenas como os 
investigadores que se dirigem ao campo para recolher os dados a partir dos 

quais se retiram ilações sobre diversos aspectos. Sentíamo-nos implicados. 

O nosso trabalho de campo consistiu numa observação que, segundo De 
Ketele, "é um processo que inclui a atenção voluntária e a inteligência, 
orientada por um objectivo final ou organizador e dirigido a um objecto para 
recolher informações sobre ele" (1993:22). 
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Deste modo, observamos um aspecto particular da escola e do currículo 
que é a avaliação dos alunos. Segundo Bogdan & Biklen (1994), o investigador 
qualitativo ao escolher um determinado foco de investigação incorre no risco de 
efectuar algo artificial uma vez que está a fragmentar o todo onde a parte está 
inserida. Por isso, deve-se ter em atenção este aspecto e tentar diminuir, por 
diversos processos, este risco de distorção. No nosso caso, parece-nos que tal 
risco foi reduzido dado o nosso envolvimento como docentes das turmas, o que 
permitiu o global conhecimento de todo o processo educativo e não apenas de 
uma parte que é a avaliação dos alunos. 

Para Quivy & Campenhoudt "a observação engloba o conjunto das 
operações através das quais o modelo de análise é submetido ao teste dos 
factos e confrontado com os dados observáveis" (1998:155). Serve para reunir 
informações que a posteriori serão sistematizadas e analisadas. Terão de ser 
construídos instrumentos que facilitam essa recolha das informações, que se 
distinguem consoante a observação se faça de forma directa ou indirecta, pelo 
que interessa distinguir os dois tipos de observação em questão: 

a) A observação directa - " é aquela em que o próprio investigador 
procede directamente à recolha das informações, sem se dirigir aos 
sujeitos interessados" (idem: 164). Apela directamente ao sentido de 
observação do investigador. Os sujeitos observados não interferem 
na produção da informação que se tenciona recolher. O suporte 
deste tipo de observação são guias de observação construídos a 
partir de indicadores previstos, com o intuito de o investigador 
registar as informações observadas. 

b) A observação indirecta - o investigador recolhe as informações 
necessárias directamente junto do sujeito. "Ao responder às 
perguntas o sujeito intervém na produção da informação. Esta não é 
recolhida directamente sendo, portanto, menos objectiva. Na 
realidade, há aqui dois intermediários entre a informação procurada e 
a informação obtida: o sujeito, a quem o investigador pede que 
responda, e o instrumento construído pelas perguntas a pôr" 
(idem: 164). Estas duas fontes de deformação e de erros de 
informação devem ser levadas em conta de forma a controlar o facto 
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de a informação que se recolhe nâo ser voluntária ou 

involuntariamente falseada. 

No nosso trabalho recorremos, sempre que necessário, a estes dois tipos 
de observação e aos instrumentos necessários para as efectuar (registos de 
observação durante as reuniões, questionários e análise das actas das 
reuniões), rentabilizando assim as vantagens de cada uma delas. Segundo 
Stake (1998:61), durante a observação, o investigador qualitativo, ao efectuar 
estudos de caso, regista muito bem todos os acontecimentos com o objectivo 
de oferecer uma descrição relativamente inquestionável para posteriores 
análises e para o relatório final. 

De acordo com Perez Serrano (1994), citado por Leite (2002:276), a 
observação, considerada uma metodologia de investigação qualitativa, pode 
assumir diversas características conforme a postura do observador face ao 
objecto, sujeito ou instituições observadas. Assim, identifica dois tipos de 
observação de acordo com o grau de participação do observador: 

1.° A observação externa ou não participante - "é aquela em que o 
observador não pertence ao grupo em estudo e recolhe os dados directa ou 
indirectamente" (Leite, 2002:276). 

2.° A observação interna ou participante - "é aquela em que o observador 
participa na vida do grupo ou organização que estuda, entrando na conversa 
com os seus membros e estabelecendo um estreito contacto com eles para 
que a sua presença não perturbe ou interfira de modo algum com o curso 
natural dos acontecimentos" (idem). 

A estratégia de observação participante permite ao investigador ouvir, ver e 
experimentar a realidade da mesma forma que os sujeitos o fazem. Ao 
participar de um conselho de turma, que é ao mesmo tempo o nosso objecto de 
estudo, esta vantagem torna-se ainda mais evidente. Sendo o investigador 
naturalmente aceite, no nosso caso, como um elemento do grupo, o 
observador mais facilmente descobre "os sentimentos, expectativas e 
processos mentais daqueles que observa." (ibidem:277) 

Assim, estivemos também à alerta para o facto de, enquanto observadores 
participantes e elementos do objecto de estudo, corrermos certos perigos 
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decorrentes de tão grande envolvimento e implicação. Tivemos, pois, de nos 
dotar de uma responsável capacidade de distanciamento e delimitação do 
papel e objectivos enquanto investigadores e do nosso papel enquanto sujeitos 
e objecto do estudo. 

De acordo com Cortesão (1988:98), "se honestamente assumida e tanto 
quanto possível analisada criticamente, a implicação, mesmo correndo o risco 
de constituir uma fonte de erros, pode desencadear a identificação e 
compreensão funda de aspectos que, sem ela, permaneceriam despercebidos." 

Esta metodologia de investigação do trabalho empírico (estudo de caso 
recorrendo à observação participante) resultou no final numa visão muito 
enriquecida do nosso objecto de estudo. 

111-2.1.2. Os inquéritos por questionário 

0 questionário é uma técnica que permite ao investigador colocar uma série 
de perguntas a um grupo representativo de inquiridos sobre assuntos 
relacionados com o estudo. Segundo Tuckman (2000:308), ao possibilitar ao 
investigador aceder aos pensamentos de uma pessoa, os questionários tornam 
possível a medição do que a pessoa sabe (informação ou conhecimento), 
gosta e não gosta (valor e preferências) e o que pensa (atitudes e crenças). 

Na nossa investigação recorremos várias vezes a este tipo de técnica para 
aceder às representações dos alunos e dos professores sobre a temática da 
avaliação. Inquirimos todos os alunos das turmas em estudo obtendo assim 
uma amostra igual à população estudada. Por outro lado, apesar de tentarmos 
igual percentagem de amostra (100% da população), por razões que não nos 
foram dadas a conhecer, apenas conseguimos inquirir 50% do universo, 
obtendo assim uma amostra significativa de 50%. 

De acordo com a tipologia de Quivy (1998:188), os questionários que 
aplicámos foram questionários de "administração directa", uma vez terem sido 
os próprios inquiridos que responderam às questões elaboradas. Na sua 
elaboração recorremos a questões a completar em que se permitia, numa 
pequena parte das questões, "respostas ordenadas" numa escala de valores 
(ex. 1 nada importante, 5 muito importante) e na sua grande maioria 

Manuel António Leite 113 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO III - Quadro metodológico de pesquisa adoptado 

"respostas-a-preencher". A grande vantagem das respostas tipo "respostas-a-

preencher"é que sendo o próprio inquirido a elaborar a sua resposta verifica-se 

"menos enviesamento e maior flexibilidade de resposta". 

A desvantagem é, como se sabe, o carácter redutor que informa os dados 

obtidos por inquérito mas também o enviesamento que muitas vezes está 

presente nas respostas dos inquiridos que frequentemente têm um discurso 

que não corresponde realmente à sua prática. 

111-2.1.3. A análise de documentos 

Durante um conselho de professores, e em especial aqueles que são 

destinados à avaliação dos alunos, são vários os documentos utilizados. Desta 

forma, à partida, sabíamos que a análise de documentos era uma técnica à 

qual teríamos de recorrer para recolher informações sobre o nosso objecto de 

estudo. 

Segundo De Ketele (1993:37), um estudo de documentos poderá assumir 

formas muito diversas dependendo: a) da natureza dos documentos a analisar, 

b) da quantidade de documentos a analisar e, c) do objecto e da finalidade da 

investigação. 

Quanto à natureza dos documentos ela pode ser muito variada. Podemos 

encontrar documentos do tipo escritos ou não, como os audiovisuais; podemos 

encontrar documentos publicados ou de uso específico (correio, regulamentos, 

notas explicativas, documentos de formação, etc.); documentos oficiais (textos 

de leis, programas de ensino, normas, actas, etc.) ou não oficiais, como a 

maior parte dos documentos; documentos abertos, que estão ao serviço da 

recolha de dados (formulários, questionários, grelhas de avaliação, cadernos 

de exercícios, ou fechados (a maior parte dos documentos); documentos 

científicos, documentos didácticos, de vulgarização, culturais, de recreio, etc.; 

podemos ainda ter documentos de utilização limitada no tempo (boletim 

meteorológico, horários, etc.); e, por último, podemos encontrar documentos 

individuais (cartas) ou colectivos (actas de reuniões ou manifestos). 

Relativamente à quantidade de documentos para analisar, o autor fala 

numa análise exaustiva dos documentos ou, pelo contrário, de uma análise por 
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amostragem ou por selecção. De acordo com o objectivo da investigação e do 

tempo disponível, é uma decisão que cabe ao investigador tomar. 

Por último, e no que diz respeito ao objecto e à finalidade da investigação, 

De Ketele distingue dois grandes tipos de documentos: a "pesquisa documental 

cujo objecto é a literatura científica relativa ao objecto de estudo e cuja 

finalidade é a exploração da literatura em vista da elaboração de uma 

problemática teórica" (1993:38); e a "consulta de arquivos, cujo objecto é 

qualquer documento seleccionado segundo uma estratégia muito precisa e 

tratado como um dado da investigação, ao mesmo título que o discurso 

recolhido pela entrevista ou que os comportamentos recolhidos pela 

observação e cuja finalidade é verificar uma hipótese." 

Relativamente a estas distinções apontadas, no nosso trabalho, os 

documentos que recolhemos para análise são do tipo escritos, oficiais, 

fechados de fonte individual e colectiva. 

Os principais documentos escritos dos quais nos socorremos para o nosso 

estudo foram as actas da reunião, uma vez serem o registo oficial de todas as 

actividades desenvolvidas no decorrer dessas reuniões fornecendo um quadro 

exacto do que oficialmente aconteceu, uma vez que "contêm o relatório de 

todas as propostas de acção e itens em discussão e o carácter dessas 

propostas. Indicam também quais os participantes da reunião que puseram à 

discussão propostas específicas" (Tuckman, 2000:522). 

Como já tivemos oportunidade de referir, as notas das observações e o 

conteúdo dos questionários realizados foram, além das actas, os outros 

documentos a que recorremos. 

No que diz respeito à quantidade de documentos a utilizar recorremos ao 

máximo que estava ao nosso alcance para atingir os objectivos a que nos 

propusemos. 

Por último, e relativamente ao objecto e à finalidade da nossa investigação, 

recorremos aos dois tipos de análise de documentos sugeridos pelo autor. 

Realizámos uma pesquisa documental como forma de realizar a 

fundamentação teórica do nosso estudo e para o trabalho empírico e de campo 

recorremos exactamente à consulta de arquivos. 
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Ainda sobre o assunto da análise de documentos e seguindo as indicações 
de Stake (1998:66), seguimos o mesmo esquema raciocínio que tivemos para 
a observação. Isto é, procurámos manter o mais possível a mente organizada e 
aberta a pistas inesperadas. Tentámos, também, avaliar a utilidade dos 
documentos e o tempo dispendido para os analisar, o que nem sempre correu 
da melhor forma dada a voraz vontade que nos perseguia de querer 
documentar o mais possível a investigação que estávamos a desenvolver. 

Stake sugere, ainda, que o investigador recorra a documentos diversos que 
se considerem úteis para o estudo, mas que não estavam previstos. Foi o que 
fizemos ao recolher, por exemplo, os guiões das reuniões fornecidos pelo 
coordenador dos directores de turma ou as próprias convocatórias que 
definiam a ordem de trabalhos dessas mesmas reuniões e que eram 
convocadas pelo conselho executivo da escola. 

Com o objectivo de facilitar um entendimento global do processo de recolha 
de dados e das fontes privilegiadas, apresentamos, no seguinte quadro 
(Quadro VII), uma síntese das fontes e instrumentos a que recorremos na 
nossa pesquisa. 

QUADRO VII - Fontes e instrumentos de recolha de dados. 
Escola Alunos Professores Conselho de 

turma 
Questionários -Vinte e quatro 

alunos da turma do 
7.° ano; 
■Vinte e quatro 
alunos da turma do 
9.° ano; 
«Cinquenta e um 
alunos das duas 
turmas do 7.° e 9.° 
ano. 

■ Doze 
professores 
das duas 
turmas em 
estudo. 

Observações - Os 
professores 
dos dois 
conselhos 
enquanto 
autores de 
enunciados 
avaliativos. 

« Reuniões de 
Conselho de 
Avaliação dos 
três períodos. 

Análise 
documental 

- Convocatórias 
das reuniões de 
Conselho de 
Avaliação dos três 

■ Actas das 
reuniões de 
Conselho de 
Avaliação dos 
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períodos; 
• Guião das 
reuniões de avaliação 
fornecido pelo 
coordenador dos 
directores de turma 
nos três períodos. 

três períodos. 

111-2.2. A análise da informação 

- A análise dos dados 

Uma vez realizada a tarefa de recolher as informações sobre o objecto de 
estudo deparámo-nos com uma outra etapa da nossa investigação - a análise 
dos dados recolhidos através das observações, das entrevistas realizadas e 
dos documentos consultados. 

Mais uma vez recorrendo às opiniões de Bogdan & Biklen, "a análise 
envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades 
manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos 
importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser 
transmitido aos outros" (1994:205). Tratou-se, portanto, de uma tarefa de 
extrema importância, e mesmo decisiva, para o desenvolvimento do nosso 
estudo. 

Segundo os mesmos autores, existem duas maneiras de trabalhar e 
analisar os dados recolhidos. Uma das formas prende-se com o facto de a 
análise ser concomitante com a recolha de dados e "... fica praticamente 
completa no momento em que a recolha termina" (idem:206). Isto é, a análise 
vai sendo feita simultaneamente à recolha de dados exigindo, por isso, que o 
investigador saiba muito bem o que está a fazer. Deste modo, o investigador 
tem de estar protegido por uma capa dada por um quadro de referência teórico, 
sólido, que lhe permita aperceber-se dos aspectos e temas relevantes para o 
seu estudo. 

A segunda forma de trabalhar com os dados, segundo os mesmos autores, 
é a que a maior parte dos investigadores inexperientes recorrem. Referem-se à 
recolha dos dados antes da realização da análise. 
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No nosso caso, recorremos à recolha dos dados para a posterior análise; no 
entanto, assumimos sempre uma postura reflexiva para que a própria recolha 
seguisse alguma orientação e recolhêssemos dados suficientes e pertinentes 
para a posterior análise. Essa postura foi sustentada pelo olhar atento que 
mantínhamos dos fenómenos, só possível pelo quadro teórico que em 
simultâneo estávamos a construir. 

- A Análise de conteúdo 

Numa investigação fundamentalmente de carácter qualitativo, a principal 
técnica de análise dos dados recolhidos, e que utiliza questionários de 
"resposta-a-preencher", a consulta de documentos e os registos das 
observações, é a análise de conteúdo. Esta técnica visa a redução do conjunto 
de dados disponíveis através do sistema de categorização e codificação 
possibilitando a sua passagem ao processo de descrição e interpretação. 

Segundo Bardin, a análise de conteúdo aparece como um "conjunto de 
técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos 
e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens" (1977:38). A autora 
acrescenta o facto de ser intenção da análise do conteúdo a "inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)" 
(ibidem). 

No nosso trabalho, estas técnicas foram utilizadas para analisar as 
informações recolhidas na intenção de melhor compreender o conteúdo de 
discursos orais e escritos e tornar inteligíveis os resultados obtidos. No entanto, 
e segundo Bardin, a análise de conteúdo pode ser feita segundo uma 
abordagem quantitativa, que se limita à "frequência de aparição de certos 
elementos da mensagem", e qualitativa, "quando recorre a indicadores não 
frequenciais susceptíveis de permitir inferências; por exemplo, a presença ou a 
ausência podem constituir um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência 
de aparição" (idem:114). Por outro lado, a autora afirma que a técnica 
quantitativa "é mais objectiva, mais fiel e mais exacta, visto que a observação é 
mais exacta"; já a qualitativa "é mais intuitiva, mas também mais maleável e 
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mais adaptável a índices não previstos ou à evolução das hipóteses" (idem: 

114). Potencializando os aspectos positivos de cada uma das possíveis 

abordagens, optámos por realizar a análise dos nossos dados recorrendo 

sempre que necessário a estas duas vertentes da análise de conteúdo. 

Deste modo, tendo por base os objectivos do nosso estudo, e após uma 

leitura global de todo o corpus de análise, foram-se definindo as categorias de 

análise. No caso da análise documental as categorias iam emergindo das 

informações contidas nesses documentos. Já no caso dos questionários, 

considerando que as perguntas configuram já algumas categorias, a sua 

definição estava já semiconfigurada à partida. Para esta opção apoiámo-nos 

em Vala quando afirma que "um sistema de categorização pode ser concebido 

a priori ou a posteriori, ou mesmo combinando estes dois processos" 

(1986:111). 

Desta forma, no nosso trabalho, a técnica de categorização consistiu em 

agrupar em classes sob um determinado título os diferentes elementos dos 

discursos proferidos pelos inquiridos e das actas das reuniões "segundo 

critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido de introduzir uma certa ordem 

na confusão iniciaf (Bardin, 1977:37). 

Segundo estas ideias, a definição das categorias de análise, permitindo a 

simplificação do material a analisar, facilita a apreensão do sentido que emana 

desse material. Trata-se de uma fase de extrema importância para a 

sistematização das informações recolhidas, quer através dos questionários, 

quer através da análise documental (actas das reuniões de avaliação). De 

acordo com Leite (2002), dada a importância desta fase da análise de 

conteúdo, é exigido ao investigador a capacidade de pôr em causa o seu 

trabalho e a predisposição para rever opções e reformulá-las, se for caso disso. 

Uma vez definidas as categorias de análise, Vala sugere que as mesmas 

sejam "sujeitas a um teste de validade interna. Ou seja, o investigador deve 

procurar assegurar-se da sua exaustividade e exclusividade" (1986:113). 

Esta etapa, em que se procede a uma primeira categorização dos dados, 

permite conhecer melhor o tema em estudo, perceber aspectos significativos, 

aspectos recorrentes e os aspectos mas discrepantes entre os dados 
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recolhidos. A partir daqui torna-se necessário aprofundar a literatura existente 

sobre o problema em estudo, reconstruindo ou aprofundando o quadro 

conceptual teórico que irá, na etapa seguinte, contribuir para enriquecer uma 

outra análise de conteúdo dos dados obtidos. 

Assim, numa segunda etapa, e numa nova abordagem ao corpus de 

análise, deve proceder-se à definição da codificação das categorias e à revisão 

da categorização feita anteriormente através de novas questões levantadas 

pelo quadro conceptual teórico. Neste processo levamos já em conta o material 

empírico, a delimitação do problema e o quadro conceptual teórico 

anteriormente desenvolvido (Vala, 1986). Deste modo, devemos ler e reler todo 

o material a analisar com o objectivo de encontrar até outras categorias (que 

incluem informações mais abrangentes) e as respectivas subcategorias (que 

incluem informações mais específicas). 

É esta a fase importante de validação interna das categorias, uma vez que 

tem como objectivo assegurar a exaustividade e a exclusividade das categorias 

propostas. Vala refere-se à importância destes dois critérios no sentido de 

"garantir, no primeiro caso, que todas as unidades de registo/significação 

possam ser colocadas numa das categorias, no segundo caso, que uma 

mesma unidade de registo só possa caber numa categoria" (1986:113). 

Deste modo, estando atentos a estes aspectos, para procedermos à 

categorização da informação e chegarmos à interpretação da informação de 

que dispúnhamos, seguimos as seguintes etapas: 

1 - efectuámos as leituras preliminares da informação que constituía o 

corpus de análise para um primeiro contacto com as respostas dadas pelos 

inquiridos e com o tipo de informação contida nas actas das reuniões; 

2 - identificámos unidades de sentido de modo a extrair dos textos 

elementos relativos aos objectivos da análise; 

3 - definimos as, categorias e subcategorias de análise documental e dos 

questionários, atribuindo códigos às mesmas; 

4 — aprofundámos a literatura existente sobre o problema em estudo, 

reconstruindo ou aprofundando o quadro conceptual teórico; 
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5 - redefinimos as categorias e subcategorias de análise documental e dos 

questionários; 

6 - construímos diversos quadros com as categorias e subcategorias para 

registo e análise da informação; 

7- reflectimos sobre os discursos obtidos tentando descodificar os 
sentidos explícitos, ou mesmo ocultos, que neles estão contidos. 
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Notas introdutórias 

Intitulámos este último capítulo de Discursos e práticas de avaliação, uma 

vez que é nele que se encontra desenvolvido o estudo de caso que nos 

propusemos fazer. Isto é, é neste capítulo que explicitamos a nossa 

metodologia de trabalho de campo, levado a cabo numa escola do 2.° e 3.° 

ciclos do ensino básico, recorrendo a um conjunto de professores e alunos 

envolvidos nos processos de avaliação, especialmente a concretizada no final 

de cada período lectivo. 

Assim, o ponto de partida desta etapa do nosso trabalho é a 

contextualização geográfico-social e institucional desse estabelecimento de 

ensino, recorrendo, também, a um olhar etnográfico onde tentámos captar o 

dia-a-dia da escola. 

Posteriormente apresentamos os instrumentos de recolha da informação 

aos quais recorremos para obter os dados que nos permitissem dar 

consecução aos objectivos que inicialmente nos propusemos atingir com a 

realização desta investigação. Deste modo, recorremos a inquéritos por 

questionário aplicados a alunos do 7.° e do 9.° ano de escolaridade, bem como 

a um conjunto de professores que se disponibilizaram para colaborar 

connosco. Recorremos ainda, com a autorização do Conselho Executivo e 

salvaguardando a identidade da escola e das duas turmas onde o estudo de 

caso se realizou, à informação contida nas actas dos conselhos de avaliação 

dos três períodos lectivos. Como forma de enriquecer a pesquisa, e no papel 

de observador participante, recorremos, também, às informações que fomos 

registando no decorrer das referidas reuniões. 

Posteriormente, organizámos, sistematizámos e analisámos toda a 

informação recolhida, com o objectivo de tentar dar as respostas possíveis às 

questões que gostaríamos de ver respondidas com este estudo. 
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IV-1 Contextualização do estudo 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), "os investigadores qualitativos 
assumem que o comportamento humano é significativamente influenciado pelo 
contexto em que ocorre..." (p.48). Desta forma, com o objectivo de facultar um 
conhecimento o mais real possível da escola onde se efectuou o estudo de 
caso, decidiu-se realizar uma pequena contextualização recorrendo a três tipos 
de dados de características distintas, mas que se complementam e concorrem 
para uma caracterização mais completa, global e correcta. Deste modo, 
efectuou-se um enquadramento geográfico e social tendo em consideração 
alguns aspectos do concelho onde a escola se localiza. Fez-se também uma 
caracterização da instituição onde se apontam algumas particularidades da 
escola recorrendo-se, ainda, a uma caracterização do tipo etnográfico a partir 
da qual se "sentem" alguns aspectos que se consideram importantes para o 
melhor conhecimento do dia-a-dia daquela escola. 

Para realizar a primeira tarefa recorreu-se aos Censos 2001 
(Recenseamentos Gerais da População 2001) como necessidade de recolha 
de dados que permitissem caracterizar geográfica e socialmente a área onde 
se localiza a escola. Posteriormente consultaram-se os Projectos Educativo e 
Curricular e ainda o Regulamento Interno da escola, que permitiram fazer a 
contextualização institucional. Rentabilizaram-se também dados facilitados pela 
presidente do Conselho Executivo e mobilizaram-se informações recolhidas de 
uma forma etnográfica. 

IV-1.1. Contextualização geográfico-social 

A escola que serviu de base ao presente estudo está localizada no Norte 
de Portugal Continental. Encontra-se em pleno coração do Minho a cerca de 
10km da capital do concelho e a 15km do maior aglomerado urbano da região 
que é também capital do distrito. 

De acordo com os recenseamentos gerais da população de 2001, a 
população absoluta do concelho é de 46 208 habitantes, tendo verificado um 
crescimento positivo desde 1991 quando a sua população era de 44 056 
habitantes. Sendo a área do concelho de 228,7km2, a sua densidade 
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populacional, em 2001, é de 202 hab./km2. O tipo de povoamento é 
fundamentalmente disperso salientando-se alguns aglomerados ao longo das 
estradas e nas sedes de freguesia, onde se localizam as juntas de freguesia, 
os postos de saúde, as escolas e outros serviços e algum pequeno comércio. 

Em termos da estrutura etária do concelho verificámos algumas diferenças 
comparativamente com a média nacional. Assim, enquanto que no país a 
população jovem (dos 0 aos 24 anos) representava cerca de 29,9% da 
população absoluta, a nível do concelho esse valor sobe para cerca de 36,4%, 
o que permite incluir o concelho no grupo dos mais jovens do território nacional. 
Quanto ao grupo etário dos 25 aos 64 anos (adultos em idade economicamente 
activa), o valor do concelho (46%) é relativamente inferior à média nacional 
(53%). No que diz respeito ao grupo etário dos idosos (idades superiores a 64 
anos), o valor concelhio (17,6%) apenas é superior em 1% ao valor nacional 
(16,5%). 

No que diz respeito ao nível de escolaridade da população do concelho 
verificou-se que de 1991 para 2001 a taxa de analfabetismo diminuiu, 
passando de 15,4% para 11,9%, ficando ainda significativamente superior à 
média nacional (8,5%). Quando se observa o nível de escolaridade verifica-se 
que 17,8% da população do concelho não obteve qualquer grau de 
escolaridade e cerca de 40,5% ficou-se apenas por um dos graus do 1.° ciclo. 
Quanto à população que possui algum dos graus do 2.° e 3.° ciclos representa 
cerca de 29,1% do total. Apenas 13,4% da população do concelho obteve 
escolaridade entre o nível secundário (8,9%) e o nível superior (4,2%), sendo o 
nível médio o nível de escolaridade onde existe menos população (0,3%). 

O edifício escolar localiza-se em plena área residencial de moradias, 
principalmente concentradas junto às principais estradas. Quase todas as 
habitações são ladeadas por terrenos de cultivo e criação de animais, o que 
confere à região características rurais. No entanto, a agricultura é apenas uma 
actividade de carácter familiar e de complemento ao rendimento dos 
agregados. 

Cerca de 42% da população é considerada população activa, sendo que, 
destes, 5,4% se encontram desempregados à procura de novo emprego 
(75,2%) ou à procura do 1.° emprego (24,8%). 

Manuel António Leite 124 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO IV - Discursos e práticas de avaliação 

Relativamente aos sectores de actividade a população que se dedica em 
exclusivo ao sector primário representa apenas 6,9% do total, sendo o sector 
secundário o maior empregador de mão-de-obra do concelho (47,6%) 
seguindo-se o terciário com cerca de 40% da população activa. 

É ainda de realçar que a taxa de desemprego verificou uma evolução 
negativa de 1991 (4,0%) para 2001 (5,4%) o que permite adivinhar dificuldades 
futuras de empregabilidade ao nível do concelho. 

IV-1.2. Um dia na escola... - olhar etnográfico sobre o objecto de 
estudo 

A viagem levava cerca de sessenta minutos, o que marcava a hora de 
partida para a escola às sete da manhã. Percorria diariamente em cada viagem 
75 km atravessando muitas paisagens e todas elas diferentes e características. 
No entanto, a cerca de 10 minutos da escola já se começava a sentir toda a 
vida que em torno dela se fazia. Nas paragens dos autocarros, em pequenos 
grupos, os alunos aguardavam a camioneta que os haveria de transportar para 
mais um dia de trabalho, brincadeiras e amizades. Alguns miúdos já 
reconheciam o carro do professor e acenavam. No Outono e Inverno, muito 
frios e secos, as árvores do caminho estavam despidas saltando à vista a cor-
de-laranja dos muitos dióspiros. Os campos encontravam-se cobertos de neve 
que ia derretendo à medida que o Sol estendia os seus raios brilhantes, mas de 
fraca intensidade. Já na Primavera e no Verão as árvores pareciam outras. As 
copas eram densas e pareciam paletes de verdes à escolha. Das várias casas 
que ladeiam a estrada que leva à escola saltavam as buganvílias vermelhas e 
cor-de-rosa e os cachos de glicínias lilases que perfumavam a região. 

Chegava ao portão da escola perto das oito horas da manhã e já não era 
o primeiro a chegar. Já eram muitos os miúdos que brincavam à entrada, 
fizesse chuva ou fizesse Sol. O guarda-chuva parecia não ser "preciso". 
Alguns, poucos, chegavam de carro com os pais, outros moravam por ali perto 
e por isso vinham a pé. Entretanto, a maioria dos alunos chegava nas 
camionetas a abarrotar e todos saltavam fora ficando por ali até tocar. Por esta 
altura já as mesas exteriores de pingue-pongue ou os campos de futebol 
estavam ocupados. Tudo isto de Verão ou Inverno. Por isso, chegavam-nos às 
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aulas de faces coradas do frio ou do calor das brincadeiras que também 
serviam para aquecer. Alguns miúdos também chegavam já aquecidos pelo 
trabalho na lavoura que tinham de deixar feito antes de vir para a escola.6 

Outros diziam que bebiam bebidas "quentes" para os aquecer e por isso 
também eram coradinhos. Sentia-se no hálito de alguns! 

Soava o primeiro toque da manhã e lá estavam eles, guiados pelos 
funcionários, em nichos ao longo dos corredores e junto às portas à espera dos 
seus professores. Alguns vinham ter com os professores para lhes carregar as 
malas e dar os bons dias e conseguir algum afecto antes de entrar na sala. 
Parecia sentirem necessidade de falar com os professores e se relacionarem 
com eles fora da sala. Provavelmente era sinal de amizade e carinho. Diziam 
os alunos que só alguns professores é que mereciam: "Só os mais fixes!". Já 
os auxiliares de acção educativa eram, na opinião deles, todos fixes porque os 
ouviam e brincavam mais com eles e os levavam ao hospital quando era 
preciso. 

De Inverno, as salas tinham já os aquecimentos ligados por isso não 
estavam muito frias. Mas mal a turma entrava na sala os vidros embaciavam 
rapidamente. O quadro ficava húmido e o giz não agarrava. Alguns alunos, 
ensopados, tinham de tirar parte da roupa e pendurar a secar. Os que correram 
e saltaram agora estavam cheios de calor. Com tudo fechado sentia-se, 
naturalmente, alguns odores que denunciavam alguma falta de higiene 
comprovada também pelas unhas sujas do trabalho no campo. Sabíamos que 
alguns não tinham água quente em casa e que por isso tomavam menos vezes 
o seu banho. Outros preferiam não tomar banho para não apanhar frio e não 
ficarem doentes. Eram os mesmos que tomavam bebidas para aquecer! 
Também havia alguns alunos que não tinham electricidade em casa e, por isso, 
muitas vezes vinham para a escola com os trabalhos por fazer. 

Então começavam as aulas. 

No intervalo, corriam para as filas do bar. Era hora do lanche. Alguns 
traziam-no de casa e outros já de lá saíam sem nada na barriga. Por isso eram 

6 Dizia, por exemplo, a Laurinda que se não apanhasse os ovos logo cedo as galinhas os 
comiam. Tinha também de soltar alguns animais e dar de comer a outros e às vezes ainda era 
preciso fazer alguns trabalhos de lavoura. Dizia que era um trabalho muito duro de Inverno. 
Parecia resignada. 
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comuns as fraquezas. Alguns acabavam sempre por comer um bolo e beber 
um pacote de leite achocolatado dado pelos funcionários ou por algum 
professor mais atento a esses sinais. Geralmente quem pagava era a escola. 

0 intervalo era atarefado para todos. Os alunos depois de lanchar corriam 
para as mesas de pingue-pongue ou para os computadores da biblioteca para 
as pesquisas na Internet, pois era preciso fazer o trabalho disto ou daquilo, ou 
simplesmente formavam grupos nos corredores a jogar cartas de virar. Estes 
momentos nos computadores pareciam muito importantes para os alunos pois 
a maioria não tinha computador nem Internet em casa. Por isso para fazer 
trabalhos ou simplesmente navegar para conhecer novas coisas e pessoas 
havia que ser rápido a requisitar os computadores na biblioteca. Mas eles 
adoravam a Internet e faziam-no todos os dias da mesma maneira. 

Mas, se na hora do intervalo estava a chover, os corredores tornavam-se 
mais barulhentos e os alunos ficavam mais stressados por não poderem ir para 
o recreio brincar. Por isso começavam as brigas nos corredores, as correrias 
que levavam frequentemente a acidentes e provocavam alguns choros entre os 
mais pequenos. Era tudo mais fácil quando estava Sol! 

Com os professores era a mesma correria. A sala enchia-se e o bar era o 
destino. Era preciso repor as energias, porque depois do intervalo havia mais. 
Mas ainda era preciso tirar fotocópias de fichas ou requisitar a televisão e o 
vídeo ou ainda tratar de problemas na secretaria. O intervalo do professor era 
também o momento de partilha de dúvidas, angústias ou de situações de aula. 
No entanto, pareciam sempre queixas em relação a turmas ou a alunos e 
nunca partilha de pedagogias. Mas de vez em quando o professor de 
cavaquinho animava a sala e punha toda a gente a cantar. 

Soava o toque e todos tinham de voltar às salas. "Com sorte" para os 
alunos havia um furo e podiam continuar no pingue-pongue e no futebol. No 
entanto, tinham de ficar na escola ou para almoçar ou à espera da camioneta 
que os levasse de volta a casa às 13.30h. Quem não fosse embora a essa hora 
só podia ir às 18.30h porque não havia mais camionetas a meio da tarde. É por 
isso que, quando se faziam actividades da parte da tarde e os alunos não 
tinham aulas de horário, não havia muita adesão. Eram obrigados a ficar toda a 
tarde na escola por isto e por aquilo e eles não queriam! Era muito tempo de 
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aulas e eles não queriam "perder" o pouco tempo livre que tinham ao ficar na 

escola toda a tarde por qualquer motivo. 

Ao fim da tarde quando tocava a campainha para a saída precipitava-se 
uma correria em direcção às camionetas que os iriam transportar de regresso a 
casa. Tinham de arranjar lugar sentado e depois de um dia de aulas estavam 
cansados. De Inverno isto acontecia já de noite e sentia-se no ar o fumo das 
lareiras acesas nas casas vizinhas. No Verão talvez ainda houvesse tempo 
para ir dar um mergulho ao rio ali perto. No portão lá se despediam uns dos 
outros e iam acenando adeus da camioneta aos professores que também iam 
saindo bem mais derreados do que quando entraram. 

IV-1.3. Aspectos institucionais 

Como instituição, a escola é sede de um agrupamento vertical desde o 
ano lectivo 1998/1999, sendo formado por 13 jardins-de-infância, 11 escolas do 
1.° ciclo do ensino básico e pela própria Eb 2,3. 

A escola Eb 2,3 foi uma das primeiras escolas a nível nacional a envolver-
se no Projecto de Gestão Flexível do Currículo. A partir do ano lectivo de 
1999/2000, fazendo parte de um grupo de escolas piloto, tentou colocar em 
prática a flexibilização curricular no 3.° ciclo (7.° ano de escolaridade). 

O edifício escolar foi inaugurado no ano lectivo de 1997/1998 sendo 
formado por dois grandes blocos unidos por um terceiro mais estreito. Fazem 
parte do recinto escolar um pavilhão de educação física, três campos de jogos 
e uma grande área de terra batida que serve de palco a diversas actividades 
que aí se realizam. 

Dentro do edifício escolar estão, além de 24 salas de aula, a biblioteca, a 
cantina, o bufete dos alunos, a papelaria, a reprografia, a sala do aluno, a 
secretaria, a sala dos professores (com bufete), a sala dos directores de turma 
e os gabinetes do conselho executivo. Na biblioteca, relativamente bem 
equipada em termos de livros, existe uma sala multimédia e um espaço de 
utilização de computadores para alunos com ligação à Internet. Existem 
também duas salas de aula inteiramente dedicadas à informática que podem 
ser usadas por todos os professores e alunos mediante marcação prévia. 
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Na escola existem serviços de complemento educativo como a sala de 
estudo, os Centros de Animação e Inovação Pedagógica (CAIP de origâmi, 
CAIP de cavaquinho, CAIP de cerâmica e CAIP de bordado), que visam 
desenvolver actividades de complemento curricular. A escola também oferece 
aos alunos o Desporto Escolar e promove ao longo do ano lectivo diversas 
visitas de estudo onde se procura promover a articulação horizontal entre as 
diversas disciplinas. 

Funcionam também, ao serviço do Agrupamento, Serviços Especializados 
de Apoio Educativo, que são os Serviços de Psicologia e Orientação, "... cuja 
actividade é desenvolvida em conformidade com o plano anual proposto e 
aprovado em Conselho Pedagógico." (Regulamento Interno, p 29), o SASE -
Serviço de Acção Social Escolar "... que pretende satisfazer as necessidades 
dos alunos pertencentes aos estratos sociais mais desfavorecidos, em matéria 
de alimentação, material escolar, material específico para deficientes e apoio 
para actividades de complemento curricular." (Regulamento Interno, p. 31), e o 
Núcleo de Apoio Educativo "... que procede à organização e planeamento, ao 
nível da escola, dos apoios educativos a disponibilizar aos alunos com 
necessidades educativas especiais." (Regulamento Interno, p. 33). 

Relativamente ao pessoal auxiliar de acção educativa, a Eb 2,3 pode 
contar com 18 auxiliares e 6 elementos da secretaria, fazendo-se sentir a 
necessidade de ampliar os recursos humanos nestas duas áreas. 

O pessoal docente, à semelhança de muitas escolas, é vítima de grande 
mobilidade motivada pelos concursos de professores. No entanto, pertencem 
ao quadro da escola Eb 2,3 36 professores, dos quais apenas 25 aí leccionam, 
encontrando-se os restantes destacados noutro estabelecimento de ensino. 
Além destes, a escola conta ainda com 35 professores do quadro de zona, 
contratados ou colocados em miniconcurso. Também se encontram a funcionar 
na escola dois núcleos de estágios, um de Geografia da Universidade do Porto 
e outro de Língua Portuguesa da Universidade do Minho. 

Funciona também na escola a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação que promove uma boa ligação da escola com a família que participa 
activamente nas diversas actividades que se vão realizando no meio educativo. 
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Relativamente aos alunos matricularam-se na Eb 2,3 no ano lectivo 
2002/2003 637 alunos dos quais cerca de 54% beneficiam do Serviço de Acção 
Social Escolar - SASE. Ao longo do ano lectivo verificaram-se 24 abandonos 
escolares. A maioria dos alunos da escola beneficia de transportes escolares, 
que são assegurados por empresas privadas contratadas pela Câmara 
Municipal, que mantém protocolos com as escolas do concelho assegurando 
assim a deslocação dos alunos entre as suas residências e a escola. 

Recorrendo a dados recolhidos já em 2003/2004, pôde verificar-se que em 
91 alunos interrogados (alunos do 9.° ano) 32 (cerca de 35%) são da opinião 
que depois desse ano vão fazer um curso técnico-profissional e cerca de 40% 
(36 alunos) aspira a um curso superior. 11% dos alunos (10 alunos) refere que 
depois do 9.° ano vai trabalhar e apenas 14% (13 alunos) acha que ainda vai 
estudar até ao 12.° ano e só depois procurar emprego. 

QUADRO VIII - Intenções dos alunos finalistas do ensino básico em 
relação ao seu futuro. 

N° % 
Alunos que pretendem frequentar um curso 
técnico-profissonal 

32 35 

Alunos que pretendem apenas a obter o 12° 
ano 

13 14 

Alunos que aspiram a um curso superior 36 40 
Alunos que afirmam que depois do 9o ano 
vão ingressar no mercado de trabalho 

10 11 

FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

É de referir que cerca de 19% dos alunos (17 alunos) tem aspirações em 
relação à escola diferentes daquelas que acham que vão conseguir atingir. 
Apresenta como justificações para a discrepância entre aquilo que gostaria de 
seguir e aquilo que acha que vai conseguir questões económicas que o 
impossibilita de levar os estudos mais longe: "porque acho que não tenho 
posses para tirar uma licenciatura", "os meus pais não têm possibilidade para 
eu tirar uma licenciatura" (6 alunos - 7%) e considera que não tem 
capacidades para seguir os estudos até aos níveis que gostaria: "... porque 
acho que não tenho inteligência para isso...", "...não tenho cabeça para ir 
longe..." (7 alunos - 8%). 
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IV-2. Sobre a recolha dos dados 

Como já tivemos oportunidade de referir no capítulo precedente, a recolha 
dos dados necessários ao nosso estudo baseou-se em várias fontes e 
socorreu-se de diferentes instrumentos: 

• aplicámos questionários a alunos e professores com o objectivo 
de obter alguns dados relativos a opiniões dos principais 
intervenientes nos processos de avaliação dos alunos; 

• enquanto observadores participantes realizámos registos das 
observações que íamos fazendo no decorrer dos conselhos de 
professores, tendo em atenção não só o funcionamento do 
conselho como um todo, mas também cada professor como 
elemento que o compunha; 

• recorremos também às actas das reuniões de avaliação dos três 
períodos lectivos de uma turma do 7.° ano de escolaridade e de 
uma do 9.° ano de escolaridade que foram objecto de análises de 
conteúdo; 

• outra fonte de recolha consistiu nos documentos emitidos pela 
própria escola através das convocatórias para as reuniões e dos 
guiões das reuniões fornecidos pelo coordenador dos directores 
de turma, documentos esses que foram também analisados. 

IV-3. A organização e análise dos dados 

A sistematização e análise dos dados recolhidos encontram-se 
estruturadas segundo as seguintes etapas: 

1.° - organização e análise dos dados recolhidos através dos 
questionários aplicados a um grupo de alunos (não diferenciando níveis de 
ensino) sobre a utilidade que os mesmos conferem à avaliação; 

2.° - organização e análise dos dados recolhidos através dos 
questionários aplicados a um grupo de alunos do 7.° ano de escolaridade, ao 
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abrigo do Despacho Normativo n.°30/2001, sobre alguns aspectos da 

avaliação; 

3.° - organização e análise dos dados recolhidos através dos 
questionários aplicados a um grupo de alunos do 9.° ano de escolaridade, ao 
abrigo do Despacho Normativo n.°98-A/92, sobre alguns aspectos da 
avaliação; 

4.° - síntese das opiniões dos alunos; 

5.° - organização e análise dos dados recolhidos através dos 

questionários aplicados a um grupo de professores sobre um conjunto de 

aspectos da avaliação; 

6.° - síntese das opiniões dos professores; 

7.° - análise comparativa das opiniões dos alunos e das opiniões dos 

professores; 

8.° - análise dos conselhos de avaliação de uma turma do 9.° ano de 
escolaridade, recorrendo sucessivamente às actas das reuniões e aos registos 
de observação recolhidos no decorrer das mesmas; 

9.° - análise dos conselhos de avaliação de uma turma do 7.° ano de 
escolaridade, recorrendo às actas das reuniões e também aos registos de 
observação recolhidos no decorrer das mesmas; 

10.° - análise comparativa dos conselhos de avaliação nos dois níveis de 
ensino. 

IV.3.1. Resultados dos questionários aplicados aos alunos 

No início do nosso trabalho tínhamos definido como objectivo primordial 
realizar um estudo sobre as avaliações dos alunos a partir dos conselhos de 
professores. Essencialmente pretendíamos aceder às representações dos 
professores sobre a avaliação dos alunos, entender como os mesmos 
constroem essas avaliações e verificar o que representam as reuniões de 
professores para avaliação dos alunos. 
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Deste modo, toda a nossa recolha de informação se focalizava no 
pensamento e na acção dos docentes. No entanto, a diferença de dados que 
de forma não intencional íamos recolhendo alertou-nos para a necessidade de 
conhecer também a perspectiva do aluno para que fosse possível contrapor as 
concepções dos avaliadores e dos avaliados relativamente à questão da 
avaliação. 

Assim, começámos por questionar um grupo de estudantes sobre a 
utilidade que reconheciam ou não à avaliação, aplicando mais tarde um outro 
questionário que, ampliando o âmbito da pesquisa, pretendia colher dados 
sobre as representações dos mesmos sobre a forma como intervêm na sua 
avaliação, sobre os aspectos que os professores levam em consideração 
quando os avaliam e também sobre o que representa a nota que sai na pauta 
no final de cada período lectivo. 

IV.3.1.1. A utilidade da avaliação verbalizada pelos alunos. 

Com o objectivo de obter alguns dados sobre as representações que os 
alunos têm da avaliação e recorrendo a um questionário (anexo 1) aplicado a 
51 estudantes de duas turmas do 3.° ciclo (uma de 7.° ano e outra do 9.° ano), 
solicitamos aos mesmos que respondessem à seguinte questão: "Na tua 
opinião para que serve a avaliação?". 

Perante esta pergunta, os alunos produziram afirmações (anexo 4) que 
facilmente se relacionam quer com a vertente formativa quer com funções 
sumativas da avaliação, referindo assim aspectos que a associam a uma 
função de selecção, controlo e à avaliação global de todo o desempenho do 
aluno durante um período de tempo. 

Foram estas as grandes categorias de análise de conteúdo (anexo 8) que 
emergiram de todo o corpus de respostas dadas e que nos permitiram proceder 
à sua sistematização com o fundamento de atingir o nosso objectivo inicial, ou 
seja, aceder ao que pensam estes alunos sobre a utilidade da avaliação a que 
estão sujeitos. 
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QUADRO IX - Número de unidades de sentido, por 
categoria e subcategoria da análise de conteúdo, dos 
questionários aplicados aos alunos (7o e 9o ano), sobre a 
utilidade da avaliação. 
Categoria de 

análise 
Subcategoria Número de 

unidades de 
sentido 

Avaliação 
Formativa 

(AF) 

Diagnosticar 
(AF.dg) 

7 Avaliação 
Formativa 

(AF) Reorientar 
(AF.r) 

6 

Avaliação 
Sumativa 

(AS) 

Medir o desempenho 
(AS.md) 

18 Avaliação 
Sumativa 

(AS) Decidir transição / 
retenção 

(AS.tr) 

10 

Avaliação 
Sumativa 

(AS) 

Classificação 
(AS.cIss) 

11 

Avaliação 
Sumativa 

(AS) 

Selecção (AS.s) 5 
Avaliação 

Global (AG) 
9 

FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Deste modo, a categoria de análise mais referida é a Avaliação Sumativa 
(AS) onde se inserem a maioria das respostas dos alunos (44 unidades de 
sentido - US). Dentro desta categoria as respostas dos alunos (18 US) 
atribuem à avaliação a mera utilidade de medição das suas capacidades e 
desempenho (AS.md). Para estes, a avaliação apenas serve para os 
professores "porem à prova", "testar" e "saberem" a quantidade e qualidade das 
aprendizagens dos alunos: 

- "... para por à prova as nossas capacidades..."; 
- "... para definir o grau de conhecimentos..."; 
- "... para nós termos uma ideia de quanto nós valemos no final do ano..."; 
- "... para saber se sabemos a matéria que demos durante o período..."; 
- "... o meu comportamento se é bom, se falo muito nas aulas etc."; 
- "... a avaliação serve para os professores saberem o quanto nós sabemos..."; 
- "... para avaliar todos os trabalhos, testes e trabalhos de casa que os alunos 
fizeram..."; 
- "Para testar a sabedoria do aluno..."; 
- "... para por à prova os alunos e ver o que eles sabem...". 

Também dentro desta categoria os alunos produziram respostas que nos 
permitem deduzir que outra utilidade que os mesmos reconhecem à avaliação 
passa pela classificação (AS.cIss), ou seja, a atribuição de um valor a cada 
aluno no final dos períodos lectivos nas diversas disciplinas. A avaliação serve 
para aquilo que os alunos chamam "dar notas": 

- "É através destes elementos de avaliação que o professor pode dar a nota aos 
respectivos alunos..."; 
- "... avaliação são as notas que temos na pauta..."; 
- "... para dar a nota no final do período..."; 
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- "... avaliar os alunos numa nota de 1 a 5..."; 
-"... dar-me ao fim do período a nota que mereço..."; 
- "... para nos ser atribuída uma nota de acordo com as nossas capacidades..."; 
-"... para ter a nota merecida..."; 
- "... serve para sabermos as nossas notas...". 

Ainda dentro da categoria da Avaliação Sumativa encontrámos nas 
respostas dos alunos 10 unidades de sentido que nos levaram a concluir que 
outra função da avaliação por eles entendida é a de decidir a transição ou 
retenção (AS.tr) dos estudantes no fim de cada ano lectivo. Serve, portanto, 
para aprovar ou reprovar os alunos no fim do ano: 

- "... decide se passamos no final de ano..."; 
- "... para nos informar se passamos de escolaridade..."; 
- "... vai-se ver toda a avaliação e vê-se se nós passamos ou reprovamos..."; 
- "... passar ou reprovar de ano..."; 
- "... para eu saber se passo de ano ou não..."; 
- "Para passar ou reprovar os alunos...". 

Por último, também dentro desta categoria os alunos referem que a 
selecção (AS.s) também é uma das utilidades da avaliação. Foram cinco as 
unidades de sentido que nos possibilitaram chegar a esta "função" da avaliação 
uma vez que referiam que a avaliação servia para distinguir os "bons alunos" 
dos "maus alunos" seleccionando entre todos aqueles que têm capacidade 
para prosseguir os estudos e aceder aos melhores empregos e 
consequentemente melhor futuro. Segundo estes alunos a avaliação serve 
para separar quem sabe de quem não sabe e quem pode continuar a estudar 
de quem tem de ir trabalhar. Parece existir aqui a consciência de que o 
resultado da avaliação é fundamental para o seu futuro, pois consoante os 
alunos fiquem retidos ou transitem com melhores ou piores avaliações o 
acesso a determinados empregos fica condicionado e por consequência 
também a sua qualidade de vida futura fica comprometida: 

- "... vai decidir se vamos poder ter um emprego decente e bom que gostamos ou o 
contrário..."; 
- "... distinguir por nota os melhores alunos dos piores..."; 
-"... para nos vermos se vale a pena continuar os estudos..."; 
- "... para saber os alunos que tem capacidades para ter um futuro melhor..."; 
- "... para distinguir os bons alunos dos menos bons...". 

A Avaliação Formativa (AF) foi a segunda categoria de análise encontrada 
através dos enunciados produzidos pelos alunos, referindo estes que a 
avaliação tinha as funções de diagnóstico e reorientação da aprendizagem na 
perspectiva do aluno e do professor. Deste modo, foram 7 as unidades de 
sentido que nos permitiram identificar a função de diagnóstico (AF.dg) da 
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avaliação mencionadas pelos alunos inquiridos. Segundo esta função, a 
avaliação verifica as aprendizagens realizadas ou não pelos alunos, bem como 
as suas dificuldades manifestadas pelos mesmos no decorrer do processo de 

aprendizagem. 
- "... para eu saber até que ponto eu sei a matéria que damos nas disciplinas..."; 
- "... saber se ando em risco de reprovar..."; 
- "... para ver se eu estou bem ou mal as disciplinas..."; 
-"... para nós vermos o que sabemos..."; 
- "... para sabermos seja sabemos a matéria que demos..."; 
-"... para ver onde é que o aluno tem mais dificuldades..."; 
- "... é um modo de avaliar um aluno em que se sabe se ele aprendeu bem ou não...". 

Também dentro da categoria da Avaliação Formativa chegamos a outra 
subcategoria que parece relacionar-se também com a função de diagnóstico, 
mas que a ela não se limita permitindo ao professor e ao aluno reorientar {AF.r) 
o processo de ensino-aprendizagem. Parece-nos que, de forma menos 
consciente, os alunos identificam com estas respostas (6 US) uma função da 
avaliação que não se fica pelo diagnóstico das dificuldades, mas que utiliza a 
informação para ajudar o aluno e o professor a melhorar o seu rendimento 
depois de identificadas as suas dificuldades. Não se limita ao diagnóstico mas 
utiliza as informações para reorientar o processo combatendo as dificuldades: 

- "... serve para saber se temos de melhorar ou não no futuro..."; 
- "... para o professor(a) tirar dúvidas do aluno... "; 
- "... para o poder ajudar..."; 
• "... para nos orientar das nossas capacidades..."; 
-"... para nos podermos orientamos conhecimentos e outras...". 

Como terceira e última categoria identificámos a Avaliação Global (AG) 
entendendo aqui que a função mencionada pelos alunos era a de possibilitar 
ao professor a avaliação de todo o trabalho e desempenho dos alunos durante 
um período de tempo. As unidades de sentido aqui agrupadas (9) mostram-nos 
que os alunos têm uma visão global do que é objecto de avaliação tendo em 
conta determinados aspectos, desde os cognitivos aos afectivos, da relação 
pedagógica manifestados durante um determinado momento podendo este ser 
um período ou o próprio ano lectivo. No entanto, referindo que a avaliação deve 
levar em consideração vários aspectos, não tornam claro qual a sua utilidade: 

- "Na minha opinião a avaliação serve para os professores nos avaliar. A avaliação 
tem vários objectivos: o comportamento, os trabalhos de casa, participação, os 
testes, a pontualidade, a assiduidade, elaboração dos trabalhos propostos pelo 
professor e muitas mais coisas..."; 
- "Na minha opinião sobre a avaliação é para nos avaliar em todas as situações, no 
comportamento, nas participações, na pontualidade e assiduidade, trabalhos de 
casa e trabalhos diversos..."; 
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- "A avaliação é o resultado do trabalho de todo o período (T. P. C, 
comportamento, testes)..."; 
- "... serve para nos avaliar o que fizemos durante todo o período...". 

Como síntese, fica claro que os alunos inquiridos referem que as 
principais utilidades da avaliação estão relacionadas com a avaliação na sua 
vertente Sumativa. Comprovado pelo elevado número de unidades de sentido, 
parece-nos que, na perspectiva dos alunos, é esta a vertente mais forte da 
avaliação pois a mesma serve para que, medindo o desempenho e 
classificando, se distingam os "melhores" dos "piores" alunos determinando a 
transição de uns e retendo outros entre os diversos anos e ciclos de 
escolaridade. Há, por parte dos alunos, uma interiorização do poder da escola 
em decidir o seu futuro. 

Embora com muito menor incidência também a função Formativa da 
avaliação é mencionada como sendo útil para o diagnóstico e a reorientação do 
processo ensino-aprendizagem auxiliando o professor e o aluno. 

Por último, e também com alguma expressão, os alunos associam a 
avaliação aos aspectos que consideram ser o seu objecto (cognitivos, 
atitudinais e procedimentais), não tornando evidente a utilidade que os mesmos 
lhe reconhecem. 

IV.3.1.2. O "sentir" que os alunos explicitam sobre a avaliação: 
registo dos dados obtidos através do questionário aplicado aos alunos do 
7.° ano de escolaridade. 

O segundo questionário (anexos 2, 5 e 9) foi aplicado a uma turma do 7.° 
ano de escolaridade constituída por 24 alunos (11 rapazes - 46% e 13 
raparigas - 54%). Sendo esta turma uma turma de 7.° ano estava já abrangida 
pelo novo regime de avaliação que surgiu da Reorganização Curricular do 
Ensino Básico regulamentada no Despacho Normativo n.°30/2001. 

Este questionário era composto por três perguntas que tinham por base os 
seguintes objectivos: 

- Colher alguns dados relativos às opiniões dos alunos sobre a 
forma como intervêm na sua própria avaliação; 
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- Colher dados sobre as convicções que os mesmos têm sobre que 

aspectos os professores ponderam quando realizam as suas 

avaliações; 

- Identificar alguns factores aos quais os alunos explicitamente 
atribuem a causa da sua classificação no final de cada período. 

■ Primeira questão: Intervenho na minha avaliação da seguinte forma... 

De acordo com as repostas dadas verificamos que cerca de 92% dos 
alunos considera desempenhar um papel activo na sua avaliação (Intervenção 
- I). Os restantes afirmam que não intervêm na sua avaliação já que "ninguém" 
lhes "pede a opinião sobre" a mesma {Não Intervenção - N) (Quadro X) 

QUADRO X - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários 
aplicados aos alunos do 7

o ano, na questão: "Intervenho na 
minha avaliação da seguinte forma...". 
Categoria de 

análise 
Subcategoria Número de 

unidades de 
sentido 

Intervenção 
0) 

Apreciação global (Lag) 12 

Intervenção 
0) 

Saberes adquiridos 
(l.sa) 

11 
Intervenção 

0) Comportamento/ atitudes 
(l.cat) 

8 

Não 
Intervenção 

(N) 

2 

FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

No grupo dos alunos que acha que participa na sua avaliação encontrámos 
12 unidades de sentido que mostram que esta participação está ligada à 
Apreciação Global (l.ag) que os mesmos fazem sobre o seu desempenho, 
nomeadamente através da sua "auto-avaliação". 

Com um número igualmente elevado de ocorrências (11 US) os alunos 
afirmaram que a sua forma de participação na avaliação também se prende 
com os seus resultados nos "testes", com o seu "estudo" e "caderno diário" ou 
seja, através dos seus Saberes Adquiridos (l.sa). 

Por último, em 8 unidades de sentido alguns alunos afirmaram que outra 
forma de participarem na avaliação se prende com o seu desempenho ao nível 
do Comportamento e das Atitudes (l.cat) manifestadas. Estes alunos 
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consideram a sua "participação", "interesse" e "comportamento" aspectos 
importantes através dos quais podem intervir indirectamente na sua avaliação. 

■ Segunda questão: Sou da opinião que os professores para a minha 
avaliação têm em conta... 

As respostas a esta questão permitiram-nos distinguir dois grandes grupos: 
a categoria dos Parâmetros (P) e a categoria dos Instrumentos (I). 

Dentro da primeira categoria encontrámos respostas dos alunos que 
referiam a diversos parâmetros como sendo aqueles que os professores têm 
em conta quando realizam a sua avaliação (Quadro XI) 

QUADRO XI - Número de unidades de sentido, por 
categoria da análise de conteúdo, dos questionários 
aplicados aos alunos do 7o ano, na questão: "Sou da opinião 
que os professores para a minha avaliação têm em conta...". 

Categoria de análise Número de 
unidades de sentido 

Parâmetros (P) 29 
Instrumentos (1) 40 

Auto-avaliação (AA) 1 
FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Desta forma, foram 29 as unidades de sentido que mencionaram o "esforço" 
(1 US), o "interesse" tf US), o "comportamento" (19 USJ, o "relacionamento" 
interpessoal (5 US) e a "participação" (1 US) como parâmetros de avaliação 
dos alunos levada a cabo pelos docentes. Saliente-se que estes parâmetros se 
prendem a questões sobretudo do saber ser e saber estar. 

Por outro lado, quase todos os alunos referiram ser da opinião que os seus 
professores levam em conta para a avaliação os Instrumentos a que 
recorrem. Foram 40 as unidades de sentido em que encontrámos os "testes" 
(17 US), os T. P. C."(12 US), o "caderno diário" (6 US), "trabalhos" e "fichas 
de trabalho" (4 US) e as "chamadas orais" (1 US) como sendo aspectos 
privilegiados pelos professores para realizar a avaliação dos seus alunos. 

É curioso referir que apenas um aluno refere que os professores recorrem à 
Auto-avaliação (AA) para proceder à avaliação dos alunos, uma vez que 
quando questionados sobre a forma como intervinham na sua avaliação um 
número significativo de alunos referiu a auto-avaliação. Deste modo torna-se 
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pertinente questionar se os alunos acreditam que apesar de realizarem as suas 
auto-avaliações as mesmas não são levadas em atenção pelos professores. 

■ Terceira questão: A nota que sai na pauta, no final de cada período, é o 
resultado de... 

Relativamente a esta questão a grande maioria dos alunos referiu que a 
nota que sai na pauta é o resultado do seu Desempenho Global (DPT) 
durante esse período. Aponta sobretudo o "estudo" (9 US) e o "trabalho" (5 US) 
como factores determinantes da classificação do final do período (Quadro XII). 

QUADRO XII - Número de unidades de sentido, por categoria da 
análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos alunos do 
7

o ano, na questão: "Sou da opinião que os professores para a 
minha avaliação têm em conta...". 

Categoria de análise Número de unidades de 
sentido 

Parâmetros (P) 7 
Instrumentos (1) 1 

Desempenho global durante um 
período de tempo (DPT) 16 
Resultado da avaliação 

(RAV) 
4 

FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Alguns alunos referem também Parâmetros (P) do domínio do saber ser e 
saoer estar como factores determinantes da sua nota, nomeadamente o seu 
"esforço", o seu "comportamento" e o seu "empenho". 

Por último, quatro alunos referem que a classificação dada pelos 
professores é o resultado da Avaliação (RAV). Estas respostas sugerem que 
estes alunos distinguem "Avaliação" de "Classificação" e que a segunda é uma 
consequência da primeira. 

IV.3.1.3. O "sentir" que os alunos explicitam sobre a avaliação: 
registo dos dados obtidos através do questionário aplicado aos alunos do 
9.° ano de escolaridade. 

O terceiro questionário é em todo igual ao anterior (anexos 2, 6 e 10). No 
entanto, foi aplicado a uma turma do 9.° ano de escolaridade constituída por 24 
alunos (16 rapazes - 67% e 8 raparigas - 33%). Como esta turma estava 
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abrangida pelo antigo regime de avaliação regulamentada no Despacho 
Normativo n.°98-A/92, achámos pertinente fazer a distinção entre as opiniões 
dos alunos do 7.° e do 9.° ano de escolaridade de forma a poder detectar mais 
facilmente possíveis diferenças nas respostas. 

Deste modo, todos os objectivos definidos para o questionário anterior se 

mantêm igualmente neste questionário. 

■ Primeira questão: Intervenho na minha avaliação da seguinte forma... 

À semelhança dos alunos do 7.° ano, também os do 9.° na sua grande maioria 
(92%) referem que intervêm, de alguma forma, na sua avaliação (Intervenção 
- I). Do mesmo modo 2 alunos do 9.° ano afirmam que sobre a sua avaliação 
os professores "não lhes perguntam nada" {Não Intervenção - N). Afirmações 
como estas sugerem que os alunos acreditam que só dando a sua opinião 
sobre a sua própria avaliação podem ter sobre ela qualquer poder de 
intervenção (Quadro XIII). 

QUADRO XIII - Número de unidades de sentido, por 
categoria e subcategoria da análise de conteúdo, dos 
questionários aplicados aos alunos do 9o ano, na questão; 
"Intervenho na minha avaliação da seguinte forma...". 
Categoria de 

análise 
Subcategoria Número de 

unidades de 
sentido 

Intervenção 
(D 

Apreciação global (l.ag) 12 

Intervenção 
(D 

Saberes adquiridos 
(Isa) 

8 

Intervenção 
(D 

Comportamento/ atitudes 
(l.cat) 

17 Intervenção 
(D 

Negociação/ 
Persuasão (l.np) 

8 

Não 
Intervenção 

(N) 

2 

FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Dos alunos que acham que participam activamente na sua avaliação a 
maioria das respostas (17 unidades de sentido - US) refere-se a questões 
relacionadas com o seu Comportamento e Atitudes (l.cat). Consideram que 
através do seu "comportamento", "interesse", "esforço", "participação", 
"pontualidade" e "assiduidade" manifestados na sala de aula estão a intervir na 
sua avaliação. 
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Outra das formas através das quais os alunos consideram participar na sua 
avaliação é realizando uma Apreciação Global (l.ag) do seu trabalho (12 US) 
nomeadamente fazendo a sua "auto-avaliação", ou através de todo o seu 
"trabalho" e "desempenho durante as aulas". 

Também os Saberes Adquiridos (l.sa) patentes nos "testes", "T. P. C." e 
"trabalhos" são formas de participação na avaliação apontadas pelos alunos. 

A última forma de intervenção na avaliação apontada pelos alunos é a 
Neaociacâo/Persuasão (l.np). Estes alunos consideram que estão a participar 
activamente na sua avaliação quando tentam "influenciar" e negociar as 
avaliações ou quando discordam com o professor contrapondo os seus pontos 
de vista. Curiosamente esta negociação/persuasão referida pelos alunos do 9.° 
ano é uma diferença relativamente aos alunos do 7.° ano, que pode ser 
simplesmente explicada pela maior autonomia, espírito crítico e sentido de 
justiça próprios dos alunos de um nível etário superior. 

» Segunda questão. Sou da opinião que os professores para a minha 
avaliação têm em conta... 

Na sua grande maioria (55 US) os alunos são da opinião que os 
professores levam em conta para os avaliar questões relacionadas com 
Parâmetros (P) sobretudo o seu "comportamento", "participação", "empenho" e 
"assiduidade" (Quadro XIV). 

QUADRO XIV - Número de unidades de sentido, por 
categoria da análise de conteúdo, dos questionários 
aplicados aos alunos do 9

o ano, na questão: "Sou da opinião 
que os professores para a minha avaliação têm em conta...". 

Categoria de análise Número de unidades de 
sentido 

Parâmetros (P) 55 
Instrumentos (1) 38 

FO NTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Os resultados obtidos nos diversos Instrumentos (I) de avaliação como os 
"testes" (17 US), os "T. P. C." (17 US), as "fichas de trabalho" e o "caderno 
diário" (ambos com 4 US) são também importantíssimos aspectos que os 
alunos consideram ser tidos em conta pelos professores para a sua avaliação. 

■ Terceira questão: A nota que sai na pauta, no final de cada período, é o 
resultado de... 
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Relativamente à terceira questão estes alunos apontam como principal 

causa da nota que sai na pauta todo o seu Desempenho Global (DPT) 

durante um período de tempo (Quadro XV). Referem que essa nota é o 

resultado de "todo o seu trabalho durante o período". 

QUADRO XV - Número de unidades de sentido, por 
categoria da análise de conteúdo, dos questionários 
aplicados aos alunos do 9o ano, na questão: "A nota que 
sai na pauta, no final de cada período, é o resultado de. 

Categoria de análise 

Parâmetros (P) 
Instrumentos (I) 

Desempenho global durante um 
período de tempo (DPT) 

Número de unidades 
de sentido 

19 
8 

20 
FONTE: Questionário aplicado aos alunos. 

Além desta visão global os alunos apontam Parâmetros (P) sobretudo do 

domínio do saber ser como o "comportamento" (5 US), a "participação" (4 US), 

o "empenho" {A US) e o "esforço" (3 US), como principais factores responsáveis 

pela nota que sai na pauta. 

Igualmente os resultados dos Instrumentos (I) de avaliação como "testes" 

(5 US) e outros trabalhos (3 US) são apontados pelos alunos como factores 

responsáveis pelas suas classificações finais da pauta. 

Igualmente e relativamente a este último aspecto, registámos diferença em 

relação ao 7.° ano. Nesse nível de escolaridade apenas uma unidade de 

sentido permitia associar a nota de fim de período do aluno ao resultado dos 

instrumentos de avaliação; já no 9.° ano encontrámos 8 unidades de sentido 

que fazem a mesma associação. Será que tal facto é já o resultado da grande 

ênfase atribuída à Avaliação Formativa preconizada no Despacho Normativo 

n.°30/2001? 

IV-3.1.4. Síntese das opiniões dos alunos 

Terminando esta etapa do nosso estudo procurámos dar voz às opiniões 

dos alunos sobre a utilidade prática da avaliação, sobre as formas como os 

mesmos nela participam, sobre o que pensam da forma como os professores 
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constroem as avaliações e o que representam as notas que saem nas pautas 

no final de cada período. 

Assim, como ideias principais das opiniões verbalizadas por todos os 

alunos inquiridos importa referir as seguintes: 

(i) A avaliação serve sobretudo para medir capacidade e desempenho, ou 

para classificar ou ainda para decidir progressões ou retenções seleccionando 

os bons dos maus alunos. 

(ii) Além de aspectos relacionados mais com a vertente sumativa da 
avaliação, as questões de avaliação formativa também foram referidas (embora 
com menor expressão), nomeadamente prestar o serviço de diagnóstico e de 
reorientação do processo de ensino e aprendizagem. 

(iii) A maioria dos alunos (cerca de 92%) considera que intervém na sua 
avaliação através da auto-avaliação, através do seu desempenho na sala de 
aula, quer ao nível de comportamentos e atitudes como ao nível dos seus 
saberes adquiridos. Os alunos do 9.° ano de escolaridade referiram ainda que 
intervêm na avaliação tentando negociar ou persuadir os professores sobre a 
mesma. 

(iv) Os alunos consideram que os professores quando os avaliam levam 
em conta sobretudo parâmetros do domínio do saber ser e saber estar, 
nomeadamente o comportamento, o interesse e o esforço. Referem ainda que 
para avaliar os alunos os professores recorrem muito aos testes, aos trabalhos 
de casa e ao caderno diário. É interessante constatar que, apesar de os alunos 
dizerem que participam na sua avaliação através da auto-avaliação, não a 
referem quando são questionados sobre os aspectos aos quais os professores 
recorrem para avaliar os alunos. Este facto parece querer dizer que os alunos, 
de forma consciente ou inconsciente, acham que os professores não recorrem 
às suas auto-avaliações quando os avaliam. 

(v) Os alunos são também da opinião que as notas de fim do período são 
o resultado de todo o seu desempenho global durante esse período, sobretudo 
ao nível dos parâmetros do saber ser e estar (comportamento e empenho). 
Também aqui, os alunos do 9.° ano inquiridos acrescentam diferença em 
relação aos do 7.° ano; referem que, muitas vezes, as notas que saem nas 
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pautas são a consequência directa dos seus resultados nas fichas de avaliação 

e noutros trabalhos práticos. 

É curioso notar que a maioria das respostas dos alunos traduz o 
sentimento de que a avaliação se faz para ser utilizada pelo professor. Isto 
poderá traduzir não só as relações de poder, que de forma mais ou menos 
consciente o aluno sente, como também o sentimento do aluno de ser o 
"objecto" de todo um processo. Isto parece evidenciar a função domesticadora 
da educação de que a avaliação é um poderoso instrumento. 

IV.3.2. Resultados dos questionários aplicados aos professores 

Tendo como grande objectivo aceder a alguns dos aspectos das 
representações dos docentes sobre a avaliação dos alunos, aplicámos um 
questionário (anexos 3, 7 e 11) a uma amostra de 12 professores7 da escola 
onde realizámos o nosso estudo. O grupo em questão é constituído por 
professores que leccionam nas turmas às quais aplicámos também o inquérito 
dos alunos. Estes professores fazem também parte dos conselhos de turma 
que foram objecto das nossas observações a partir dos quais recolhemos 
informações relevantes para a nossa pesquisa que abordaremos mais à frente. 

A amostra tem como características gerais ser constituída exclusivamente 
por professores do 3.° ciclo do ensino básico (50% do sexo feminino e 50% do 
sexo masculino), abrangendo os vários grupos disciplinares. O tempo médio de 
serviço destes docentes é de 9,9 anos. 

O questionário aplicado é composto sobretudo por questões de resposta a 
preencher (9 questões) de acordo com os seguintes objectivos gerais: 

- tentar identificar quais as concepções de avaliação destes 
professores; 

7 Refira-se que os resultados dos questionários, que foram aplicados aos 12 professores das duas turmas 
do 7.° e 9.° ano, não foram analisados tendo em atenção serem professores que leccionavam na turma do 
1° ano, em que o decreto regulamentar da avaliação era o Despacho Normativo 30/2001, ou professores 
que leccionavam na turma do 9° ano, em que a avaliação era regulamentada pelo Despacho Normativo 
98-A/92. Caso os professores considerassem haver diferenças nas formas de entender e de fazer a 
avaliação segundo o ano lectivo poderiam, nas suas respostas, explicitar tal facto uma vez que o 
questionário aplicado permitia tal distinção já que era composto fundamentalmente por perguntas de 
resposta-a-preencher. Ver capítulo III-2.1.2. 
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- tentar conhecer de que forma os professores afirmam que 

constroem a avaliação que fazem dos alunos; 

- tentar compreender o que representam, segundo as opiniões dos 

docentes, os conselhos de avaliação para a avaliação dos alunos; 

- tentar identificar procedimentos de trabalho realizado pelos 
professores nos momentos que precedem, acompanham e 
transcendem esses conselhos de avaliação. 

IV.3.2.1. Aspectos aos quais os docentes associam a avaliação. 

Quando solicitámos aos professores que concluíssem a frase "Quando 
penso na avaliação associo-a a...", as suas respostas permitiram-nos chegar a 
três grandes categorias: Avaliação formativa (AF), Avaliação Sumativa (AS) e 
Consequências da Avaliação (CQ) (Quadro XVI). 

QUADRO XVI - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão: "Quando penso na avaliação associo-a a...". 
Categoria de análise Subcategoria Número de 

unidades de 
Avaliação 

Formativa (AF) 
Desenvolvimento (AF.d) 8 Avaliação 

Formativa (AF) Reflexão (AF.r) 9 

Avaliação 
Sumativa (AS) 

Selecção (AS.s) 2 
Avaliação 

Sumativa (AS) 
Comparação (AS.cp) 1 Avaliação 

Sumativa (AS) Avaliação do Produto (AS.p) 3 
Avaliação 

Sumativa (AS) 
Classificação (AS.cIs) 1 

Consequências (CQ) Nos alunos (CQ.a) 2 Consequências (CQ) 
Nos professores (CQ.p) 2 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

A maioria das associações verbalizadas pelos docentes prende-se com 
questões de Avaliação Formativa (17 unidades de sentido - US), 
nomeadamente com o Desenvolvimento (AF.d) do processo de ensino-
aprendizagem. Referem aspectos como o desenvolvimento de competências 
cognitivas e procedimentais bem como a formação dos alunos (8 US): 

- "Aquisição de conhecimentos, atitudes e valores..."; 
- "... desenvolvimento das competências essenciais e transversais..."; 
- "Formação dos alunos..."; 
- "... desenvolvimento cognitivo do aluno...". 
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Por outro lado, associam a avaliação a momentos de Reflexão (AF.r - 9 

US), análise e ponderação que permitem ao professor recolher informações 

sobre o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem 

desencadeando o reajuste do mesmo. 
- "... check-up de um corpo muito complexo..."; 
- "... verificar se todas as componentes necessárias ao funcionamento do processo 
têm estado em condições..."; 
- "Momento de reflexão/ponderação..."; 
- "... recolha de informação através de vários instrumentos de avaliação..."; 
- "... análise..."; 
- "... ponderação..."; 
- "... momentos de balanço sobre a aprendizagem...". 

Embora com menor expressão (7 US) alguns professores referem-se a 

aspectos da Avaliação Sumativa (AS), nomeadamente à Avaliação dos 

Produtos (AS.p), afirmando que "avaliar é saber se os objectivos visados foram 

ou não atingidos". Desta forma, o docente coloca a avaliação ao serviço dos 

resultados sendo utilizada apenas no fim de um processo de formação, de 

forma a verificar quais os alunos que dominam determinadas aprendizagens. 

Também nesta categoria (Avaliação Sumativa) inserimos respostas de 

docentes que ligam a avaliação quer a uma mera Classificação (AS.cIs - 1 US), 

quer à Comparação (AS.cp) entre alunos (1 US), ou ainda à Selecção (AS.s - 2 

US) dos mesmos: 
- "... diferenciação de alunos..."; 
- "Avaliar também é muito comparar..."; 
- "Um nível (1,2,3,4 e 5)...". 

Por último, foi possível criar uma terceira categoria de análise onde 

englobámos duas unidades de sentido que associam a avaliação às 

Consequências "que a mesma pode ter" nos Alunos (CQ.a -2 US), referindo 

sobretudo o seu impacto na motivação ou desmotivação dos mesmos. 

Também é referido o excesso de "trabalho" e os "momentos de inquietação/ 

angústia/satisfação" que a avaliação acarreta para os Professores (CQ.p - 2 

US). 

IV.3.2.2. Instrumentos e procedimentos de avaliação. 

Com o objectivo de recolher informação sobre os procedimentos e 

instrumentos de avaliação aos quais os docentes recorrem, pedimos-lhes que 
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concluíssem a seguinte frase: "Para avaliar os meus alunos recorro aos 

seguintes instrumentos e procedimentos:" 

QUADRO XVII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão: "Para avaliar os meus alunos recorro aos 
seguintes instrumentos e procedimentos ...". 
Categoria de análise Subcategoria Número de 

unidades de 
Instrumentos 

(D 
Domínio Cognitivo (l.dc) 25 Instrumentos 

(D Registos do professor (l.rp) 6 
Instrumentos 

(D 
Autoavaliação (l.aut) 1 

Parâmetros 
(PAR) 

Domínio Cognitivo (PAR.dc) 2 
Parâmetros 

(PAR) 
Domínio Procedimental (PAR.dp) 2 Parâmetros 

(PAR) Domínio Atitudinal (PAR.dat) 30 
FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Desta forma, os docentes inquiridos afirmaram recorrer sobretudo a 
Parâmetros (PAR) de avaliação do Domínio Atitudinal (PAR.dat - 30 unidades 
de sentido), nomeadamente o "comportamento" (8 US) e a "participação" (8 

US) dos alunos na sala de aula: 
- "... participação..."; 
- "... comportamento..."; 
- "... assiduidade..."; 
- "... empenho..."; 
- "... interesse...". 

Também na categoria dos Parâmetros de avaliação foram referidos 
aspectos que revelam a valorização do Domínio Cognitivo (PAR.dc) e o 
Domínio Procedimental (PAR.dp), ambos com duas unidades de sentido: 

- "... evolução do desenvolvimento cognitivo do aluno (variável de aluno para aluno)..."; 
- "... domínio motor...". 

A segunda grande categoria de respostas dadas refere-se concretamente 
aos Instrumentos (I) de avaliação utilizados pelos professores. Vinte e cinco 
unidades de sentido referem-se a instrumentos do Domínio Cognitivo (l.dc) 
sendo de realçar as fichas de avaliação (9 US), os trabalhos de pesquisa (6 
US) e as fichas de trabalho (4 US): 

- "Fichas de trabalho..."; 
- "... trabalho de pesquisa (individuais ou grupo)..."; 
- "... testes (diagnósticos, formativos e sumativos)..."; 
- "... trabalhos de casa...". 

Outros instrumentos a que os professores referem que recorrem são os 
seus próprios Registos de informações (l.rp - 6 US) que vão recolhendo 
durante o ano lectivo, como por exemplo: 
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- "Registos diários (grelhas, cadernetas)..."; 
- "Observação directa...". 

Curiosamente, salientamos que apenas um docente refere recorrer às Auto-

avaliacões (l.aut) dos alunos como instrumento ou parâmetro de avaliação. 

IV.3.2.3. Aspectos levados em consideração nos momentos de 

classificação dos alunos. 

A questão que nos permitiu saber que aspectos eram levados em conta, 

pelos docentes inquiridos, no momento de classificarem os seus alunos foi: 

"Quando classifico os meus alunos tenho em conta...". 

QUADRO XVIII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão: "Quando classifico os meus alunos tenho em 
conta. 
Categoria de análise Subcategoria Número de 

unidades de 
Ponderação dos 
resultados dos 
instrumentos e 
parâmetros de 

avaliação 
disponíveis (1) 

Domínio Cognitivo (l.dc) 5 Ponderação dos 
resultados dos 
instrumentos e 
parâmetros de 

avaliação 
disponíveis (1) 

Domínio Atitudinal (l.dat) 28 
Ponderação dos 
resultados dos 
instrumentos e 
parâmetros de 

avaliação 
disponíveis (1) 

Domínio Procedimental (l.dp) 3 

Ponderação dos 
resultados dos 
instrumentos e 
parâmetros de 

avaliação 
disponíveis (1) 

Globalidade (l.gl) 5 

Características 
pessoais dos alunos 

(CP) 

Handicaps sócio-económicos 
(CP.hand) 

1 
Características 

pessoais dos alunos 
(CP) 

Dificuldades demonstradas 
(CP.df)) 

1 
Características 

pessoais dos alunos 
(CP) 

Evolução dos alunos (CP.ev) 3 
Comparação (C) 2 

Critérios pre
estabelecidos (CRT) 

2 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

A maioria das respostas dos professores a esta questão (41 US) levou-nos 

à criação de uma categoria de análise que denominamos de Ponderação dos 
resultados dos instrumentos e parâmetros de avaliação disponíveis (I). 

Esta ponderação mencionada pelos professores reportava-se na sua 

esmagadora maioria a parâmetros de avaliação do Domínio Atitudinal (l.dat -

28 US), sendo o empenho, o comportamento e a participação os mais referidos 

(5 US para o primeiro aspecto e 4 para cada um dos restantes): 

- "... empenho..."; 
-"... comportamento..." 
- "...participação..."; 
-"...eas suas características como pessoa..."; 
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-"... valores morais e pessoais..."; 
- "... relacionamento interpessoal...". 

Outro aspecto referido pelos docentes foi a ponderação dos resultados 

dos parâmetros e instrumentos do Domínio Cognitivo (l.dc - 5 US), sendo 

especialmente mencionados os "testes" (3 US). 

Relativamente à ponderação de parâmetros e instrumentos de avaliação 

do Domínio Procedimental (l.dp), 2 unidades de sentido referiram o "caderno 

diário" e uma os "trabalhos de casa". 

A última subcategoria encontrada através das respostas dos professores 
foi a subcategoria que denominámos por Globalidade (l.gl) pois nos seus 
discursos os professores afirmam considerar todo um conjunto de 
características relativas aos restantes domínios. Engloba, por exemplo, 
unidades de sentido que condicionam a classificação aos "resultados obtidos 
nos vários instrumentos de avaliação" e ao "perfil do aluno dentro da sala de 
aula". 

Alguns docentes (5 US) mencionam que quando classificam os alunos 
têm também em conta as suas Características pessoais (CP). Deste modo, 3 
unidades de sentido referem-se à evolução (CP.ev) registada pelo aluno 
durante um determinado período de tempo (3 US): 

- "... todo o processo (percurso da aprendizagem)..."; 
- "... toda a evolução registada...". 

Igualmente dentro desta categoria, foram apontados os handicaps socio
económicos dos alunos (CP.hand - 1 US) e as dificuldades (CP.df - 1 US) que 
os mesmos manifestam. 

Por último, e ainda dentro desta questão, foi-nos possível criar mais duas 
categorias, cada uma delas contendo duas unidades de sentido que se referem 
à Comparação (C) "dos alunos dentro e entre turmas" e aos Critérios pre
estabelecidos (CRT) anteriormente pelos professores e que segundo os 
mesmos devem ser levados em conta no momento de classificar. 
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IV.3.2.4. Importância atribuída aos conselhos de avaliação. 

A quarta questão do nosso questionário solicitava aos docentes que 
caracterizassem o grau de importância que atribuem às suas reuniões de 
avaliação. Para tal, pedimos-lhes que posicionassem a sua opinião dentro de 
uma escala compreendida entre o grau 1 (Nada importante) e o grau 5 (Muito 
importante). 

QUADRO XIX - Respostas dos professores à questão: "Os conselhos de 
avaliação são momentos de avaliação dos alunos..." 

Grau 
Importância 

1 
Nada 

importantes 

2 3 4 5 
Muito 

importantes 
N.° de Prof. 0 0 1 5 6 

% 0 0 8,3 41,7 50 
FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Como nos é dado constatar através do quadro anterior, cerca de 92% dos 
professores inquiridos afirmou considerar os conselhos de avaliação momentos 
importantes (5 professores - 41 %) ou muito importantes (6 professores - 50%) 
de avaliação dos alunos. 

No seguimento desta questão pedimos aos professores que apresentassem 
razões pelas quais atribuem tal grau de importância aos conselhos de 
avaliação. Assim, as suas respostas inserem-se em duas grandes categorias: 
uma onde as unidades de sentido atribuem uma Valorização à importância dos 
conselhos de avaliação (V); e outra onde se verifica exactamente o contrário, 
ou seja, Desvalorização da importância das mesmas reuniões (D). 

QUADRO XX - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão anterior. 
Categoria de análise Subcategoria Subcategoria 

de 2o nível 
Número de 
unidades de 

Valorização da 
importância dos 

conselhos de 
avaliação 

(V) 

Reflexão /Partilha (V.rfl) 

Conhecer 
melhor o 

aluno 
(V.RFL-CAL) 

5 

Valorização da 
importância dos 

conselhos de 
avaliação 

(V) 

Reflexão /Partilha (V.rfl) Resultados 
obtidos 

(V.RFL-RS) 
9 Valorização da 

importância dos 
conselhos de 

avaliação 
(V) 

Reflexão /Partilha (V.rfl) 

Melhoria da 
actuação dos 
professores 

(V.RFL-PRF) 

5 
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Efeitos sobre o aluno 
(V.ef) 

Atitudes dos 
alunos 

(V.EF-AT) 
2 Efeitos sobre o aluno 

(V.ef) 
Futuro 

(V.EF-FT) 
1 

Desvalorização da 
importância dos 

conselhos de 
avaliação (DV) 

Handicaps 
sócio-económicos 

(CP.hand) 
3 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Dentro da primeira categoria, os docentes referiram que os conselhos de 
avaliação são momentos importantes de reflexão e partilha (V.rfl - 19 US) 
sobretudo dos resultados obtidos pelos alunos em cada disciplina (V.rfl-rs - 9 

US): 
- "... informando assim, professores e alunos sobre os objectivos atingidos e aqueles 
onde se levantaram dificuldades..."; 
- "... é o momento de avaliar o nível de consecução dos objectivos por parte dos 
alunos..."; 
- "...reflectir sobre o sucesso e o insucesso que os alunos tiveram num determinado 
momento..."; 
- "... mas gostamos de ouvir as notas dos colegas e ver se não há grandes 
desfasamentos...". 

De acordo com 5 unidades de sentido retiradas das respostas dos 
professores, estes momentos de reflexão e partilha facilitam, ainda, um maior e 
melhor conhecimento dos alunos (V.rfl-cal): 

- "... onde se procura compreender o sucesso e o insucesso de cada aluno..."; 
- "... permite ficar com ideias mais profundas acerca de um aluno...". 

Foram valorizados como momentos de partilha e reflexão pois promovem 
uma melhor actuação dos seus elementos (V.rfl-prf - 5 US). 

Além desta característica de reflexão e partilha, os conselhos de avaliação 
foram também valorizados por alguns docentes na medida em que provocam 
importantes efeitos sobre o aluno (V.ef) ao nível das suas atitudes (V.ef-at - 2 
US), motivando-os ou desmotivando-os para a aprendizagem. 

- "... representa uma grande motivação para os alunos no meio escolar, se o aluno 
obtiver uma avaliação positiva, mas poderá ser desmotivadora quando a classificação 
for negativa...". 

Por outro lado, segundo um professor, estas reuniões têm o poder de 
decidir o futuro (V.ef-ft - 1 US) dos alunos na escola uma vez que aí se 
decidem progressões e retenções: 

- "... penso que a avaliação deve ser muito importante isto porque estamos a tomar 
decisões de grande responsabilidade, as quais poderão decidir o futuro dos alunos 
quer em termos de progressão para outros níveis...". 
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No que diz respeito à categoria que desvaloriza a importância dos 

conselhos de avaliação, gostaríamos de referir que a mesma apenas é 

constituída por 3 unidades de sentido. De acordo com os professores estas 

reuniões perdem parte do seu valor porque as classificações dos alunos já 

estão previamente decididas e estes não são os únicos momentos de avaliação 

dos mesmos. O primeiro factor parece-nos indicar que uma vez que as 

classificações de alguns alunos são a priori decididas, as reuniões perdem 

substancial valor já que estes docentes lhes reconhecem como principal função 

a classificação: 
- "Muitas notas (níveis) estão previamente decididos..."; 
- "Normalmente as notas já vão lançadas..."; 
- "Não são os momentos mais importantes e únicos na avaliação dos alunos...". 

IV.3.2.5. importância atribuída aos conselhos de avaliação segundo o 

período lectivo. 

Com o objectivo de saber se os professores inquiridos reconhecem igual 

importância a cada uma das reuniões de avaliação, solicitámos aos mesmos 

que posicionassem a sua opinião dentro de uma escala compreendida entre o 

grau 1 (Nada importante) e o grau 5 (Muito importante) para cada um dos três 

período lectivos. 

QUADRO XXI - Respostas dos professores à questão: "A importância dos conselhos de 
avaliação dos alunos nos três períodos escolares é:"  
Períodos 1.° 2.° 3.° 

Grau de 

importância O 
C 

8 

2 3 4 
en 
S 
c 
S3" 

■v 
o 
c 
s 

2 3 4 

C 
ST 

"0 
o 
c 
o 
0) 

2 3 4 
en 

c 

N.°de 

professores 

1 2 4 5 0 0 1 1 6 3 0 0 1 3 7 

% 8,3 16,7 33,3 41,7 0 0 9,1 9,1 50 25 0 0 9,1 25 58,3 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Assim, na globalidade, à medida que passamos do 1.° para o 2.° e para o 

3.° período, verificamos que os professores inquiridos atribuem uma 

importância crescente aos conselhos de avaliação (Quadro XXI). 
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No 1.° período, 58,8% dos professores (7) atribui grau médio ou inferior de 
importância aos conselhos de avaliação, sendo que 41,7% professores (5) 
atribui um grau mais elevado de importância aos mesmos conselhos. Já no 2.° 
período 90,1% dos professores (10) atribui grau médio ou superior, sendo que 
54,5% dos professores (6) considera a importância dos conselhos de avaliação 
no nível 4. 

Desta forma, verifica-se o aumento da importância aparentemente 
atribuída pelos docentes aos conselhos de avaliação do 1.° para o 2.° período. 

Passando para o 3.° período este aumento mantém-se uma vez que todos 
os inquiridos atribuem importância nível 4 (3 - 27,3%) ou muita importância, 
nível 5 (7 - 63,7%), a estes conselhos de avaliação. 

Na questão seguinte do questionário tivemos como intenção que os 
professores justificassem as suas opiniões explicitadas anteriormente (questão 
5). Deste modo, os docentes justificaram a importância crescente atribuída aos 
conselhos de avaliação produzindo respostas que nos permitiram agrupá-las 
em cinco categorias de análise. 

QUADRO XXII - Número de unidades de sentido, por categoria da 
análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos professores, 
na questão anterior.  

Categoria de análise Número de 
unidades de 

Evolução na consistência da avaliação (CAV) 9 
Evolução no conhecimento do aluno (CAL) 5 

Decisão de progressão /retenção (P/R) 2 
Avaliação contínua e final (ACF) 4 

Efeitos no aluno (EAL) 2 
FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Assim, a categoria com maior expressão (9 US) é a que agrupa as 
unidades de sentido que referem que a importância crescente dos conselhos 
de período para período se fica a dever sobretudo a uma Evolução na 
consistência da avaliação (CAV): 

- "No 1."período a avaliação é pouco consciente..."; 
- "... adaptação alunos/professores/escola..."; 
- "... aferição dos resultados (a atribuição dos níveis é mais justa e coerente)..."; 
- "No 1° período ainda há poucos elementos de avaliação comparativamente com o 2° 
período e o 3.°período...". 
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Por outro lado, alguns docentes referem que com o avançar do tempo 

também se verifica uma Evolução no conhecimento do aluno (CAL - 5 US) 

já que mais cedo no ano lectivo "a maioria dos docentes não conhece os 

alunos" e o "2.° período jà permite um conhecimento mais aprofundado do 

aluno". 

O terceiro grupo de respostas refere que, sendo a Avaliação contínua 
(ACF - 4 US), cada período leva em consideração as avaliações anteriores. 
Assim, no terceiro período é feita uma avaliação final de todo o ano. São estes 
os factores que justificam a maior importância atribuída, por estes docentes, às 
reuniões de avaliação do terceiro período comparativamente com os restantes. 

- "... é contabilizado o trabalho dos restantes períodos..."; 
- "... o terceiro período é o culminar de todo o ano...". 

Outro aspecto apontado pelos professores para justificar a sua resposta 
anterior prende-se com o facto de que com o avançar dos períodos também se 
vai aproximando a Decisão de aprovação ou retenção (P/R - 2 US) dos 
alunos. 

- "... 2° é talvez o mais importante. Muitas vezes aí se decide a retenção e a 
aprovação. Se houver evolução positiva é meio caminho para o sucesso no final do 
ano...". 

Por último, o terceiro factor apontado prende-se com os Efeitos nos 
alunos (EAL) na medida em que as informações que chegam aos mesmos de 
período para período os podem motivar ou desmotivar. 

- "No primeiro período poderá representar uma motivação para o aluno de estar na 
escola, isto se a avaliação for positiva. No segundo período poderá representar uma 
possível transição para um patamar superior o que poderá motivar o aluno. No terceiro 
período o aluno deverá visualizar o seu esforço representando uma motivação 
acrescida pelo seu desempenho escolar e continuação do mesmo...". 

IV.3.2.6. Procedimentos de trabalho desenvolvidos pelos professores 
nos momentos que antecedem os conselhos de avaliação. 

Por meio desta questão os professores foram convidados a mencionar o 
tipo de procedimentos por si desenvolvidos nos momentos que precedem as 
reuniões de avaliação. As suas respostas podem agrupar-se essencialmente 
em duas grandes categorias de análise: o Trabalho do docente (TD) sem o 
aluno e o Trabalho com o aluno (TAL). 
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QUADRO XXIII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão "O tipo de procedimentos que costumo 
desenvolver nos momentos que antecedem os conselhos de avaliação 
dos alunos são.. 

Categoria de análise Subcategoria Número de 
unidades de 

Trabalho do docente 
(TD) 

Consulta aos instrumentos 
de avaliação (TD. i) 6 

Trabalho do docente 
(TD) 

Reflexão/ 
Ponderação (TD.rf) 13 

Trabalho do docente 
(TD) 

Atribuição de classificações 
(TD.cIs) 5 

Trabalho com o aluno 
(TAL) 

Reflexão com os alunos 
(TALrf) 4 Trabalho com o aluno 

(TAL) Auto e hetero-avaliação 
(TALauf) 5 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

O principal procedimento referido pelos professores foi a sua actividade de 
Reflexão/ponderação (TD.rf) quer sobre vários aspectos da avaliação como 
sobre as próprias classificações a atribuir (13 unidades de sentido): 

- "Comparo muito bem todos os elementos de avaliação do mesmo aluno..."; 
- "... ponderação das notas (em relação a outros elementos da turma e outras 
turmas)..."; 
-"... reflectir sobre a avaliação..."; 
-"... Faço uma reflexão a todo o processo..."; 
- "... verifico se todos os domínios (cognitivo, socio-afectivo e motor) foram 
correctamente ponderados...". 

Dentro desta categoria do trabalho docente os professores referem ainda 
que fazem uma consulta aos seus instrumentos (TD.i - 6US) e registos de 
avaliação nomeadamente os seus registos individuais como os resultados dos 
alunos nos vários instrumentos de avaliação: 

- "Verificação dos meus registos individuais..."; 
-"... observar todos os registos sobre todos os alunos..."; 
- "... tendo em conta não só os resultados obtidos nos vários instrumentos...". 

Por último, dentro desta categoria, outro procedimento que os docentes 
desenvolvem antes dos conselhos de avaliação é a Atribuição de classificações 
(TD.cIs). 

É de referir que entre as 5 unidades de sentido desta subcategoria duas 
permitem deduzir que os professores apenas decidem a proposta de nível a 
apresentar ao conselho. Já os restantes afirmam claramente que atribuem a 
classificação ao aluno antes da reunião de avaliação: 

- "... tomo a decisão quanto à proposta de classificação..."; 
-"... atribuir os níveis...". 
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Relativamente à categoria Trabalho com o aluno os professores referem 

que promovem a auto e hetero-avaliacão (TAL.aut - 5 US) e a reflexão com os 

alunos (TALrf- 4 US): 
- "... auto e hetero-avaliaçâo dos alunos..."; 
- "A auto-avaliação e quando há tempo a hetero-avaliaçâo..."; 
- "... diálogo e justificação da possível nota..."; 
- "Dialogar com os alunos... ". 

IV.3.2.7. Procedimentos de trabalho desenvolvidos pelos professores 

nos conselhos de avaliação. 

Com a introdução da questão "0 tipo de procedimentos que costumo 

desenvolver nos conselhos de avaliação dos alunos são...", o nosso objectivo 

era saber, segundo os próprios professores, que tipo de procedimentos os 

mesmos afirmam desenvolver no decorrer das referidas reuniões. 

QUADRO XXIV - Número de unidades de sentido, por categoria da 
análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos professores, 
na questão "0 tipo de procedimentos que costumo desenvolver nos 
conselhos de avaliação dos alunos são...". 

Categoria de análise Número de 
unidades de 

Exposição de opiniões (EXP) 7 
Partilha de informações (PART) 14 

Atribuição de classificações (CLASS) 7 
Efeitos de reorientação (REOR) 2 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Na sua grande maioria os professores referiram a Partilha de 

informações (PART - 14 unidades de sentido) como um procedimento de 

trabalho por si adoptado durante as reuniões em questão. São 3 as unidades 

de sentido retiradas destas respostas que referem que o professor opta por 

uma "atitude de reserva", "escutando" o que se vai passando na reunião: 
- "... partilhando informações..."; 
-"... e procurar justificá-la..."; 
- "... e se necessário discuti-las..."; 
- "Procurar obter junto dos demais o máximo de informações..."; 
- "Registartodas estas informações..."; 
- "Primeiro adopto uma postura de ouvinte..."; 
- "... procuro saber o porquê da situação..."; 
- "Estou atenta às classificações propostas pelos demais professores...". 

Mencionaram também que durante as reuniões de avaliação procedem à 

Exposição de opiniões (EXP). Sete unidades de sentido explicitam esta 

exposição de opiniões referida pelos docentes inquiridos: 
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(Bit 
- "... apresento a minha opinião..."; I 
- "... apresento os meus argumentos..."; \ 
- "... quando questionada sobre determinada situação dou a minha opinião...". x ^ J 3 

Além da partilha de informações e exposição de opiniões, os professores 

referiram que outro procedimento de trabalho desenvolvido é a Atribuição de 

classificações (CLASS - 7 US). Mais uma vez, gostaríamos de chamar a 

atenção para o facto de 3 professores referirem que apenas propõem os níveis 

a atribuir, sendo que os restantes mencionam que "lançam" os níveis das suas 

disciplinas, o que sugere que as classificações são atribuídas sem qualquer 

reflexão por parte do conselho: 
- "Lanço as minhas notas e não altero nada!..."; 
-"... atribuir os níveis..."; 
- "... propor os níveis dos alunos à minha disciplina...". 

Por último, duas unidades de sentido permitiram-nos criar uma outra 

categoria de análise, uma vez que o seu conteúdo se refere aos Efeitos de 

Reorientação (REOR) do processo de ensino-aprendizagem. Apenas estes 

professores mencionam que outro procedimento de trabalho efectuado nas 

reuniões de avaliação é a reorientação de todo o processo de acordo com as 

avaliações efectuadas. 
- "... reajusto futuros procedimentos..."; 
- "... e também que estratégias de remediação são implementadas na turma, face ao 
aproveitamento geral dos mesmos, no caso de ser considerado fraco...". 

IV.3.2.8. Avaliações baseadas em decisões partilhadas e discutidas 

colectivamente. 

Também quisemos auscultar a opinião dos professores sobre o facto de, 

na sua opinião, se verificar, ou não, um trabalho de uma equipa que discute e 

que toma decisões partilhadas sobre as avaliações dos alunos. Assim, pedimos 

aos professores que referissem o seu grau de concordância com a seguinte 

frase: "As avaliações feitas em conselho de avaliação traduzem sempre 

decisões partilhadas e discutidas colectivamente". O grau mais baixo de 

concordância era o grau da discordância total (grau 1 ) e o mais elevado era o 

da concordância total (grau 5). 

Assim, 83,4% (10 professores) atribui a esta afirmação nível médio ou 

elevado de concordância (nível 3 ou nível 4). Os restantes dois professores ou 
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dizem discordar totalmente com a afirmação (1 professor, 8,3%) ou atribuem à 

mesma nível 2 de concordância (1 professor, 8,3%). 

QUADRO XXV - Respostas dos professores à questão: "As avaliações 
feitas em conselho de avaliação traduzem sempre decisões partilhadas 
e discutidas colectivamente." 

Grau de 
concordância 

com a afirmação 

1 
Discordo 

totalmente 

2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

N.° de Prof. 1 1 8 2 0 
% 8,3 8,3 66,7 16,7 0 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Os factores justificativos para o facto de os professores apenas atribuírem 

grau médio de concordância ao facto das avaliações feitas em conselho de 

avaliação traduzirem sempre decisões partilhadas e discutidas colectivamente 

prendem-se sobretudo com ideias de Desvalorização do papel do conselho 

de avaliação (D-MUS). 

QUADRO XXVI - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão anterior.  

Categoria de análise Subcategoria Número de 
unidades de 

Desvalorização do papel 
do conselho (D) 

Posição individualizada do 
docente face à avaliação 

(D.pi) 
11 

Valorização do papel do 
conselho (V) 

5 

Importância 
condicionada (IC) 

4 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Segundo os docentes, esta desvalorização é fruto da posição 

individualizada dos docentes face à avaliação (D.pi - 11 US). Consideram que 

nestes momentos os professores se prendem em demasia às classificações da 

sua própria disciplina e não se intrometem nas dos restantes membros. O 

Conselho apenas se limita a subscrever a avaliação de cada disciplina não 

questionando nem promovendo consensos das decisões: 
- "... cada professor atribui a sua avaliação sem que inicialmente haja discussão de 
decisões..."; 
- "A avaliação é ainda muito individualizada esquecendo-se os professores que o nível 
que atribuem não passa de uma proposta..."; 
- "... alguns professores consideram-se como que os donos da avaliação da sua 
disciplina..."; 
- "... não há acordo ou consenso nas decisões..."; 
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- "Outras vezes o conselho acomoda-se e não tem coragem de questionar a avaliação 
nem sempre objectiva nem justa de alguns professores... ". 
- "... o conselho de turma subscreve sempre o nível atribuído pelo docente...". 

Por outro lado, os professores aparentemente valorizam o papel do 
conselho (V - 5US) referindo sobretudo que as avaliações de cada disciplina 
devem ser apenas propostas individuais que se tornam decisões colectivas 
mediante prévia análise de todo o conselho. Afirmam considerar a figura do 
Conselho de turma como responsável por toda a avaliação dos alunos: 

- "... o nível atribuído ao aluno tem de ser sempre uma proposta do professor da 
disciplina o qual posteriormente será homologado pelo conselho de avaliação..."; 
- "... os professores são responsáveis por toda a avaliação e não apenas pela da sua 
disciplina..."; 
- "... e este (conselho) é que é responsável da avaliação..."; 
- "... as avaliações devem traduzir sempre decisões partilhadas e discutidas pelo 
conselho de turma...". 

Por último, alguns docentes (3 US) referem que o facto de as avaliações 
traduzirem decisões partilhadas e discutidas colectivamente está condicionada 
por vários factores (Importância condicionada - IC). Referem que no 3.° 
período as decisões são mais ponderadas espelhando melhor a opinião de 
todo o conselho. Depende também do papel do director de turma e da 
importância que cada grupo de professores atribui às reuniões de avaliação já 
que às vezes se decidem retenções ou aprovações de uma forma pouco 
coerente: 

- "... o efe final do terceiro período normalmente é mais ponderado e com a opinião e 
todos..."; 
- "... depende do conhecimento do D.T. sobre a situação familiar, escolar e 
antecedentes do aluno..."; 
- "Nem sempre a retençãoãransição facilitadas são o caminho mais correcto e coerente 
em todo este processo...". 

IV.3.2.9. Outros critérios de avaliação subjectivos. 

Como última pergunta do nosso questionário solicitámos aos professores 
que explicitassem o seu grau de concordância com a seguinte afirmação: 
"Existem critérios de avaliação subjectivos, que não aqueles definidos por lei e 
adoptados a nível de escola, que variam de turma para turma e que muitas 
vezes determinam a retenção ou aprovação de um aluno." Também nesta 
questão o grau máximo de concordância é o 5 (Concordo totalmente) e o 
menor grau é o 1 (Discordo totalmente). 
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QUADRO XXVII - Respostas dos professores à questão: "Existem 
critérios de avaliação subjectivos, que não aqueles definidos por lei e 
adoptados a nível de escola, que variam de turma para turma e que 
muitas vezes determinam a retenção ou aprovação de um aluno." 

Grau de 
concordância 

com a afirmação 

1 
Discordo 

totalmente 

2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

N.° de Prof. 2 0 0 6 4 
% 16,7 0 0 50 33,3 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 

Sobre esta afirmação apenas 2 professores (16,7%) discordam 
totalmente. Os restantes 10 docentes (83,3%) estão bastante (6 professores, 
50%) ou mesmo totalmente (4 professores, 33,3%) de acordo com o facto de 
existirem critérios de avaliação subjectivos além dos que são definidos na lei e 
adoptados na escola, que variam de turma para turma e que são passíveis de 
determinar a retenção ou aprovação dos alunos. 

Aos professores que, de alguma forma, concordaram com a frase anterior 
pedimos que enumerassem os critérios a que se referiam. Assim, a partir das 
respostas dos docentes foi possível criar duas grandes categorias de análise: a 
categoria que engloba os critérios Dependentes dos docentes (DD - 11 
unidades de sentido) e a categoria dos critérios Dependentes dos alunos 
(DAL - 20 unidades de sentido). 

QUADRO XXVIII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos questionários aplicados aos 
professores, na questão anterior. 

Categoria de análise Subcategoria Número de 
unidades de 

Dependentes do 
docente 

(DD) 

Características individuais 
(DD.ci) 

5 

Dependentes do 
docente 

(DD) 

Parâmetros/ critérios 
de avaliação (DD.pav) 2 

Dependentes do 
docente 

(DD) Relacionamento com 
o aluno (DD.ral) 

4 

Dependentes dos 
alunos 
(DAL) 

Características pessoais 
(DALcp) 

12 

Dependentes dos 
alunos 
(DAL) 

Características familiares, 
sociais e económicas 

(DALcfse) 
4 

Dependentes dos 
alunos 
(DAL) 

Características do 
Percurso escolar (DALcpe) 

4 

FONTE: Questionário aplicado aos professores. 
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Relativamente à primeira categoria os docentes referiram que as suas 
próprias características individuais (DD.ci - 5 US) podem funcionar como 
critérios de avaliação ou influenciar os critérios. Acham também que o simples 
facto de de turma para turma mudar a equipa de professores o entendimento 
da avaliação também muda. Por outro lado, também o papel desempenhado 
pelo director de turma pode ser determinante na avaliação dos alunos. Um 
conselho de turma perante um determinado director de turma funciona de 
determinada forma e perante outro pode assumir outra postura completamente 
diferente. Já tivemos oportunidade de referir, de acordo com as opiniões de 
Afonso (1998), que o director de turma exerce motivação sobre os seus 
colegas permitindo discussão e participação científica ou pedagógica e a 

negociação no próprio conselho de turma: 
- "... quando muda o grupo de professores, por vezes, surgem em situações iguais, 
decisões diferentes..."; 
- "... prende-se com a formação individual com "conceitos", "motivações" que são 
diferentes de pessoa para pessoa..."; 
- "... o papel do director de turma e a sua postura nos conselhos de avaliação, por 
vezes, levam à retenção ou à aprovação de uma aluno...". 

Outros critérios dependentes do docente e referidos pelos mesmos são as 
questões que se prendem com o seu relacionamento com os alunos (DD.ral - 4 
US). Referem que o tipo de relacionamento interpessoal professor-aluno pode 
funcionar como um critério de avaliação: 

- "... relação pessoal com o aluno..."; 
- "... do tipo de relações alunos/professores...". 

Ainda dentro desta categoria (dependentes do docente), os professores 
referem que os próprios pesos atribuídos por cada professor a cada um dos 
parâmetros ou critérios de avaliação (DD-pav - 2 US) são muitas das vezes 
diferentes, o que por si só pode determinar a aprovação ou retenção de um 
aluno: 

- "... o peso atribuído aos testes varia muito...". 

No que diz respeito à segunda categoria (Dependentes dos alunos), os 
professores referiram, com grande expressão (12 US), que as características 
pessoais dos alunos (DAL.cp) são critérios subjectivos de avaliação muitas das 
vezes determinantes para a sua retenção ou aprovação: 

- "A idade dos alunos..."; 
- "... a simpatia ou antipatia..."; 
- "... aspectos afectivos..."; 
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- "... sociabilidade do aluno..."; 
-"... grau de evolução..."; 
- "... estado emocional...". 

Também foram apontadas por alguns docentes as características 

familiares, sociais e económicas dos alunos (DALcfse - 4 US) como factores 

que podem decidir do futuro escolar dos mesmos no momento da sua 

avaliação: 
- "A situação sócio-económica do aluno..."; 
-"... instabilidade familiar..."; 
- "... aspectos sociais...". 

Por último, os professores inquiridos consideraram que as características 

do percurso escolar (DAL.cpe - 4 US) do aluno também podem funcionar de 

uma forma determinante como factor de avaliação decidindo a aprovação ou 

retenção do aluno, nomeadamente o "envolvimento do encarregado de 

educação na vida escolar do mesmo". 
- "... antecedentes escolares..."; 
- "Curriculum escolar do aluno..."; 
- "Aspectos relacionados com a continuidade do aluno no meio escolar...". 

IV.3.2.10. Síntese das opiniões verbalizadas pelos professores 

Depois de uma análise mais pormenorizada dos resultados dos inquéritos 

feitos aos professores, é importante reunir, comparar e interpretar os dados de 

acordo com os objectivos que nos propusemos atingir com a aplicação dos 

mesmos. 

Assim, sobre as concepções de avaliação pudemos constatar que os 

professores, na sua grande maioria, afirmam associar à avaliação formativa, 

apontando aspectos que se prendem com o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos e com a reflexão que fazem sobre todo o processo 

de ensino-aprendizagem. 

A avaliação sumativa, embora com menor expressão, foi outra concepção 

de avaliação referida, sendo associada à selecção, à comparação e à 

classificação dos alunos. No entanto, quando questionados sobre os aspectos 

que levam em atenção no momento de classificar os alunos, os professores 

referem sobretudo que ponderam e reflectem sobre os resultados obtidos pelos 

mesmos de acordo com os vários instrumentos e parâmetros de avaliação 
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sobretudo do domínio atitudinal. Poucos são os docentes que evidenciam as 

características pessoais dos alunos, nomeadamente as dificuldades 

manifestadas pelos mesmos, como factores a levar em atenção para expressar 

numa escala de 1 a 5 a avaliação anteriormente feita. Este aspecto parece 

contrariar o anterior realce atribuído à avaliação formativa dado que os seus 

resultados parece terem pouco peso na atribuição das classificações aos 

alunos. 

Relativamente à forma como constroem a avaliação, os professores 

referiram que recorrem especialmente aos resultados dos alunos nos diversos 

instrumentos de avaliação sobretudo os do domínio cognitivo, rentabilizando 

ainda todas as informações por eles recolhidas durante as aulas. 

Estranhamente, apenas um docente referiu que constrói a avaliação a 

partir das auto-avaliações dos alunos. No entanto, quando questionados sobre 

o tipo de procedimentos que costumam desenvolver nos momentos que 

antecedem os conselhos de avaliação, é referido, por vários docentes, o 

trabalho com os alunos como a reflexão e auto e hetero-avaliação. Tal 

constatação pode sugerir que estes procedimentos não têm expressão na 

avaliação e consequente classificação. Um outro procedimento que os 

professores referem desenvolver antes dos conselhos de avaliação é a 

consulta que fazem aos resultados dos alunos nos diversos parâmetros de 

avaliação, tendo grande expressão sobretudo os parâmetros do domínio 

atitudinal. Este aspecto, que também foi o mais referido como auxiliar do 

professor para classificar, sugere que os professores valorizam sobretudo o 

facto de os alunos serem bem comportados e empenhados nas suas tarefas 

além de cumpridores das regras de funcionamento da aula, não colocando em 

questão a sua autoridade. 

Sobre os conselhos de avaliação, 91% dos professores inquiridos que 

eles são de grande importância, pois dizem considerá-los momentos de 

reflexão muito importantes que possibilitam a partilha de informação, um maior 

e melhor conhecimento dos alunos e melhorar a sua actuação. Alguns 

docentes reconhecem, ainda, a importância que os conselhos de avaliação 

podem ter ao nível dos efeitos nos alunos, nomeadamente de motivação ou 

desmotivação e decisão de prosseguimento ou abandono dos estudos. No 
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entanto, os conselhos de avaliação também foram desvalorizados por alguns 
docentes uma vez que, segundo os mesmos, não são os únicos momentos de 
avaliação e as notas, muitas das vezes, já vão atribuídas para as reuniões. 

Quando pedimos aos professores que comparassem a importância dos 
três conselhos de avaliação (1.°, 2.° e 3.° períodos), foi-lhes atribuída uma 
importância crescente uma vez que, segundo os mesmos, à medida que o 
tempo passa também se verifica evolução na consistência da avaliação e no 
conhecimento que têm sobre os seus alunos. Por outro lado, dado 
reconhecerem que a avaliação é um processo contínuo, é natural que esta vá 
ganhando importância no decorrer do ano, uma vez que se aproxima o 
momento de tomada de decisões relativas à progressão ou retenção e 
aumenta o efeito que os conselhos podem ter sobre os alunos, ganhando, por 
isso, as reuniões do 3.° período uma importância acrescida comparativamente 
com os dois períodos anteriores. 

O último grande objectivo do inquérito era identificar procedimentos de 
trabalho docentes nos momentos que precedem e acompanham os conselhos 
de professores destinados à avaliação dos alunos. Desta forma, relativamente 
ao primeiro aspecto, foi referido pelos professores que procedem à consulta de 
diversos instrumentos de avaliação, tendo em atenção não só os resultados 
dos alunos nesses instrumentos, mas também as informações contidas nos 
seus próprios registos. Mencionam ainda que realizam uma reflexão e 
ponderação sobre vários aspectos, principalmente sobre os níveis a atribuir. 
Cinco docentes referem mesmo que atribuem as classificações aos alunos 
antes das reuniões destinadas também para esse efeito. Além disso, como já 
mencionámos, foi referido o trabalho de reflexão e auto e hetero-avaliação 
realizado com o aluno como procedimento de trabalho docente nestes 
momentos. 

Já no que diz respeito aos procedimentos de trabalho realizados durante o 
decorrer das reuniões de avaliação, foi apontada a partilha de informações, a 
exposição de opiniões e o lançamento dos níveis de cada aluno. Salientamos 
que apenas dois docentes referem que desenvolvem actividades que permitem 
reorientar o processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a definição de 
estratégias de remediação e o reajusto de procedimentos futuros. 
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Quando questionámos os docentes sobre o facto de os enunciados 

avaliativos, produzidos nos conselhos de turma, traduzirem sempre decisões 

partilhadas e discutidas colectivamente, nenhum professor concordou 

totalmente com a afirmação, justificando-se sobretudo com o que denominam 

por posição individualista do professor face à avaliação. No entanto, os 

professores que valorizam as avaliações dos conselhos como decisões 

partilhadas referiram que todas as avaliações são da responsabilidade do 

conselho, sendo as classificações meras propostas dos diversos professores 

de cada área disciplinar. Referem ainda que o facto de as avaliações serem 

partilhadas e decididas colectivamente depende da constituição do próprio 

conselho (que muda de turma para turma) e do próprio papel desempenhado 

pelo director de turma na promoção dessa reflexão e partilha. 

Ainda como forma de aceder às representações dos docentes sobre os 

seus procedimentos de trabalho nos conselhos de avaliação, interrogámos os 

mesmos sobre a existência de outros critérios de avaliação subjectivos, que 

não aqueles definidos por lei e adoptados ao nível da escola, que variam de 

turma para turma e que muitas vezes decidem a retenção ou aprovação de um 

aluno. A maioria dos professores afirma concordar que esses critérios existem 

identificando-os de acordo com dois grupos: aqueles que dependem dos 

docentes e os que dependem dos alunos. Relativamente aos primeiros 

apontaram que as suas próprias características individuais, o seu 

relacionamento com os alunos e o peso que cada professor atribui a 

determinado critério de avaliação podem, por si só, constituir critérios de 

avaliação subjectivos. Relativamente aos critérios que consideram 

dependentes dos alunos, os docentes referiram que as características 

pessoais, familiares ou do passado escolar dos mesmos podem também 

funcionar como critérios subjectivos de avaliação passíveis de decidir algumas 

retenções ou aprovações dos alunos. 

Nas considerações finais serão feitas considerações sobre este tipo de 

afirmações que como se pode ver nunca revelam qualquer preocupação por 

parte dos professores de pôr em questão a adequação do trabalho que 

desenvolvem ao tipo de alunos com que trabalham. 
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IV-3.3. Confrontando o "sentir" dos alunos com o "olhar' dos 

professores 

Embora não tendo aplicado exactamente as mesmas questões aos 
professores e aos alunos, pelas análises atrás efectuadas fomos constatando 
algumas diferenças e semelhanças nos pontos de vista dos dois grupos de 
inquiridos. A grande discrepância encontra-se exactamente entre a utilidade 
que é atribuída à avaliação na perspectiva dos alunos e a principal concepção 
de avaliação que parece emergir das respostas dos docentes. Assim, enquanto 
os alunos referem que a utilidade da avaliação se prende sobretudo com 
questões de avaliação sumativa (medição, classificação e decisão de retenção 
ou aprovação), as associações da avaliação feitas pelos professores referem-
se maioritariamente a questões de avaliação formativa (desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem e reflexão), existindo, no entanto, também 
uma relevante associação da avaliação à classificação, à selecção ou à 
comparação, ou seja, a aspectos mais relacionados com a avaliação sumativa. 
Mais uma vez, este aspecto parece sugerir que o que os alunos interiorizam 
não é o que os professores dizem mas sim o que os mesmos praticam. Mais a 
diante se confrontará o discurso dos professores com as práticas que foi 
possível observar no decorrer dos conselhos de turma. 

Outro aspecto que nos parece importante destacar é o facto de muitos 
alunos terem identificado a auto-avaliação (feita pelos alunos) como forma de 
intervir na sua avaliação contrariamente ao afirmado pelos docentes quando 
questionados sobre quais eram os instrumentos e procedimentos de avaliação 
a que recorriam. Nenhum docente referiu que recorria à auto-avaliação como 
instrumento ou procedimento de avaliação. No entanto, quando questionados 
sobre os procedimentos de trabalho desenvolvidos nos momentos que 
antecedem os conselhos de avaliação, quatro docentes mencionaram que 
promoviam a auto e hetero-avaliação e a reflexão com os alunos. Além disso, 
os alunos reconhecem que intervêm na sua avaliação também através dos 
seus comportamentos e atitudes na sala de aula e através das suas 
performances nos testes, na realização dos trabalhos de casa ou através do 
caderno diário. Tais aspectos foram também identificados pelos docentes como 
instrumentos de avaliação dos alunos, sendo mais valorizados pelos mesmos 
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os parâmetros de avaliação do domínio atitudinal (comportamento, 
participação, empenho e interesse). Quando questionámos os alunos sobre os 
aspectos que os professores levam em conta para os avaliar apenas um referiu 
a auto-avaliação. Os alunos referem que intervêm na sua avaliação recorrendo 
à auto-avaliação, no entanto, na sua opinião, não é um dos aspectos 
privilegiados pelos professores para os avaliar. 

Em relação ao que significa a classificação final de cada período, tanto 
alunos como professores referem que as notas são o resultado do 
desempenho global dos mesmos ao nível atitudinal, procedimental e cognitivo 
nesse mesmo período. No entanto, os alunos são mais evidentes a referir que 
a classificação é a expressão de todo o seu desempenho global ("... é o 
resultado de todo o meu trabalho durante o período...'), enquanto os 
professores referem aspectos dos vários domínios e apenas dois mencionam 
claramente que a classificação é o resultado da avaliação global do aluno ("... 
reflectem o perfil do aluno dentro da sala de aula...'). Além disso, os 
professores referem que quando classificam levam também em consideração 
as características individuais dos alunos, nomeadamente a sua evolução 
registada, os handicaps socioeconómicos e as dificuldades manifestadas pelos 
mesmos. Além disso, os professores afirmam que para classificar comparam 
alunos dentro e entre turmas. Em relação a estes últimos aspectos, os alunos 
não parece estarem conscientes que sejam elementos que integrem a sua 
avaliação e classificação. 

IV-3.4. Análise dos conselhos de avaliação a partir das actas das 

reuniões e dos registos de observação 

O nosso trabalho de pesquisa, além dos questionários aplicados a alunos 
e professores, fundamentou-se também nas actas e nos registos de 
observação das ocorrências e dos comentários dos professores proferidos 
durante as reuniões de avaliação do final de cada período. Desta forma 
acedemos directamente aos procedimentos de trabalho efectuados em 
conselho de docentes. Este tipo de material, no nosso entender, pode tornar 
possível desvendar os aspectos que, de acordo com Sedas Nunes, "...vão 
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além das fachadas" e que por isso não são explicitados nos discursos obtidos 
directamente. Além disso, possibilita-nos também fazer uma triangulação com 
os dados recolhidos através dos questionários aplicados aos professores, 
confirmando ou questionando alguns dos aspectos anteriormente referidos. 

Importa ter em atenção que, como o estudo se reporta a duas turmas, 
uma do 7.° ano e uma do 9.° ano de escolaridade, a constituição dos 
respectivos conselhos de professores varia bastante de turma para turma. Há 
apenas 3 professores que permanecem nas duas turmas e os restantes 18 
professores apenas fazem parte de um dos conselhos. Assim, as quinze áreas 
curriculares são leccionadas, nas duas turmas, por 21 professores, sendo que 
apenas se verifica repetição de docentes, por turma, em áreas curriculares não 
disciplinares (Estudo Acompanhado, Formação Cívica e Área de Projecto) e 
outra área disciplinar. Por exemplo, o professor de Geografia é 
simultaneamente professor da Área de Projecto e Estudo Acompanhado, não 
havendo professores que tutelem mais que uma área curricular disciplinar. 

Esta diversidade ou rotatividade de docentes, na constituição dos 
conselhos de professores, é um factor de grande importância a ter em 
consideração no momento de proceder a análises comparativas entre os dois 
conselhos. Isto é, se apenas três professores se mantêm em ambos os 
conselhos, os discursos e os procedimentos aí tornados explícitos são 
manifestamente diversos em consequência de diferentes posturas e 
representações face à avaliação dos alunos, não só por trabalharem de acordo 
com diferentes normativos legais, mas também por serem diferentes indivíduos 
com diferentes identidades. 

Metodologia seguida 

Como já referimos, a análise efectuada realizou-se tendo por base as 
actas das reuniões de conselho de avaliação (anexos 12 e 13) e os registos de 
observação efectuados durante o decorrer dessas mesmas reuniões (anexos 
14 e 15). Recorremos às actas das reuniões de avaliação de uma turma do 
sétimo ano de escolaridade, cuja avaliação é regulamentada pelo Despacho 
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Normativo 30/2001, e uma turma do 9.° ano de escolaridade, cuja avaliação é 

regulada pelo Despacho Normativo 98-A/92. 

O texto analisado é o texto integral das actas efectuadas pelos secretários 
e que foram legalmente aprovadas pelo conselho de professores. Todos os 
nomes aí mencionados são fictícios como forma de salvaguarda do anonimato. 

No que diz respeito aos registos de observação8, trata-se de frases quase 
telegráficas registadas sobre tudo o que se foi passando e do que ia sendo dito 
durante as reuniões, segundo a ordem dos factos, completadas com notas 
sobre os acontecimentos ocorridos e que se anotaram posteriormente. Estes 
registos de observação referem-se ao processo de organização e 
funcionamento dos próprios conselhos e aos discursos livres dos professores 
que deles fazem parte. São informações que foram recolhidas pelo investigador 
no seu duplo papel de elemento do conselho de turma, não sendo, por isso, 
mais do que um acréscimo de informações disponíveis, capazes de completar 
e tornar mais nítido o retrato destes conselhos, com o objectivo de minimizar o 
mais possível os desvios da realidade. 

As análises foram efectuadas separadamente por ano de escolaridade e 
por período. Por ano de escolaridade porque os dispositivos legais da 
avaliação eram diferentes; por período lectivo porque em resposta à quinta 
questão do questionário os professores inquiridos, na globalidade, atribuíram 
uma importância crescente aos conselhos de avaliação de acordo com o 
avançar do ano lectivo, sendo o 3.° período o que foi considerado mais 
importante. 

Assim, com a intenção de mais facilmente poder constatar possíveis 
diferenças de actuação de acordo com o período lectivo, optámos por esta 
metodologia de análise e que o seguinte quadro pretende clarificar. 

8 Mais uma vez se sublinha que as observações são vistas a partir dos olhos do "investigador" que 
também é elemento activo do mesmo conselho, enquanto professor de Geografia, de Estudo 
Acompanhado e de Área de Projecto, na turma do 9.° ano, e apenas de Geografia na turma do 7.° ano. 
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QUADRO XXIX - Etapas da metodologia seguida na análise dos conselhos 
de turma. , , . 
ETAPAS NÍVEL 

DE 
ANÁLISE 

FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

PERÍODO 

LECTIVO 

ANODE 

ESCOLARIDADE 

ANEXOS 

1." etapa 
1.° nível 

de 
análise 

Actas e registos 
de observação 

1° 
2.° 
3.° 

9.° ANO 

13; 15; 17; 
19; 

2." etapa 

2.° e 3.° 

níveis de 

análise 

Actas 1.° 
2.° 
3.° 9.° ANO 

13; 21; 23; 

3." etapa 

2.° e 3.° 

níveis de 

análise 

Registos de 

observação 

1." 
2.° 
3.° 

9.° ANO 

15; 25; 27; 

NOTA: os 2.° e 3.° níveis de análise foram realizados em simultâneo na z.° e d." 

etapas 

4." etapa 
1° nível 

de 
análise 

Actas e registos 
de observação 

1.° 
2.° 
3.° 

7.° ANO 

12; 14; 16; 
18; 

5." etapa 

2.° e 3.° 

níveis de 

análise 

Actas 1° 
2.° 
3.° 

7.° ANO 

12; 20; 22; 

6." etapa 

2.°e3.° 

níveis de 

análise 

Registos de 

observação 

1.° 
2.° 
3.° 

7.° ANO 

14; 24; 26; 

NOTA: os 2.° e 3.° níveis de análise foram realizados em simultâneo na 5." e Q.A 

etapas 

7." etapa 1.°, 2.°e 

3.° níveis 

de 

análise 

Actas e registos 

de observação 

todos ambos 12; 13; 14; 

15; 

Em cada uma das etapas procurámos efectuar as análises segundo três 
níveis distintos, mas que se complementam uma vez que possibilitam aceder a 
uma compreensão mais completa e rica de significados do que se passa nos 
conselhos de avaliação, no que diz respeito às formas de actuar dos 
professores, bem como relativamente à importância que estes lhes atribuem 
enquanto momentos de avaliação dos alunos, aos procedimentos aí efectuados 
e ao papel que desempenham na regulação futura do processo ensino-
aprendizagem. Numa análise um pouco mais fina procurou-se também captar 
as atitudes que os professores têm relativamente ao seu papel como 
docentes/avaliadores. Assim 
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• o primeiro nível de análise apenas diz respeito ao relato daquilo que 
as actas transcrevem e todo o conjunto de dados que foram recolhidos 
nas observações efectuadas; 

• o segundo nível de análise diz respeito à organização e 

interpretação dos dados obtidos a partir de categorias pre

estabelecidas; 

• o terceiro nível de análise recorre às informações dos níveis 
anteriores e prende-se com uma reflexão sobre os significados, por 
vezes não explícitos, que os processos de avaliação dos alunos afinal 
terão nos conselhos de professores. Embora esta análise vá sendo 
efectuada quase em simultâneo com o nível anterior, toma-se mais 
explícita nas reflexões finais deste trabalho. 

Este procedimento foi idêntico no trabalho feito com o 7.° e o 9.° anos de 

escolaridade. 

Deste modo, a análise que se procura realizar assenta nas seguintes 

dimensões: 

- o discurso explícito institucionalmente adoptado relativamente aos 
conselhos de turma, como momento de avaliação; 

- as práticas dos professores nestes momentos; 

- as posturas e atitudes dos professores relativamente ao seu papel 

como educadores. 

Como se pode contactar através do anterior quadro optámos por centrar a 
nossa atenção em primeiro lugar nas análises dos conselhos de professores da 
turma do 9.° ano (etapas 1 a 3), simplesmente por ser aquele o ano de 
escolaridade em que o documento regulamentar da avaliação é mais antigo. 
Nas etapas seguintes (4 a 6), realizámos o mesmo tipo de análise dos 
conselhos de professores da turma do 7.° ano de escolaridade. Na 7.a etapa 
efectuámos uma pequena análise comparativa entre as duas situações 
anteriores, salientando proximidades e afastamentos entre ambos os anos de 
escolaridade nos diferentes níveis de análise. Por fim, dado que o 3.° nível de 
análise não se prende tanto com os aspectos particulares, o mesmo foi 
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efectuado de uma forma mais sistemática, conjuntamente para o 9.° e para o 

7.° ano (8.a etapa). 

IV-3.4.1. Análise dos conselhos de avaliação de uma turma do 9.° ano de 

escolaridade 

Numa primeira fase, para realizarmos a análise destes conselhos de 

turma, tentámos colocar em paralelo o texto explícito nas actas das reuniões 

com os registos de observação efectuados durante as mesmas (1.a etapa da 

análise - anexos 17). 

Assim, a este nível da análise, o que importa salientar é que existe uma 

grande preocupação, por parte de quem lavra a acta e do respectivo director de 

turma, em registar os assuntos segundo a ordem de trabalhos proposta pelo 

Conselho Executivo. De facto, de acordo com os nossos registos de 

observação, os assuntos foram genericamente tratados, pela ordem em que 

aparecem registados na acta. A grande diferença é que as reuniões começam 

exactamente pelo lançamento das classificações dos alunos nas diversas 

áreas curriculares, de acordo com o ponto número um das ordens de trabalho 

{Avaliação qualitativa e quantitativa dos alunos). No entanto, e como mais à 

frente teremos oportunidade de verificar com maior clareza, este paralelismo 

apenas existe em relação à avaliação quantitativa (lançamento das notas) e 

não à avaliação qualitativa. 

No entanto, numa segunda fase, constatámos que o decorrer da reunião 

não se verificou de forma tão estanque e organizada como espelha a acta. Os 

assuntos foram sendo tratados quase que de forma muito interligada, à medida 

que se sentia necessária a sua discussão (ou justaposição de opiniões). 

Nesta fase tentámos estabelecer uma correspondência entre os assuntos 

que constam da acta e as informações retidas nos nossos registos de 

observação (anexos 19). Assim, de forma a facilitar essa correspondência, 

separámos os registos de observação por três domínios: 

• Ocorrências que acompanham o cumprimento da tarefa - em que os 

registos das observações correspondem directamente ao que é 

explícito em acta; 
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« igualmente, nenhum professor se pronunciou sobre o facto de alguns 

dos seus pares atribuírem mais de 50% de negativas. Também estes 

docentes traziam as justificações escritas de casa, sendo anexas à 

acta, sem prévia análise e ponderação por parte do conselho. 

Relativamente ao 2.° período mantém-se o exemplo de um aspecto não 

referido na acta: 

- novamente, a decepção de alguns elementos do conselho face ao 
aproveitamento de determinados alunos da turma. 

Também neste período encontrámos na acta alguns aspectos que não 
foram tratados em reunião, tendo, no entanto, sido cumprido apenas pelo 
director de turma, antes ou depois da própria reunião, como por exemplo: 

■ o preenchimento do mapa estatístico; 

■ à semelhança do 1.° período, também não houve efectiva análise e 
discussão, por parte do conselho, em relação ao elevado número de 
negativas atribuído pelo professor de Matemática (mais de 50%). O 
Conselho de Turma limitou-se a aceitar as razões lidas pelo professor, 
que posteriormente foram anexadas à acta. 

Igualmente no 3.° período se mantêm os aspectos abordados na reunião 

que não são registados na acta: 

■ verificou-se bastante discussão entre os elementos do Conselho de 
Turma, com o objectivo de definir critérios para decidir quais os alunos 
passíveis de verem a sua situação de retenção ponderada. A intenção 
dos docentes era poder reverter a situação de alguns dos alunos à 
partida retidos, devido ao seu número de negativas. No entanto, os 
professores defendiam que deveriam decidir que casos analisavam e 
que casos excluíam à partida. Desta forma, o conselho decidiu que só 
ponderava o caso dos alunos que só tivessem 4 ou menos negativas. 
Os restantes seriam logo retidos pelo seu número de negativas ser 
superior àquele critério definido. 
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Neste período mantêm-se situações em que a acta menciona 

determinados assuntos que não foram tratados do mesmo modo como a 

mesma refere. São exemplos: 

« o facto de as avaliações das áreas curriculares não disciplinares 

terem sido aprovadas por todo o conselho, o que não aconteceu na 

realidade. Os professores dessas áreas apenas as registaram nos 

respectivos documentos de avaliação; 

■ mais uma vez não se verificou a referida ponderação das razões 

apresentadas pelo professor de Matemática, pela atribuição de mais 

de 50% de negativas. Apenas se aceitaram; 

• não se analisaram os relatórios das provas globais. O conselho de 

professores apenas referiu que as notas se mantinham em relação ao 

resto do ano lectivo, exceptuando uma ou outra disciplina; 

Este primeiro nível de análise prendeu-se assim sobretudo com o aspecto 

burocrático de verificar o que foi, ou não, mencionado nas actas e em que grau, 

relativamente ao que o investigador pode observar e registar no decorrer das 

referidas 3 reuniões. Esta etapa permitiu-nos tomar algumas decisões no 

momento de realizar as análises de conteúdo das actas. 

Assim, importa agora efectuar uma análise, em maior profundidade, do 

conteúdo das actas das respectivas reuniões e dos comentários laterais, feitos 

pelos professores durante as mesmas. Deste modo, tendo por base os 

objectivos do nosso estudo e à medida que íamos tomando maior contacto com 

os documentos a estudar, as categorias de análise foram emergindo de todo o 

corpus de dados e das informações aí contidas. 

A segunda etapa da nossa análise diz respeito propriamente à análise de 
conteúdo das actas (anexos 21 e 23). Como as mesmas devem ser um relato 

oficial de tudo o que se passa nas reuniões, as informações aí contidas 

permitiram-nos criar um conjunto de categorias passíveis de ser aplicadas nos 

três períodos lectivos, nos dois anos de escolaridade. O seguinte quadro 

pretende explicitar as categorias e subcategorias de análises das actas das 

reuniões de avaliação, bem como os significados de cada uma delas. 
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QUADRO XXX - Categorias de análise das actas das reuniões de avaliação. 

Categorias Subcategorias Significados 

1. Actividades do tipo assumidamente 

burocrático (AB) 

- Incluem-se nesta categoria todas as referências de 

carácter organizativo e burocrático, como a 

formalização dos diversos documentos de avaliação ou 

todas as actividades que se realizaram apenas para 

dar cumprimento à ordem de trabalhos sugerida pelo 

conselho executivo. 

Ex:- "... formalizou-se a mesma (avaliação qualitativa 

quantitativa dos alunos) nos Registos de Avaliação..."; 

2. Actividades de avaliação sumativa (AS) - Nesta categoria foram agrupadas as actividades 

relacionadas com a componente sumativa da 

avaliação, como por exemplo a atribuição de níveis ou 

a identificação dos alunos com aproveitamento 

insuficiente. 

Ex: - "... o Conselho de Turma salientou com 

aproveitamento insuficiente os seguintes alunos: 

Adriano Soares, numero dois; Alexandra Silva, número 

três; Alexandre Matos, número quatro...; 

3. Actividades de avaliação formativa (AF) - Esta categoria agrupa as referências a actividades de 

avaliação formativa, como a identificação de causas ou 

a definição de estratégias de actuação. 

3.1. Medidas a tomar 
(AF.A) 

- Nesta subcategoria foram incluídas as referências 

das actas que apontam medidas a tomar por algum 

dos intervenientes do processo educativo. 

3.1.1. Por 
parte dos 
alunos 
(AF.A.1) 

- Incluíram-se nesta subcategoria as medidas a tomar 

por parte dos alunos. 

EX: - "... é necessário um esforço real por parte dos 

alunos no que diz respeito ao interesse e empenho em 

superaras suas dificuldades...". 

3.1.2. Por 
parte dos 
professores 
(AF.A.2) 

- Incluíram-se nesta subcategoria as medidas a tomar 

por parte dos professores. 

EX: - "... e produzir com maior frequência exercícios 

práticos de expressão orale escrita..."; 
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3.1.3. Por 
parte dos 
encarregados 
de educação 
(AF.A.3) 

- Inclutram-se nesta subcategoria as medidas a tomar 

por parte dos encarregados de educação. 

EX: - "... foi salientado um maior envolvimento dos 

Encarregados de Educação no controlo das atitudes 

dos seus educandos...". 

3.2. Causas identificadas 

(AF.B) 

- Esta subcategoria agrupa as referências a causas 

dos resultados das avaliações. 

EX: - "... estes alunos evidenciam já bastantes 

dificuldades de aprendizagem..."; 

Relativamente à acta do 1." período, verifica-se que os assuntos 

registados dizem respeito, em grande parte (11 unidades de sentido), a 

Actividades do tipo assumidamente burocrático, que deveriam ser 

registados em acta, segundo a ordem de trabalhos definida pelo Conselho 

Executivo: 
- "... formalizou-se a mesma (avaliação qualitativa quantitativa dos alunos) nos 
Registos de Avaliação..."; 
- "...procedeu ao lançamento na Pauta das classificações atribuídas nesta avaliação 
sumativa..."; 
- "... foi referido que o tema da Área de Projecto «Riscos Naturais» já foi concretizado e 
avaliado de acordo com a planificação..."; 
- "0 Conselho de Turma analisou e ponderou os níveis «um» propostos pela docente 
da disciplina de Inglês aos alunos César Leal, número oito, e Paulo Alexandre Peixoto, 
número vinte e um, tendo concordado com a justificação apresentada pela 
mesma "; 
- "... «Mapa Estatístico» da turma, entretanto preenchido, que se anexa; 
- "... o aluno Paulo Alexandre Peixoto, número vinte e um, já atingiu metade do limite 
de faltas injustificadas previstas na lei à disciplina de Inglês..."; 
- "O Encarregado de Educação do aluno citado já foi informado, através de carta 
registada, pelo Director de Turma da situação do seu educando..."; 
- "A aluna Maria Manuela Lima, número dezoito, anulou a matrícula no dia treze de 
Novembro de dois mil e dois. O Director de Turma efectuou todas as diligências 
necessárias, conforme já foi mencionado na acta do Conselho de Turma anterior". 

Estas actividades dizem respeito ao preenchimento dos documentos 

necessários (pautas, registos individuais de avaliação, mapa estatístico, etc.), à 

formalização de algumas diligências tomadas pelo director de turma e também 

ao registo de actividades, que, na nossa opinião, deveriam ser mais do que um 

procedimento burocrático, mas que, comprovados pelas nossas observações, 

disso não passaram, nomeadamente a ponderação dos níveis atribuídos nas 

diferentes áreas curriculares. 
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QUADRO XXXI - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 1o período - 9o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Numero de 
unidades de 

sentido 
Actividades do 

tipo assumidamente 
burocrático (AB) 

11 

Actividades de 
avaliação 

sumativa (AS) 
3 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos alunos 
(AF.A.1) 

3 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos 
professores (AF.A. 2) 

4 
Actividades de 

avaliação formativa 
(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) Por parte dos 

encarregados 
de educação (AF.A.3) 

2 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

2 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

Como podemos observar no quadro XXXI, com o mesmo número de 
ocorrências (11 US) aparecem em acta determinados aspectos que se 
prendem com Actividades de avaliação formativa. Nesta categoria 
agrupamos duas subcategorias: Medidas a tomar (AF.A) e Causas 
identificadas (AF. B). 

No que diz respeito à subcategoria Medidas a tomar (9 US) existem 
referências a medidas a tomar Por parte dos alunos (AF.A.1 - 3 US) tais como: 

- "... os referidos alunos, para melhorarem o seu aproveitamento, devem fazer os 
trabalhos de casa, trazer o material escolar necessário, modificar o seu comportamento 
na sala de aula e registar tudo o que ê escrito no quadro..."; 
- "... é necessário um esforço real por parte dos alunos no que diz respeito ao interesse 
e empenho em superar as suas dificuldades...". 

Este tipo de referências responsabiliza o aluno quanto ao processo de 
recuperação das suas dificuldades, colocando nas suas mãos o sucesso ou 
insucesso desse mesmo processo. No entanto, estas sugestões feitas pelo 
conselho não chegam aos alunos, uma vez que apenas o conselho executivo 
tem acesso às actas. Deste modo, se este tipo de medidas não forem também 
convenientemente registadas nos respectivos registos individuais de avaliação, 
não se verificará qualquer efeito formativo com proveito significativo para os 
alunos. 
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Por outro lado, são também identificadas algumas medidas a tomar Por 

parte dos professores (AF.A.2 - 4 US), que se prendem sobretudo com uma 

maior valorização formativa dos saberes: 

- "... foram apresentadas estratégias de remediaçSo, tais como: incentivar e valorizar 
hábitos/métodos de estudo, estimular mais a participação dos alunos na sala de aula, 
reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa... "; 
- "... e produzir com maior frequência exercícios práticos de expressão oral e escrita..."; 
- "Os professores realizarão um conjunto de actividades diferenciadas, nomeadamente 
um maior número de momentos de avaliação formativa..."; 
- "... o Conselho sugeriu que, na Area Curricular não disciplinar de Estudo 
Acompanhado, se realizassem as seguintes actividades: exercitar o desenvolvimento 
da competência da atenção/concentração, trabalhar técnicas de resumo e de pesquisa, 
realizar fichas de compreensão/interpretação de textos e exercitar a elaboração de 
trabalhos tendo em conta as suas diferentes etapas...". 

Além de maior controlo, os professores afirmam que implementarão 

algumas medidas de recuperação, nomeadamente actividades diferenciadas e 

maior número de momentos de avaliação formativa. 

Por último, são também referidas medidas a tomar Por parte dos 

encarregados de educação (AF.A.3 - 2 US), concretamente o 

acompanhamento por parte dos mesmos aos seus educandos: 

- "... solicitar um maior envolvimento/ acompanhamento dos Encarregados de 
Educação..."; 
- "... foi salientado um maior envolvimento dos Encarregados de Educação no 
controlo das atitudes dos seus educandos...". 

Quando o seu poder já não é suficiente para "controlar" os alunos, os 

professores tentam recorrer ao poder dos encarregados de educação para 

tentar resolver algumas questões do processo de ensino e aprendizagem, 
nomeadamente as que dizem respeito às questões comportamentais e 

atitudinais. 

Já em relação à subcategoria Causas identificadas (AF.B) apenas foram 

registadas duas situações prendendo-se sobretudo com dificuldades ao nível 

do saber: 

- "... estes alunos evidenciam já bastantes dificuldades de aprendizagem..."; 
- "... esse elevado número de níveis inferiores a «três» deve-se ao seguinte: falta de 
hábitos e métodos de estudo; carência de domínio vocabular fundamental e de regras 
gramaticais; muita apatia no que diz respeito à superação das próprias dificuldades; 
fraca participação na aula; dificuldades ao nível da compreensão e da expressão oral e 
escrita que, por sua vez, estão na base das dificuldades sentidas pelos alunos na 
aquisição/relacionação e aplicação de conhecimentos...". 
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Por outro lado, no que diz respeito à categoria Actividades de avaliação 
sumativa foram registadas em acta três situações (3 US), nomeadamente a 
identificação dos alunos com aproveitamento ou comportamento insuficiente: 

- "... o Conselho de Turma salientou com aproveitamento insuficiente os seguintes 
alunos: Adriano Soares, numero dois; Alexandra Silva, número três; Alexandre Matos, 
número quatro; Carlos Sousa, número sete; César Leal, número oito; Leonel Sá, 
número doze; Liliana Monteiro, número treze; Luísa Barros, número catorze; Márcio 
Campos, número dezasseis; Paulo Peixoto, número vinte e um; Paulo Sá, número vinte 
e dois; Paulo Magalhães, número vinte e três; Raquel Costa, número vinte e cinco; 
Tiago Ismael, número vinte e oito, e Letícia Magalhães, número vinte e nove..."; 
- "... comportamento dos alunos, argumentou-se que melhorou um pouco em relação 
ao início do ano lectivo, que, na altura, foi considerado fraco..."; 
- "No que se refere ao aproveitamento dos alunos, este foi considerado fraco...". 

Avançando no ano lectivo (2.° período), os assuntos referidos na acta são 

em tudo semelhantes ao período anterior (Quadro XXXII). 

QUADRO XXXII - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 2° período - 9o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Actividades do 

tipo assumidamente 
burocrático (AB) 

11 

Actividades de 
avaliação 

sumativa (AS) 
6 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos alunos 
(AF.A. 1) 

1 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos 
professores (AF.A.2) 

4 
Actividades de 

avaliação formativa 
(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) Por parte dos 

encarregados 
de educação (AF.A.3) 

1 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

4 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

Igualmente, grande parte dos registos (11 unidades de sentido) dizem 
respeito a Actividades do tipo assumidamente burocrático de 
preenchimento dos documentos de registo das avaliações e classificações ou a 
calendarização das provas globais: 

- "... registo da avaliação qualitativa e quantitativa..."; 
- "Conselho de Turma ponderou e aceitou as razões apresentadas pelo docente de 
Matemática..."; 
- "... cada docente assinalou as medidas de Apoio Educativo mais adequadas, nos 
respectivos registos de avaliação..."; 
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-"... foi efectuado o preenchimento do mapa estatístico..."; 
- "... o Director de Turma comunicou aos restantes docentes que os alunos número 
um, Adriano Lourenço; número vinte e dois, Paulo Jorge Sá, e número vinte e sete, 
Suélia Pereira, atingiram metade do limite de faltas injustificadas previsto na lei às 
disciplinas de Inglês, Ciências Naturais e Educação Física, respectivamente..."; 
- "... procedeu-se à análise do teor do parecer elaborado pelos Serviços de Psicologia 
e Orientação Vocacional da escola, referente à aluna número dez, Júlia Marfins. 0 
referido parecer psicológico foi alvo de uma reflexão cuidada e minuciosa por parte do 
Conselho de Turma, o qual ficou informado acerca da situação problemática da 
aluna..."; 
- "... foi acrescentado ao Plano Curricular de Turma as actividades de Orientação 
Vocacional para o nono ano, as quais serão dinamizadas pelos Serviços de Psicologia 
e Orientação, às quintas-feiras, em quatro sessões, até ao final do ano lectivo, com 
diversos tipos de intervenções..."; 
- "... lòielaborado o calendário das Provas Globais...". 

Neste período, aparece pela primeira vez uma referência ao Projecto 
Curricular de Turma, referindo-se que ao mesmo tinham sido acrescentadas as 
Actividades de Orientação Vocacional. 

Mais uma vez salientamos que incluímos nesta categoria actividades 
como a ponderação de níveis ou a análise do relatório dos Serviços de 
Psicologia porque esses aspectos apenas foram registados em acta sem real 
correspondência na reunião. Optámos por esta situação de forma a aproximar 
a análise da acta ao verdadeiro desenrolar do conselho. 

No entanto, em relação aos assuntos que se prendem com Actividades 
de avaliação sumativa, os mesmos aumentaram em número de ocorrências 
em relação ao primeiro período (4 US e 6 US respectivamente). Parece existir 
uma maior preocupação em fazer uma "soma" ou balanço dos resultados 
obtidos até então. Desta forma, são sobretudo identificados os alunos com 
aproveitamento insuficiente: 

- "Relativamente às áreas curriculares não disciplinares, foi atribuída a cada aluno uma 
menção descritiva para Estudo Acompanhado e Formação Cívica e uma menção 
qualitativa para Área de Projecto...": 
- "... identificado os seguintes alunos que obtiveram três ou mais níveis inferiores a 
três: alunos número dois, Adriano Soares; número três, Alexandra Silva; número 
quatro, Alexandre Matos; número cinco, Carina Costa; número sete, Carlos Sousa; 
número oito, César Leal; número dez, Júlia Martins; número doze, Leonel Sá; número 
catorze, Luísa Barros; número dezasseis, Márcio Campos; número vinte e dois, Paulo 
Sá; número vinte e três, Paulo Magalhães; número vinte e oito, Tiago Fernandes, e 
número vinte e nove, Letícia Magalhães..."; 
- "... aproveitamento foi pouco satisfatório ". 

Por outro lado, em relação às Actividades de avaliação formativa 

verifica-se um aumento nas ocorrências relacionadas com a Identificação de 

causas (AF.B), que passaram de duas unidades de sentido para quatro: 
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- "... segundo o professor, apesar de ter havido uma melhoria assinalável em relação 
ao primeiro período, os alunos, em geral, continuam a revelar muitas dificuldades na 
aquisição de novos conhecimentos, demonstram alguma apatia pelos trabalhos de 
casa, desinteresse, pouca participação e empenho..."; 
- "... ainda alunos com grandes problemas de atenção/concentração..."; 
- "... analisou-se o caso da aluna número vinte e nove, Letícia Magalhães, a frequentar 
o nono ano de escolaridade pela quarta vez..."; 
- "Face à relutância da Júlia em conversar sobre o seu problema e em que o assunto 
seja divulgado junto dos professores, estes sentem-se algo impotentes para a 
ajudar...". 

Estes aspectos sugerem que o conselho passou a ter um maior 

conhecimento de cada aluno, diagnosticando com maior facilidade as suas 

dificuldades. 

Já no que diz respeito às Medidas a tomar (AF.A) Por parte dos alunos 

(AF.A.1), apenas foi referida em acta uma situação: 

- ' , . .ea responsabilizar a aluna (Letícia)...". 

Por outro lado, em relação às Medidas a tomar (AF.A) Por parte dos 

professores (AF.A.2), verificou-se o mesmo número de ocorrências (4US) que 

no período precedente: 

- "... o docente propôs reforçar os trabalhos de casa, valorizar o raciocínio, a 
criatividade e a participação dos alunos na sala de aula, diferenciar com maior 
frequência os métodos de ensino e aumentar o número de actividades de avaliação 
formativa..."; 
- "... aumentar a frequência de interacções orais aluno/aluno e aluno/professor, 
aumentar o número de actividades de avaliação formativa e recorrer mais vezes à auto 
e hetero-avaliação..."; 
- "O Conselho de Turma continuará a implementá-las... (estratégias para a Letícia)..."; 
- "Vão, no entanto, tentar demonstrar uma atitude de abertura e de diálogo para que a 
aluna saiba que pode ter o seu apoio e propuseram que o acompanhamento 
psicológico continuasse...". 

Perante as actividades registadas, alguns docentes parecem empenhados 

em diferenciar os seus métodos de ensino em função das dificuldades 

diagnosticadas para alguns dos alunos. 

No que diz respeito às Medidas a tomar (AF.A) Por parte dos 

encarregados de educação (AF.A.3), também se verificou apenas uma 

referência, nomeadamente a responsabilização do encarregado de educação 

no processo de aprendizagem da sua educanda: 

- "(responsabilização do) ... Encarregado de Educação no seu (Letícia) processo de 
ensino-aprendizagem... ". 

Em relação à acta do último período lectivo (3.° período), novamente a 

maioria dos aspectos referidos prendem-se com questões burocráticas e de 

avaliação sumativa (Quadro XXXIII). 
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QUADRO XXXIII - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 3o período - 9o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Actividades do 

tipo assumidamente 
burocrático (AB) 

12 

Actividades de 
avaliação 

sumativa (AS) 
7 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos alunos 
(AF.A.1) 

1 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos 
professores (AF.A.2) 

0 
Actividades de 

avaliação formativa 
(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) Por parte dos 

encarregados 
de educação (AF.A.3) 

0 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

3 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

Assim, são 12 as unidades de sentido que se referem a Actividades do 
tipo assumidamente burocrático: 

-"...(o lançamento dos níveis) nos vários documentos de registo de avaliação..."; 
- "O Conselho de Turma ponderou e aceitou as razões apresentadas pelo professor..."; 
- "O aluno Paulo Jorge Sá, número vinte e dois, ultrapassou o limite legal de faltas 
injustificadas à disciplina de Ciências Físico-Químicas no dia treze de Maio, pelo que 
foi excluído da frequência até final do ano lectivo, ao abrigo do artigo vinte e dois, 
alínea b), da Lei número 30/2002 de vinte de Dezembro..."; 
- "Em relação a este caso, o Director de Turma informou o Conselho de Turma que o 
encarregado de educação do referido aluno foi informado atempadamente da situação, 
bem como das suas consequências... "; 
-"... foram analisados os relatórios das provas globais..."; 
- "... foi feita a análise da auto-avaliação dos alunos..."; 
- "Para estes alunos foram elaborados Planos de Apoio Educativo Específico que serão 
implementados no próximo ano lectivo..."; 
-"... foi efectuado o preenchimento do mapa estatístico..."; 
- "... o Projecto Curricular de Turma foi avaliado e dado como concluído..."; 
- "... foi lido e analisado, cuidadosa e minuciosamente, o relatório elaborado pelos 
serviços de Psicologia e de Orientação sobre a aluna Júlia Matos, número dez, ficando 
os professores do conselho de Turma informados acerca da situação..."; 

Além da habitual tarefa de preenchimento dos documentos de avaliação 
aparecem-nos, ainda como actividades que qualificamos como burocráticas 
(dada a forma como são encaradas pelo conselho), a elaboração de planos de 
apoio educativo a ser implementados no ano seguinte, a avaliação do Projecto 
Curricular de Turma e a análise das auto-avaliações dos alunos e dos relatórios 

das provas globais. 

Naturalmente, por ser este o último período lectivo, existe, 
comparativamente com o primeiro e segundo, um maior número de ocorrências 
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(7 US) que se relacionam com Actividades de avaliação sumativa, como a 

identificação dos alunos não aprovados ou a análise dos resultados das provas 

globais: 

- *... lançamento dos níveis,. ."; 
- "... professores de Estudo Acompanhado, Formação Cívica e Area de Projecto 
apresentaram as respectivas propostas de avaliação..."; 
- "... concluindo-se que os alunos, de uma forma geral, obtiveram classificações 
idênticas (nas provas globais) às de frequência do terceiro período..."; 
-"...os alunos Adriano Soares, número dois; Alexandre Matos, número quatro; Carina 
Costa, número cinco; Carlos Sousa, número sete; César Leal, número oito, e Tiago 
Fernandes, número vinte e oito, não foram aprovados por não terem ainda 
desenvolvido as competências definidas para o terceiro ciclo, apesar de terem sido 
sujeitos a medidas de apoio educativo e outras estratégias de remediação ao longo do 
ano lectivo..."; 
- "... o aproveitamento foi pouco satisfatório e o comportamento razoável..."; 
- "Algumas prioridades definidas para os alunos foram realizadas com algum 

sucesso...". 

Já relativamente às Actividades de avaliação formativa, as ocorrências 
são muito inferiores comparativamente com os períodos anteriores. No que diz 
respeito às Causas identificadas (AF.B), realçamos três unidades de sentido 
que dizem respeito a dificuldades de aprendizagem na área curricular de 
Matemática, às dificuldades dos alunos em auto-avaliar-se e aos problemas de 
atenção/concentração de alguns alunos: 

- "... os alunos que obtiveram nível dois a Matemática revelaram dificuldades na 
aquisição e compreensão de novos conhecimentos e não se empenharam 
suficientemente nas tarefas que lhes foram atribuídas, o que dificultou imenso a missão 
do professor no sentido de os conseguir recuperar..."; 
- "... alguns sentem dificuldades em auto-avaliar-se em determinados domínios, 
nomeadamente na aquisição de competências, valores e atitudes, havendo algum 
desfasamento entre a sua auto-avalíação e a avaliação atribuída pelos docentes..."; 
-"... havendo, no entanto, alguns alunos com problemas de atenção/concentração...". 

No entanto, em relação às Medidas a tomar (AF.A), apenas aparece uma 
unidade de sentido que se reporta a uma medida a tomar Por parte dos alunos 
(AF.A.1 ), nomeadamente à frequência do reforço curricular a Matemática: 

- "... foram propostos para reforço curricular à disciplina de Matemática para o próximo 
ano lectivo os seguintes alunos: Carina Costa, número cinco, e César Leal, número 
oito...". 

Contrariamente ao que se passou no 1.° e 2.° períodos não foram 
registadas medidas a tomar Por parte dos professores (AF.A.2) ou Por parte 
dos encarregados de educação (AF.A.3). Sobre este aspecto importa referir 
que nos Planos de Apoio Específicos dos alunos retidos são identificadas 
algumas medidas a tomar por parte dos docentes, dos alunos e dos 
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respectivos encarregados de educação. Assim, é importante questionar e 
reflectir sobre a forma como os referidos planos são elaborados. 

■ Sobre os comentários laterais dos professores 

Como complemento desta primeira análise dos conselhos de avaliação, 
importa agora proceder a uma análise de conteúdo centrada apenas nos 
comentários laterais dos professores (3.

a etapa de análise - anexos 25 e 27) 
registados durante as observações efectuadas. Somos da opinião que este tipo 
de comentários, verbalizados pelos professores, podem fornecer indicações 
sobre as representações que os mesmos têm dos alunos e do trabalho a 
desenvolver nos conselhos de avaliação. 

Assim, o seguinte quadro pretende sistematizar as categorias e 
subcategorias deduzidas a partir de todo o corpus de análise, passíveis de ser 
aplicadas nos três períodos lectivos e em ambos os anos de escolaridade. 

QUADRO XXXIV - Categorias de análise dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante as reuniões de avaliação. 

Categorias Subcategorias Significados 

1. Representações qui 

têm dos alunos v 

conselhos de turma (RP 

; os professores 

erbalizadas nos 

AL) 

- Nesta categoria incluímos todos os comentários 

laterais dos docentes em relação aos alunos. 

1.1. Positivas 

(RP.AL-p) 

- Nesta categoria pretendíamos incluir todos os 

comentários laterais dos docentes em relação aos 

alunos com uma conotação positiva. 

EX: sem ocorrência. 

1.2. Negativas 

(RP.AL-n) 

- Nesta categoria incluímos todos os comentários 

laterais dos docentes em relação aos alunos com uma 

conotação negativa. 

EX: - "Se ela já era assim o ano passado estou mais 

descansado!", 

2. Representações que os professores 

têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma (RP.TRB) 

- Nesta categoria incluímos todos os comentários 

laterais dos docentes em relação ao trabalho a 

desenvolver nas reuniões de avaliação. 
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2.1. Como 

burocrata 

(RP.TRB.bur) 

- Nesta categoria agrupamos os comentários dos 

professores relacionados com o seu trabalho 

burocrático. 

EX: - "Nesta escola, de ano para ano, cada vez há mais 

papelada."; 

2.2. Como 
classificador 

(RP.TRB.clss) 

- Nesta categoria agrupamos os comentários dos 

professores que se prendem com o trabalho de 

classificação dos alunos. 

EX: - Tudo positivas no Estudo Acompanhado e muitas 

negativas nas disciplinas é de questionar!"; 

2.3. Como 
formador 
(RP.TRB.form) 

- Nesta categoria agrupamos os comentários dos 

professores relacionados com o seu trabalho como 

formadores. 

EX: "Não se podem pôr na acta as do mesmo período 

porque, se não resultaram até agora, também não vão 

resultar para o terceiro período!". 

Relativamente à reunião do 1.° período, a maioria dos comentários 

laterais dos docentes (15 unidades de sentido) estão relacionados com o 

trabalho que os mesmos têm de desenvolver durante as reuniões (Quadro 

XXXV). 

QUADRO XXXV - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante a reunião de avaliação do 1o período - 9o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Representações que os professores 

têm dos alunos verbalizadas nos 
conselhos de turma (RP.AL) 

Positivas 
(RP.AL-p) 0 

Representações que os professores 
têm dos alunos verbalizadas nos 

conselhos de turma (RP.AL) Negativas 
(RP.AL-n) 

5 

Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como burocrata 
(RP.TRB.bur) 

11 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como classificador 
(RP.TRB.clss) 

4 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) Co/no formador 

(RP.TRB.form) 0 
FONTE: Registos de observação. 

Dentro desta categoria, Representações que os professores têm do 
trabalho a desenvolver nos conselhos de turma, a maioria (11 US) reporta-

se ao seu papel Co/770 burocratas (RP.TRB.bur), nomeadamente sobre dúvidas 
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no preenchimento dos documentos, sobre o excesso de documentação e sua 

utilidade prática: 
- "Os registos biográficos?" ao que a outro professor respondeu: Tara quê? O que 
interessa é este ano; não quero saber do ano anterior!"; 
- "Não é preciso a avaliação NS, S e SB a Estudo Acompanhado?"; 
- "É preciso colocar os alunos com 3 ou mais negativas em acta, caso seja retenção 
repetida?"; 
- "Lá vamos nós ter de preencher muitos papelinhos!" 
- "Deixa-me passar este palavreado todo porque amanhã também tenho de fazer uma 
acta e assim depois faço-a em 5 minutos."; 
- "Nesta escola, de ano para ano, cada vez há mais papelada."; 
- "Já desisti de dar uns exactamente por causa disso! Agora só dou dois. É negativa na 
mesma e não tenho de preencher nada nem de justificar nada!"; 
- "Já fiz uma justificação muito bem feita no ano de estágio e serve para todas as 
turmas e para todos os alunos!"; 
- Relativamente a quem deve avaliar a área de Estudo Acompanhado: 

- "Deve ser o conselho!"; 
- "Mas quem avalia é o professor porque também é ele que dá as aulas" 
- "Mas nós podemos ver se os alunos aplicam ou não o que aprenderam no Estudo 

Acompanhado."; 
- Relativamente a quem avalia a Área de Projecto foi opinião geral que "É o professor 
da área porque é ele que dá as aulas. "; 
- Relativamente a quem avalia a Formação Cívica foi opinião geral que "É o director de 
turma!". 

Na nossa opinião este tipo de observações, proferidas pelos docentes, 

demonstram alguma falta de rigor, falta de coordenação dos trabalhos e 

ausência de trabalho em equipa. Cada docente tem a sua opinião, não 

funcionando como um todo, o que desvaloriza o papel dos conselhos, que 

também parece não estar claramente definido nas suas mentes. Estas 

afirmações são também a prova do desconhecimento dos dispositivos legais 

em função dos quais os professores estão a trabalhar. Alguns elementos do 

conselho chegam mesmo a recorrer a documentos de outros anos lectivos ou 

de outras turmas para reaplicar. 

Também dentro desta categoria, os professores verbalizaram alguns 

comentários (4 US) sobre o trabalho a desenvolver em conselho de turma 

Como classificadores (RP.TRB.clss), nomeadamente: 

- "Não se vai andar com água benta no 3.° período!"; 
- Diálogo entre colegas: "Os professores fazem o favorzinho de os passar até ao nono 
ano. Depois passam-nos só para eles saírem da escola! O problema é que eles vão 
para o 10°ano"; "Depois eles não têm é pernas e chumbam ou abandonam!" 
- "Tudo positivas no Estudo Acompanhado e muitas negativas nas disciplinas é de 
questionar!"; 
"Mas ninguém participou na planificação e no desenvolvimento das aulas, como é que 
agora vão avaliar!?". 

Parece claro que a classificação é também um dos aspectos que suscita 

algum desacordo entre os professores, já que cada um tem as suas próprias 
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convicções sobre os procedimentos de classificação dos seus alunos, o que 
em determinados momentos choca com diferentes posições. Mais uma vez se 
compreende que, num mesmo conselho, diferentes professores possam ter 
distintas representações, o que pode tornar a avaliação de um aluno ainda 
mais compartimentada por área curricular, perdendo-se a visão global e 
integrada do seu processo de desenvolvimento. 

Por sua vez, não registamos qualquer comentário proferido pelos 
docentes sobre o trabalho a desenvolver em conselho de turma Como 
formadores (RP.TRB.clss). Esta ausência significa que nenhum professor se 
manifestou em relação ao seu trabalho ou ao dos seus colegas na vertente 
formativa, o que denuncia a falta de rigor das actas quando mencionam que os 
professores ponderaram e reflectiram sobre determinados aspectos, 
nomeadamente sobre os 50% de níveis negativos em determinadas áreas 
curriculares. 

No que diz respeito às Representações que os professores têm dos 
alunos verbalizadas nos conselhos de turma, reportando-se à turma como 
grupo ou a alguns alunos em particular, revelaram-se todas Negativas (RP.AL-
n). Ou seja, os comentários registados têm uma conotação negativa (5 US), 
prendendo-se, sobretudo, com a desilusão, surpresa ou confirmação do 
aproveitamento dos alunos (classificações). Não foi registado qualquer tipo de 
comentário lateral, proferido em relação aos alunos ou à turma, que pudesse 
ser considerado positivo: 

- "Estas notas não são nada que eu não prevêsse!"; 
- "Se ela já era assim o ano passado estou mais descansado!", 
- Diálogo entre dois professores: "Nunca pensei que a turma era tão fraca!"; "Eu já 
sabia! 5 negativas é a média! Ao fim de dois dias já sabia o que eles valiam!"; "Espero 
que mudem este panorama. "; 
- Relativamente ao Paulo o conselho perante esta situação respondeu em coro: " Ó 
minha senhora leve-ojâ!"; "Só estraga o resto da turma!"; 
- "Estes alunos pecam pela postura de falta de interesse pela escola!". 

Em relação ao 2.° período (Quadro XXXVI), o número de comentários 
laterais dos professores diminuiu muito (6 US), mas a maioria (5 US) manteve-
se em relação ao trabalho a desenvolver nos conselhos de turma, 
fundamentalmente em relação a aspectos burocráticos (RP.TRB.bur) (3 US): 

- "Eu devia dar-lhe um 1! Mas não dou porque não me apetece estar a justificar!"; 
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- Sobre o lançamento das avaliações das áreas curriculares não disciplinares alguém 
refere que já se encontram nos registos mas "É preciso referir em acta."; 
- Comentários sobre as estratégias referidas: "- Tanto?! O período vai ser tão 
pequenino!"; '- Não interessa! Temos de pôr alguma coisa!"; "Jâ chega e sobra!". 

QUADRO XXXVI - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante a reunião de avaliação do 2o período - 9° ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Representações que os professores 

têm dos alunos verbalizadas nos 
conselhos de turma (RP.AL) 

Positivas 
(RP.AL-p) 0 

Representações que os professores 
têm dos alunos verbalizadas nos 

conselhos de turma (RP.AL) Negativas 
(RP.AL-n) 

1 

Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como burocrata 
(RP.TRB.bur) 

3 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como classificador 
(RP.TRB.cIss) 

1 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) Co/no formador 

(RP.TRB.form) 1 
FONTE: Registos de observação. 

Trata-se novamente de comentários que denunciam a preocupação dos 

professores no que diz respeito ao preenchimento dos documentos, à 

fundamentação das suas avaliações (justificações de níveis 1 ou mais que 50% 

de negativas), perante o próprio conselho, a escola e os encarregados de 

educação. Há também uma aparente preocupação na definição de estratégias 

de remediação para os alunos com dificuldades, uma vez que se pretende dar 

cumprimento ao definido pelo Conselho Executivo na ordem de trabalhos da 

reunião. 

Registamos também uma troca de palavras entre dois docentes que 

incluímos na subcategoria das representações que os professores têm do 

trabalho a desenvolver nos conselhos de turma Como classificadores 

(RP.TRB.cIss). 

- Comentários sobre uma aluna repetente duas vezes no 9.° ano e fora da escolaridade 
obrigatória: "Tem 4 negativas!"; "Será que baixa?"; "Se baixar reprova!"; "E vai andar 
outra vez aqui?!"; "A de Educação Física dà-lhe três e tu (DT) também e ela passa!"; 
"Olha! Nos testes digo-lhe assim: Podes abrir tudo!"; "Ela tem que passar!"; 

Neste caso, os professores estão preocupados com o facto de a aluna em 

questão já se encontrar a frequentar o 9.° ano pela terceira vez. Assim, estes 

comentários parecem sugerir que, por esse motivo, o trabalho de avaliação e 

classificação da aluna poderá ser menos rigoroso e mais facilitado, com a 

Manuel António Leite 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO IV - Discursos e práticas de avaliação 

intenção de conduzir a aluna à aprovação. Na nossa opinião, parece existir 
aqui alguma contradição, na medida em que existem professores preocupados 
em justificar as suas classificações, embora que apenas as negativas (e por 
indicação do Conselho Executivo), e com outros, como neste último caso, o 
trabalho já não tem de ser tão rigoroso, nem existe preocupação de justificar 
nada. Estas afirmações sugerem que existe alguma falta de critérios claros de 
actuação. 

Ainda dentro da mesma categoria, registámos apenas um comentário de 
um professor que incluímos na subcategoria Como formador (RP.TRB.form.), 
uma vez que o mesmo permite induzir que o docente está preocupado com 
aspectos formativos e de recuperação dos alunos com dificuldades. Na opinião 
do professor, não se deveriam colocar em acta as mesmas estratégias de 
remediação propostas para o 2.° período para serem adoptadas no terceiro, 
uma vez que, se até à data não tinham resultado, também não iriam resultar 
dali em diante. Não bastava, portanto, copiar o que estava escrito na primeira 
acta, o que parece, a certa altura, ter sido sugerido por algum elemento do 
conselho. 

- Sobre as estratégias de remediação alguém refere: "Não se podem pôr na acta as do 
mesmo período porque, se não resultaram até agora, também não vão resultar para o 
terceiro período!". 

Note-se que em relação à categoria Representações que os 
professores têm dos alunos verbalizadas em conselho de turma, mais uma 
vez o comentário produzido teve apenas uma conotação Negativa (RP.AL-n), 
reflectindo o desânimo de um professor perante as classificações dos alunos: 

- Perante o número elevado de negativas na turma alguém teceu o seguinte 
comentário: "Que linda turma!". 

Já no que diz respeito ao 3.° período (Quadro XXXVII), os comentários 
laterais dos professores prenderam-se, na sua maioria (24 US), com questões 
de classificação, pelo que foram incluídos na categoria Representações que 
os professores têm do trabalho a desenvolver nos conselhos de turma 
sobretudo na subcategoria Como classificador (RP-TRA.clss) (20 US): 

- Tara já tem 5 negativas!"; 
- Os professores perguntam sempre aluno a aluno: "Quantas tem?"; 
- Análise dos casos que estão reprovados. São nove alunos; 

- "Vale a pena ver alguns?"; 
- "Só os que têm quatro negas! Vamos lá!"; 
- "A matemática não tem hipótese! Se ele subir eu também subo!"; 
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- "Eu posso comparar os alunos!"; 
- "Daqui a pouco estamos a passar os alunos todos!"; 
- "Tem 5, tem 5. Acabou!"; 
- "Ele está dentro da escolaridade obrigatória? Está! Então deixa-o ficar!"; 
- "NSo concordo que dês três ao fulano! Para dares a esse também deves dar ao outro. 
Senão é injusto!"; 
- "Porque é que não podemos comparar os alunos?"; 
- "Por isso é que não devemos olhar só para os testes. Não se pode ver só os testes! 
Deus me livre! Senão era só negativas!"; 
- "Não fico com problemas de consciência. Dou 3! Agora safa-te tu! E bom ou mal para 
ela? Não sei!"; 
- "Não mudo mais nota nenhuma!"; 
- "Temos de ter critérios!"; 
- "Se subo a um também subo a outro!"; 
- Comentário para o director de turma: "Está nas tuas mãos!"; 
- "Teve X na prova global! Não fez nada todo o ano! O que posso fazer?!". 

Este tipo de comentários toma evidente a fragilidade e falta de rigor do 

trabalho do docente enquanto classificador. A tónica dos comentários recai 

sobre o número de negativas dos alunos. As classificações de cada disciplina 

são agora muito importantes enquanto número, uma vez que determinado 

número de níveis inferiores a três permite ou impede a aprovação dos alunos. 

Os professores questionam-se sobre as classificações, estando menos ou mais 

disponíveis para as alterar em função do aluno. Chega mesmo a existir alguma 

"negociação" entre certos professores com o intuito de promover a aprovação 

de determinado aluno, passando a "batata quente" de uns para os outros 

questionando-se se é bom ou mau, para o aluno, o tipo de classificação que 

estão a atribuir. 

É neste período que as diferentes posições dos docentes perante as 

classificações se tornam mais evidentes. Alguns professores, mais "donos" das 

suas "notas", não funcionam como uma equipa (conselho) responsável por 

realizar uma avaliação global dos alunos. 

Sobre este aspecto, importa ainda referir que parece importante para os 

professores definir critérios que permitam discutir em conselho apenas 

determinados casos de alunos que estão na iminência de transitar ou não de 

ano lectivo. 
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QUADRO XXXVII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante a reunião de avaliação do 3o período - 9° ano.  

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Representações que os professores 

têm dos alunos verbalizadas nos 
conselhos de turma (RP.AL) 

Positivas 
(RP.AL-p) 0 

Representações que os professores 
têm dos alunos verbalizadas nos 

conselhos de turma (RP.AL) Negativas 
(RP.AL-n) 

1 

Representações que os professores 
têm do frabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como burocrata 
(RP.TRB.bur) 

4 
Representações que os professores 
têm do frabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Co/770 classificador 
(RP.TRB.clss) 

20 
Representações que os professores 
têm do frabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) Como formador 

(RP.TRB.formL 0 
FONTE: Registos de observação. 

Na mesma categoria, as restantes 4 unidades de sentido referem-se a 

comentários laterais dos professores relacionados com aspectos burocráticos 

do seu trabalho (RP.TRB.bur): 

- O D.T. questiona: "Está toda a gente a ouvir? Ela esta a repetir! Depois não digam 
que não concordam!"; 
- Resposta do director de turma em resposta ao comentário anterior: "O conselho é que 
manda!"; 
- "As notas têm de vir já decididas para a reunião!"; 
- "Vou-me pôr de pé senão ninguém ouve!". 

São estes comentários que reforçam a nossa convicção de que o trabalho 

burocrático é pouco valorizado pelos docentes, pelo que facilmente se 

distraem, não se envolvendo na partilha dos procedimentos de trabalho das 

reuniões de avaliação. 

Mais uma vez a divergência de opiniões é evidente quando o director de 

turma refere que as decisões competem ao conselho de professores, como um 

todo, ao que outro professor responde afirmando que as classificações já 

deveriam estar decididas antes da reunião. 

Por último, mais uma vez o único comentário lateral registado que diz 

respeito a representações dos professores sobre os alunos, verbalizadas nos 

conselhos de turma, tem uma conotação muito negativa (RP.AL-n): 

- "5 negativas! Esta está boa para ficar cá outra vez!". 

À semelhança do que se verificou no 1.° período também não registámos 

qualquer comentário proferido pelos docentes sobre o trabalho a desenvolver 

em conselho de turma Como formadores (RP. TRB.cIss). 
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IV-3.4.2. Análise dos conselhos de avaliação de uma turma do 7.° ano 

de escolaridade 

À semelhança do 9.° ano, também para o 7.° ano, começámos por realizar 

as análises dos conselhos de turma tentando colocar em paralelo o texto 

explícito nas actas das reuniões, com os nossos registos de observação (4.a 

etapa da análise - anexos 16). 

Antes de iniciar esta análise, torna-se muito importante referir que a 

directora de turma levou as actas das reuniões do primeiro e segundo períodos 

semi-elaboradas. Sobre este aspecto nenhum professor se manifestou, 

restando à directora de turma a sua leitura, submetendo-as à aprovação do 

conselho. 

Ainda assim, segundo estas actas, mantém-se a preocupação em registar 

os assuntos segundo a ordem de trabalhos proposta pelo Conselho Executivo. 

Através dos nossos registos, confirmámos que os assuntos foram 

genericamente tratados pela ordem em que aparecem registados na acta. 

Igualmente no 7.° ano a excepção é que as reuniões se iniciam pelo 

lançamento dos níveis dos alunos nas diversas áreas curriculares, de acordo 

com o ponto número um da ordem de trabalhos (Avaliação qualitativa e 

quantitativa dos alunos). No entanto, e como mais à frente poderemos verificar 

com maior evidência, este paralelismo existe apenas em relação à avaliação 

quantitativa (lançamento dos níveis) e não à avaliação qualitativa. Foi evidente, 

no 1.° período, a preocupação da directora de turma em lançar os níveis e 

preencher todos os documentos necessários acelerando o mais rapidamente 

possível o andamento da reunião. 

Numa segunda fase, constatámos que o decorrer das reuniões não se 

verificava de forma tão estanque e organizada como queriam espelhar as 

actas. Os assuntos foram tratados quase de forma interligada, à medida que se 

sentia necessária a sua discussão (ou justaposição de opiniões). 

Assim, à semelhança do 9.° ano, tentámos nesta fase estabelecer uma 

correspondência entre os assuntos que constam da acta e as informações 

contidas nos nossos registos de observação (anexo 18). Relembramos que, de 
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forma a facilitar essa correspondência, dividimos os registos de observação 

em: 

• ocorrências que acompanham o cumprimento da tarefa; 

• comentários relacionados com a tarefa; 

• comentários laterais dos professores. 

Deste modo, pudemos verificar que as actas registam, no essencial, o 

desenrolar dos conselhos de turma, que por sua vez estavam dependentes da 

ordem de trabalhos. 

No entanto, já nos conselhos de turma do 9.° ano tivemos oportunidade de 
referir que, durante as reuniões, foram abordados alguns aspectos que não 
foram mencionados nas actas e vice - versa. 

Nestes conselhos do 7.° ano, decorrente do facto da directora de turma ter 
já as actas pré-elaboradas de acordo com as ordens de trabalhos para as 
mesmas, os assuntos aí registados não correspondem totalmente à realidade 
das reuniões. Alguns assuntos são referidos em acta e não foram cumpridos 
em reunião. Por outro lado, também não foram abordados outros assuntos na 
reunião, devido ao ritmo imposto pela directora de turma, que não motivava a 
discussão e a partilha de ideias e de informação, querendo apenas cumprir os 
aspectos burocráticos e dar por terminada a reunião o mais rapidamente 
possível. Durante estas reuniões, parecia ficar no ar a impressão de que todo o 
conselho ficava satisfeito, porque as reuniões demoravam metade do tempo 
previsto. 

Assim, são exemplos de aspectos referidos na acta, mas que realmente 
não foram abordados no Conselho de Turma, do 1.° período, os seguintes: 

• não se verificou efectiva ponderação, por parte do conselho de 
turma, sobre a percentagem superior a 50% de níveis inferiores a três 
às disciplinas de Inglês e Matemática. O conselho limitou-se aceitar as 
justificações que os docentes traziam escritas, sendo anexas à acta, 
sem prévia análise e ponderação por parte do mesmo. Sobre este 
aspecto, importa referir que a acta tem um erro que consideramos 
grave. Os professores de Matemática e Inglês apresentaram as suas 
justificações pelo facto de terem atribuído mais de 50% de negativas e 
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não por terem atribuído mais de 50% de positivas como está registado 

na acta aprovada pelo conselho de professores e revista pelo próprio 

Conselho Executivo; 

• as estratégias de remediação a implementar, para os alunos com um 

comportamento pouco satisfatório, referidas como tendo sido 

sugeridas pelo Conselho de Turma, de facto não o foram. 

■ também em relação ao ponto quatro da ordem de trabalhos, a 

directora de turma já trazia identificados os alunos problemáticos e 

suas dificuldades. O Conselho não se pronunciou sobre este aspecto. 

A acta refere que o Conselho se debruçou sobre as estratégias de 

remediação, o que não se verificou, nem tão pouco se registaram as 

referidas estratégias na própria acta. 

Em relação ao 2.° período existem dois aspectos que consideramos 

relevantes e que não foram mencionados na acta: 

- o professor de Geografia justificou o nível três atribuído a um aluno 

com o facto de ter procedido às adaptações curriculares necessárias 

àquele aluno, nomeadamente a valorização de outros aspectos de 

avaliação que não os testes; 

« verificou-se uma indefinição sobre o processo de avaliação de uma 

aluna devido à sua falta de assiduidade, o que levou a que a directora 

de turma se ausentasse da reunião para se informar junto do Conselho 

Executivo; 

Relativamente aos aspectos que não foram tratados na reunião, mas que 

foram referidos em acta como tendo sido, encontramos os seguintes: 

« a maioria dos níveis das diversas áreas curriculares já se encontrava 

lançada, pelo que a directora de turma apenas se limitou à sua 

confirmação. Deste modo, não se procedeu realmente ao lançamento 

dos níveis nos moldes em que a mesma refere; 

■ a justificação apresentada pela professora de Inglês, para o facto de 

ter atribuído mais de 50% de negativas, não foi analisada nem 
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ponderada pelo conselho de turma; a professora apenas leu a referida 
justificação que foi parcialmente transcrita para acta; 

■ também não foram analisados, em conselho de professores, os 

relatórios dos alunos que beneficiaram de Reforço Curricular na 

disciplina de Matemática, ao contrário do que a acta refere. 

No que diz respeito ao 3.° período, à semelhança da situação verificada 
no 9.° ano, e em relação aos aspectos não referidos na acta, gostaríamos de 
salientar que se verificou alguma discussão que conduziu à subida de níveis 
negativos para positivos com o objectivo de fazer transitar alguns alunos, dado 
o elevado número de retenções previstas. Essa ponderação e alteração de 
níveis, aluno a aluno, não foram, de forma alguma, referidas na acta. 

Igualmente neste período se mantêm situações em que a acta menciona 
determinados assuntos que não foram tratados com grau que a mesma 
espelha: 

■ não se verificou reflexão por parte do conselho em relação às auto-

avaliações dos alunos; 

■ não foi analisado pelo conselho de turma a situação de um aluno que 
se encontrava abrangido pela modalidade de Educação Especial; 

■ não se analisaram os relatórios das provas globais. 0 conselho de 
professores apenas referiu que as notas se mantiveram em relação ao 
resto do ano lectivo, exceptuando uma ou outra disciplina; 

« Também, neste período, não foram analisados os relatórios dos 
alunos que beneficiaram de Reforço Curricular nas disciplinas de 
Matemática e de Português. 

■ A acta refere que o conselho de professores procedeu à avaliação do 
Projecto Curricular de Turma, o que não se verificou na realidade. A 
directora de turma leu a avaliação que tinha incluído no referido 
projecto, ao que nenhum professor se opôs. No entanto, foram 
acrescentadas algumas prioridades para a turma, a ser levadas em 
consideração no ano lectivo seguinte. 
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No que diz propriamente respeito à análise de conteúdo das actas (5.a 

etapa da análise - anexos 20 e 22), mantivemos as três grandes categorias 
definidas para o 9.° ano, uma vez que poderiam ser igualmente aplicadas nos 
três períodos lectivos do 7.° ano e permitem a comparação entre os dois anos 
de escolaridade. As grandes categorias definidas foram: Actividades do tipo 
assumidamente burocrático (AB), Actividades de avaliação sumativa (AS) 
e Actividades de avaliação formativa (AF). 

Relativamente à acta do 1.° período (Quadro XXXVIII) verifica-se que os 
assuntos registados se prendem, em grande parte (16 unidades de sentido), 
com Actividades de avaliação formativa, principalmente no que respeita à 
subcategoria das Causas Identificadas (AF.B) (9 unidades de sentido), como 

por exemplo: 
- "... grandes dificuldades na atenção/concentração, ao seu interesse pelo estudo ter
se revelado pouco ou nalguns casos inexistente, terem poucos hábitos de trabalho, não 
fazerem os trabalhos de casa regularmente e serem desorganizados. Nem sempre são 
alunos pontuais, tendo também sido registadasJnúmeras faltas de material escolar. 
Revelam bastantes dificuldades na expressão oral e escrita com ocasional falta de 
domínio de vocabulário básico e regras gramaticais. Têm também bastantes lacunas 
na compreensão e interpretação de ideias e na aplicação de conhecimentos, assim 
como na formulação de raciocínio lógico e/ou abstractos..."; 
- "... dificuldades existem devido não só à falta de hábitos de estudo e às outras razões 
apontadas no ponto um da presente acta..."; 
- "O aluno Carlos Barbosa, número quatro, apresenta uma forte desmotivação em 
relação às actividades escolares, demonstra falta de aspirações sociais, culturais e 
profissionais. Isto reflecte-se no seu comportamento na sala de aula, no seu 
aproveitamento às diferentes disciplinas e na própria assiduidade..."; 
- "O aluno Jorge Silva, número oito, apresenta de uma forma constante 
comportamentos incorrectos e inapropriados, comprometendo o processo de ensino-
aprendizagem e o consequente sucesso escolar..."; 
- "A aluna Maria Luísa Araújo, número dezasseis, apresenta um elevado número de 
faltas, sendo este um dos factores que contribuiu para o insucesso escolar..."; 
- "... por revelar uma fraca auto-estima e problemas familiares..."; 
- "Por fim, o aluno Raul Cunha, número vinte e um, foi caracterizado por este conselho 
como sendo desmotivado, desinteressado, desorganizado, sem hábitos e métodos de 
estudo, revela falta de concentração e atenção e tem interesses divergentes dos 
escolares...". 

As causas identificadas pelos docentes referem-se a questões 
relacionadas com a falta de hábitos e métodos de estudo e de trabalho, 
absentismo, desmotivação, mau comportamento, dificuldades de aprendizagem 
e handicaps sócio-económicos e familiares de alguns alunos. 
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QUADRO XXXVIII - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 1o período - 7o ano. 

Categorias de análise 

Actividades do 
tipo assumidamente 

burocrático (AB) 
Actividades de 

avaliação 
sumativa (AS) 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Subcategorias 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

Por parte dos alunos 
(AF.A.1) 

Número de 
unidades de 

sentido 

Por parte dos 
professores (AF.A.2) 

Por parte dos 
encarregados 

de educação (AF.A.3) 

10 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

Também nesta grande categoria encontramos 7 unidades de sentido que 
inserimos na subcategoria Medidas a Tomar (AF.A). No entanto, estas medidas 
referem-se quase todas (6 US) a medidas a tomar Por Parte dos Professores 
(AF.A.2), nomeadamente a valorização formativa dos saberes, o 
encaminhamento para serviços especializados de apoio, a elaboração de 
planos de apoio, as adaptações curriculares ou a adaptação das fichas de 

avaliação em função de alguns alunos: 
- "Conselho de Turma propõe uma maior valorização da participação dos alunos na 
sala de aula, reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa e cadernos diários, assim 
como sobre a sua pontualidade, sempre que necessário um reajuste da planta da 
sala..."; 
- "... valorizar a participação oral e aumentar a produção e treino de exercícios práticos 
de expressão escrita, incrementar o trabalho de grupo e proporcionar situações que 
lhes permitam desenvolver o espírito de cooperação, compreensão e respeito pelos 
outros..."; 
- "A aluna está a ser encaminhada para os Serviços de Psicologia e Orientação..."; 
- * A aluna Marta Pereira, número dezassete, foi proposta, por este conselho, para um 
acompanhamento nos Serviços de Psicologia e Orientação..."; 
- " ... conselho decidiu implementar as seguintes medidas: maior atenção à 
organização do caderno diário; maior controlo sobre a caderneta do aluno; sempre que 
possível, ensino individualizado; actividades diferenciadas; valorizar e incentivar o 
aluno dando-lhe reforços positivos. Como método de avaliação será levado em conta: 
testes mais reduzidos e diferenciados; questões de escolha múltipla, preenchimento de 
espaços vazios: fazer corresponder colunas; questões de resposta curta. De salientar 
que os critérios de correcção serão adequados ao aluno..."; 
- "Foi proposto e elaborado pela professora de Língua Portuguesa um plano de apoio 
para o aluno Jorge Seara, número nove...". 

Aparece também uma unidade de sentido que se refere a medidas a 
tomar, desta vez Por parte dos encarregados de educação (AF.A.3): 
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- "... solicitar um maior envolvimento dos encarregados de educação nas tarefas 
escolares e actividades lectivas...". 

A segunda categoria com maior número de ocorrências é a categoria das 
unidades de sentido que dizem respeito a Actividades do tipo 
assumidamente burocrático (10 US). Estas reportam-se a aspectos que 
foram referidos em acta para dar cumprimento à ordem de trabalhos 
predefinida. São actividades que dizem respeito ao preenchimento dos 
documentos de avaliação como as pautas, os mapas estatísticos e os registos 
individuais de avaliação, ou à formalização de procedimentos realizados pela 
directora de turma em momentos anteriores à reunião. Algumas das unidades 
de sentido podem à primeira vista parecer mais do que actividades de carácter 
burocrático, no entanto, devido à nossa presença nas referidas reuniões, 
verificamos que as mesmas apenas foram mencionadas por sugestão, não 
tendo total correspondência real no desenvolvimento da reunião; igual 
constatação pudemos fazer para todo o tipo de análises referidas: 

- "... foram preenchidos todos os documentos referentes a esse processo..."; 
- "... Conselho de Turma analisou e ponderou..."; 
- "Não foi avaliado o aluno, Leonel Filipe Terra, número onze, visto nunca ter 
comparecido às actividades lectivas..."; 
-"... propôs-se as medidas referidas no ponto um, como estratégias de remediaçâo..."; 
- "... preenchimento do mapa estatístico..."; 
- "... identificação e análise de casos problemáticos e respectivas estratégias. Foram 
enunciados por este conselho os seguintes alunos: Carlos Barbosa, número quatro; 
Jorge Silva, número oito; Maria Luísa Araújo, número dezasseis; Marta Pereira, 
número dezassete: Nuno Teixeira, número dezanove, e Raul Cunha, número vinte e 
um..."; 
- "Relativamente ao ponto cinco, apenas um aluno da turma beneficia de adaptações 
curriculares, Raul André Cunha, número vinte e um..."; 
- "Foram realizadas adaptações curriculares às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa, Inglês, Francês, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, História, 
Geografia e Matemática..."; 
- "Foi lido o parecer psicológico realizado pela psicóloga, Anabela Marques, dos 
Serviços de Psicologia e Orientação da Escola. Depois de analisado este parecer..."; 
- "... reforço curricular relativamente à disciplina de Matemática, os alunos propostos 
na reunião anterior ainda não estão a usufruir deste...". 

Com um número inferior de unidades de sentido (7) surge a categoria das 
Actividades de avaliação sumativa sobretudo de carácter de selecção, 
evidenciando-se sempre os alunos com aproveitamento insuficiente ou 
comportamento perturbador: 

- "... conselho de turma procedeu à avaliação qualitativa e quantitativa dos alunos..."; 
- "... avaliação dos alunos para as áreas curriculares não disciplinares atribuindo-lhes 
uma menção descritiva e para a Área de Projecto uma menção qualitativa..."; 
- "... percentagem superior a cinquenta por cento de níveis superiores a três às 
disciplinas de Inglês e Matemática..."; 
- "... identificação dos alunos com aproveitamento insuficiente, a saber, Carlos 
Barbosa, número quatro; Joana Sousa, número seis; Jorge Rodrigues, número sete; 
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Jorge Silva, número oito; Jorge Seara, número nove; Lidiane Mota, número doze; Luís 
Marques, número catorze; Maria Luísa Araújo, número dezasseis; Marta Pereira, 
número dezassete: Nuno Teixeira, número dezanove e Raul Cunha número vinte e 
um..."; 
- "Considerou o aproveitamento pouco satisfatório..."; 
- "... comportamento este foi considerado pelo conselho como satisfatório, destacando-
se os seguintes alunos: Carlos Barbosa, número quatro; Jorge Silva, número oito e 
Raul Cunha, número vinte e um. Estes alunos são irrequietos, faladores e distraídos...". 

No que diz respeito ao 2.° período (Quadro XXXIX), as unidades de 

sentido referem-se maioritariamente a Actividades do tipo assumidamente 

burocrático (16 US). 

QUADRO XXXIX - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 2o período - 7o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Actividades do 

tipo assumidamente 
burocrático (AB) 

16 

Actividades de 
avaliação 

sumativa (AS) 
9 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos alunos 
(AF.A.1) 

0 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos 
professores (AF.A.2) 

2 
Actividades de 

avaliação formativa 
(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) Por parte dos 

encarregados 
de educação (AF.A.3) 

1 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

5 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

São actividades com correspondência ao que se verificou no 1.° período, 

tendo, no entanto, sido registado em acta que o conselho analisou os relatórios 

dos reforços curriculares de alguns alunos. Como já referimos, tal facto não 

corresponde totalmente à verdade já que os respectivos docentes (ausentes 

deste conselho por não serem docentes da turma) apenas fizeram chegar os 

relatórios à reunião, perante os quais nenhum professor se pronunciou. 

- "... foram preenchidos todos os documentos referentes a esse processo..."; 
- "Não foi avaliado o aluno Leonel Filipe Terra, número onze, visto nunca ter 
comparecido às actividades lectivas, este encontra-se abrangido pela escolaridade 
obrigatória..."; 
- "A aluna Maria Luísa Lopes Araújo, número dezasseis, deixou de comparecer às 
actividades lectivas no dia onze de Fevereiro do corrente ano..."; 
- "Ambos os Encarregados de Educação foram contactados via carta registada, não 
tendo sido obtida até à data qualquer resposta por parte dos mesmos..."; 
- "Para todos estes alunos foram elaboradas medidas de apoio educativo..."; 
- "... após preenchimento do mapa estatístico..."; 
- "O aluno Raul Cunha, número vinte e um, deixou de frequentar os Serviços de 
Psicologia e Orientação... "; 
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- "... um aluno da turma beneficia de adaptações curriculares, Raul André Cunha, 
número vinte e um..."; 
- "... reforço curricular e relativamente à disciplina de Matemática foram analisados os 
relatórios e os respectivos balanços dos alunos: Lucas Lopes, número treze; Marta 
Pereira, número dezassete, e Martinho Castro, número dezoito..."; 
- "Dos alunos propostos, foram excluídos, no dia sete de Março, por falta de 
assiduidade, e os seguintes: Carlos Barbosa, número quatro; Jorge Seara, número 
nove; Luís Marques, número catorze; Maria Luísa Araújo, número dezasseis, e Raul 
Cunha, número vinte e um, encontrando-se este último em lista de espera..."; 
- "O encarregado de educação do aluno Jorge Seara, número nove, não autorizou a 
frequência das aulas de reforço curricular à disciplina de Língua Portuguesa..."; 
- "No que concerne ao Projecto Curricular de Turma, o conselho foi unânime em 
considerar que não são necessários reajustamentos...". 

A segunda categoria com maior número de unidades de sentido é a 

categoria das Actividades de avaliação sumativa (9 US): 
-"... turma procedeu à avaliação qualitativa e quantitativa dos alunos..."; 
- "Procedeu-se também à avaliação dos alunos para as áreas curriculares não 
disciplinares atribuindo-lhes uma menção descritiva e para a Área de Projecto uma 
menção qualitativa..."; 
-"... percentagem superior a cinquenta por cento de níveis inferiores a três à disciplina 
de Inglês..."; 
- "... identificação dos alunos com aproveitamento insuficiente, a saber, Carlos 
Barbosa, número quato; Joana Sousa, número seis, Jorge Silva, número oito; Lidiane 
Mota, número doze; Luís Marques, número catorze, e Raul Cunha, número vinte e 
um..."; 
- "Considerou o aproveitamento satisfatório..."; 
-"... comportamento este foi considerado pelo conselho também como satisfatório..."; 
- "O aluno continua com nível inferior a três às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa, Inglês, Francês e Matemática..."; 
- "... considerando-se a assiduidade excelente, sendo o empenho e o progresso 
satisfatórios...". 

Mais uma vez as referências a este tipo de actividades prendem-se com a 

atribuição dos níveis nas diferentes áreas curriculares, com a identificação dos 

alunos com aproveitamento insuficiente e com a identificação das áreas 

curriculares em que o nível de negativas é superior a 50%. No entanto, pela 

primeira vez aparece uma ocorrência a uma avaliação sumativa que destaca os 

aspectos positivos da evolução de determinados alunos. 

Contrariamente ao que se verificou no 1.° período, a categoria que 

engloba as unidades de sentido que dizem respeito a Actividades de 

avaliação formativa é a que tem menor número de ocorrências (8 US). 

Prende-se sobretudo com questões que englobamos na subcategoria das 

Causas Identificadas (AF.B) (5US), nomeadamente as dificuldades de 

aprendizagem, a falta de hábitos e métodos de trabalho e de estudo e a 

desmotivação de alguns alunos: 
- "... grandes dificuldades na atenção/concentração; o interesse pelo estudo tem-se 
revelado pouco ou, em alguns casos, inexistente; terem poucos hábitos de trabalho; 
não fazerem os trabalhos de casa regularmente e serem desorganizados. Revelam 

Manuel António Leite 202 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CAPÍTULO IV - Discursos o práticas de avaliação 

bastantes dificuldades na expressão oral e escrita com ocasional falta de domínio de 
vocabulário básico e regras gramaticais..."; 
- "... revelando algumas dificuldades na aprendizagem..."; 
-"... estas dificuldades existem devido não só à falta de hábitos de estudo e às outras 
razões apontadas no ponto um da presente acta..."; 
- "... foi caracterizado por este conselho como sendo desmotivado, desinteressado, 
desorganizado, sem hábitos e métodos de estudo, revelando falta de concentração e 
atenção e tendo interesses divergentes dos escolares..."; 
- "... estar totalmente alheado durante as aulas, não tem o caderno diário organizado, 
não realiza os trabalhos de casa e não demonstra qualquer interesse nem empenho 
para superar as dificuldades detectadas nessas disciplinas...". 

No entanto, dentro desta categoria, aparecem ainda referências a 
Medidas a tomar (AF.A) quer Por Parte dos Professores (AF.A.2) (2US), como 
a valorização da participação oral dos alunos: 

- "... o conselho de turma propõe uma maior valorização da participação dos alunos na 
sala de aula, reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa e cadernos diários..."; 
- "... valorizar a participação oral, aumentar a produção e treino de exercícios práticos 
de expressão escrita e implementar estratégias de responsabilização dos alunos...". 

quer Por Parte dos Encarregados de Educação (AF.A.3) (1 US): 
- "... solicitar um maior envolvimento dos encarregados de educação nas tarefas 
escolares e actividades lectivas...". 

Relativamente ao 3.° período as categorias que englobam unidades de 
sentido relacionadas com Actividades do tipo assumidamente burocrático e 
com Actividades de avaliação sumativa têm o mesmo número de 
ocorrências (quadro XL). 

QUADRO XL - Número de unidades de sentido por categoria e subcategoria da 
análise de conteúdo da acta da reunião de avaliação do 3o período - 7o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Actividades do 

tipo assumidamente 
burocrático (AB) 

14 

Actividades de 
avaliação 

sumativa (AS) 
14 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos alunos 
(AF.A. 1) 

0 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) 

Por parte dos 
professores (AF.A.2) 

2 
Actividades de 

avaliação formativa 
(AF) 

Medidas a tomar 
(AF.A) Por parte dos 

encarregados 
de educação (AF.A.3) 

0 

Actividades de 
avaliação formativa 

(AF) 

Causas 
identificadas (AF.B) 

5 

FONTE: Acta da reunião de avaliação. 

Já no 2.° período o número de unidades de sentido relacionadas com as 

actividades burocráticas era elevado. Além das mencionadas no 1.° e 2.° 
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períodos, acrescem agora a identificação dos alunos a propor para reforço 
curricular no ano lectivo seguinte, a elaboração dos relatórios analíticos onde 
se especificam as aprendizagens não realizadas nas diferentes áreas 
curriculares e a avaliação do Projecto Curricular de Turma: 

- "Não foi avaliado o aluno Leonel Terra, número onze, visto nunca ter comparecido às 
actividades lectivas, este encontra-se abrangido pela escolaridade obrigatória..."; 
- "A aluna Maria Luísa Araújo, número dezasseis, deixou de comparecer às actividades 
lectivas a partir do dia onze de Fevereiro do corrente ano..."; 
- "Os alunos Lidiane Mota, número doze, e Luís Marques, número catorze, que 
estiveram sujeitos a medidas de apoio educativo, planos de recuperação e outras 
estratégias de remediação, conseguiram superar as dificuldades e desenvolver 
competências necessárias tendo por isso transitado de ano..."; 
- "Para estes alunos foram elaborados os respectivos relatórios analíticos onde se 
especificaram as aprendizagens não realizadas..."; 
- "... analisando o nível de aproveitamento da turma..."; 
- "... preenchimento do mapa estatístico..."; 
- "... frequentaram as aulas de reforço curricular a Matemática os alunos Lucas Lopes, 
número treze; Marta Pereira, número dezassete, e Martinho Castro, número dezoito..."; 
- "O Conselho de Turma analisou os relatórios do reforço curricular de Matemática..."; 
- "Foram propostos para reforço curricular à disciplina de Matemática para o próximo 
ano lectivo os alunos Carlos Barbosa, número quatro; Joana Sousa, número seis; 
Jorge Silva, número oito; Lidiane Mota, número doze; Maria Luísa Araújo, número 
dezasseis; Marta Pereira, número dezassete, e Raul Cunha, número vinte e um..."; 
- "... Projecto Curricular de Turma, o Conselho procedeu à avaliação e deu-o como 
concluído....". 

Em relação aos procedimentos que se relacionam com actividades de 
avaliação sumativa verificamos que do I o (7 US) para o 2.° (9 US) e para o 3.° 
período (14 US) existe um aumento gradual, mas significativo, no número de 
ocorrências, o que parece sugerir uma evolução na importância atribuída pelo 
conselho com o decorrer do ano lectivo, a esta modalidade de avaliação. Deste 
tipo de actividades são exemplos a atribuição dos níveis nas diferentes áreas 
curriculares, a identificação dos alunos retidos e a justificação dos insucessos: 

- "... Turma procedeu à atribuição dos níveis nas várias disciplinas..."; 
- "Nas áreas não disciplinares, Formação Cívica e Estudo Acompanhador fez-se a 
apreciação descritiva dos alunos, bem como a menção qualitativa no caso de Área de 
Projecto, que consta nos registos de avaliação..."; 
- "A aluna Lidiane Mota, número doze, obteve nível três à disciplina de Matemática 
devido fundamentalmente ao seu empenho, motivação, comportamento e trabalhos 
realizados na aula, aliado a estes factores foi ponderado também a idade da aluna..."; 
- "... foram retidos os alunos: Maria Luísa Araújo, número dezasseis, com doze níveis 
inferiores a três e não satisfaz como menção a Área de Projecto; Carlos Barbosa, 
número quatro, e Raul Cunha, número vinte e um, ambos com seis níveis inferiores a 
três; Joana Sousa, número seis, e Jorge Silva, número oito, ambos com cinco níveis 
inferiores a três..."; 
- "Estes alunos estiveram sujeitos a medidas de apoio educativo, planos de 
recuperação e estratégias de remediação, mas não progrediram em relação aos 
objectivos aí definidos, desta forma o Conselho de Turma decidiu pela sua retenção..."; 
- "... aproveitamento foi considerado satisfatório..."; 
- "Quanto ao comportamento da turma, este também foi considerado satisfatório..."; 
- "... o aluno Raul Cunha, número vinte e um, abrangido pela modalidade de educação 
especial, com adaptações curriculares, não conseguiu desenvolver as competências 
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básicas e não atingiu os conhecimentos para ele definidos no Projecto Curricular de 
Turma às disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Matemática e 
Francês, não tendo por isso transitado de ano...". 

Por outro lado, como nos é dado constatar, a categoria que diz respeito às 

Actividades de avaliação formativa verificou, ao longo do ano lectivo, um 

decréscimo no número ocorrências (7 US). Cinco das unidades de sentido 

registadas prendem-se com as Causas Identificadas (AF.B) e estão todas 

relacionadas com dificuldades de aprendizagem, falta de métodos de trabalho 

e de estudo e com a falta de acompanhamento dos encarregados de educação 

de alguns alunos na sua vida escolar. 
- "... se verifique que existem, por vezes, conversas paralelas e fora do contexto da sala 
de aula..."; 
- "... verificou um elevado número de faltas injustificadas às disciplinas de Língua 
Portuguesa, Inglês, Geografia e Matemática..."; 
- "... o aluno não se empenhou nas tarefas escolares propostas, não realizou os 
trabalhos de casa, foi pouco ou nada participativo na sala de aula, ficando por isso 
comprometido o processo de ensino-aprendizagem..."; 
- "... que o aluno se recusou a frequentar as sessões de Psicologia e Orientação de que 
a Escola dispõe..."; 
- "Para além de todos estes factores também não houve envolvimento do encarregado de 
educação na vida escolar do aluno...". 

Além disso, identificamos duas unidades de sentido que dizem respeito a 

Medidas a tomar (AF.A) Por parte dos professores (AF.A.2), mas que não 

envolvem reflexão ou alteração de práticas por parte dos mesmos: 

- "... Conselho de Turma propõe que o aluno continue a usufruir de adaptações 
curriculares no próximo ano lectivo..."; 
- "O conselho é unânime em considerar que deve ser dada continuidade a este projecto 
(PCT)...". 

■ Sobre os comentários laterais dos professores 

À semelhança do procedimento de estudo efectuado para o 9.° ano de 

escolaridade, como complemento desta primeira análise dos conselhos de 

avaliação, procederemos agora a uma análise de conteúdo apenas dos 

comentários laterais dos professores (6.
a etapa de análise - anexos 24 e 26), 

registados durante as observações que podem fornecer indicações das 

representações que os mesmos têm dos alunos e do trabalho a desenvolver. 

Assim, também para o 7.° ano mantivemos as mesmas categorias de 

análise: Representações que os professores têm dos alunos verbalizados 
nos conselhos de turma (RP.AL) e Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos conselhos de turma (RP.TRB). 
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Nos dados que recolhemos durante as observações da reunião do 1^ 
período, não registámos qualquer tipo de comentário lateral feito pelos 
docentes. Pensamos que tal facto se ficou a dever simplesmente à inexistência 
desses mesmos comentários, embora se possa sempre admitir que nos tenha 
falhado algum registo. No entanto, a coincidência de também no 2.° e 3.° 
períodos o número de registos de comentários ser muito reduzido, poderá 
levar-nos a admitir que este facto resultou destes professores serem menos 
participativos ou menos abertos à comunicação. Tal convicção ganha maior 
consistência ao relembrar que, dos 15 elementos de cada um dos conselhos 
(do 7.° e do 9.° ano), apenas se mantêm em ambos os professores de Inglês, 
Geografia e Físico-Química, sendo que em todos as restantes áreas 
curriculares os docentes são diferentes. Tal diversidade pode talvez explicar o 
facto de existirem bastantes comentários laterais de docentes no 9.° ano e 
muito poucos no 7.° ano. Mas sobretudo, não podemos deixar de salientar que, 
esta falta de comentários também poderá estar relacionada com o facto de a 
directora de turma ter conduzido as reuniões a que presidia de uma forma 
muito rápida e directiva, o que não dava muito espaço a discussão. Não se 
pode também esquecer o facto de a avaliação dos alunos do 7.° ano estar ao 
abrigo de um novo normativo legal, embora este pareça estar pouco presente 
nas mentes dos professores, o que poderia inibir algumas das suas 
intervenções. 

De qualquer forma, já no 2.° período (Quadro XL), um docente proferiu 
um comentário lateral que inserimos na categoria Representações que os 
professores têm do trabalho a desenvolver nos conselhos de turma Como 

burocrata (RP.TRB.bur): 

- "Não dês 1, senão tens de justificar!". 

QUADRO XLI - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante a reunião de avaliação do 2o período - 7° ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Representações que os professores 

têm dos alunos verbalizadas nos 
conselhos de turma (RP.AL) 

Positivas 
(RP-AL-p) 0 

Representações que os professores 
têm dos alunos verbalizadas nos 

conselhos de turma (RP.AL) Negativas 
(RP.AL-n) 

0 

Representações que os professores 
Como burocrata 
(RP.TRB.bur) 

1 
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têm do trabalho a desenvolver nos 
conselhos de turma 

(RP.TRB) 

Como classificador 
(RP.TRB.clss) 

0 têm do trabalho a desenvolver nos 
conselhos de turma 

(RP.TRB) Como formador 
(RP.TRB.form) 0 

FONTE: Registos de observação. 

Apesar de único, este tipo de comentário alerta-nos para o facto de que 
muitas vezes os docentes condicionam as avaliações e classificações dos 
alunos em função do trabalho que terão de desenvolver. Determinado tipo e 
quantidade de classificações exige (de acordo com os conselhos executivos 
das escolas) que os docentes apresentem a justificação dessas mesmas 
classificações por escrito para anexar ou inserir na acta da reunião. Daí que 
este docente tenha advertido um colega para o facto, sugerindo que o mesmo 
atribuísse o nível 2 ao aluno, ficando assim dispensado do trabalho de justificar 
a nota. Já tivemos oportunidade de confirmar este aspecto através da análise 
efectuada às actas, onde encontrámos, por exemplo, justificações de 
professores que atribuíram mais de 50% de negativas na sua área curricular. 

No 3.° período (Quadro XLII), também apenas registámos 4 comentários 
laterais dos professores, que inserimos, igualmente, na categoria 
Representações que os professores têm do trabalho a desenvolver nos 
conselhos de turma, mas desta vez Como classificadores (RP.TRB.clss): 

- "Ele gozou-me o ano inteiro! É bem feito! Vai chumbar e só lhe vai fazer bem!"; 
- "Isto está bonito!" (Comentário de uma professora perante o panorama de negativas); 
- "A meia dúzia é sempre mais barato!" (Comentário de gozo de um dos professores 
pelo número de negativas de um aluno). 
- "Acho que os colegas devem reflectir melhor sobre as notas do fulano X!" 
(Comentário da Directora de Turma em tom irónico e de brincadeira cada vez que 
concluída a conferência das classificações de alguns alunos); 

Este tipo de comentários parece deixar implícita a ideia de que, ao exercer 
a actividade de classificação, estes docentes estão a fazer um exercício de 
poder e, de alguma forma, a sancionar os alunos pelo seu desempenho ao 
longo do ano. O elevado número de negativas é motivo de chacota por parte de 
alguns docentes que culpabilizam e penalizam os alunos pelo seu insucesso 
escolar. 
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QUADRO XLII - Número de unidades de sentido, por categoria e 
subcategoria da análise de conteúdo, dos comentários laterais dos docentes 
verbalizados durante a reunião de avaliação do 3o período - 7o ano. 

Categorias de análise Subcategorias Número de 
unidades de 

sentido 
Representações que os professores 

têm dos alunos verbalizadas nos 
conselhos de turma (RP.AL) 

Positivas 
(RP.AL-P) 0 

Representações que os professores 
têm dos alunos verbalizadas nos 

conselhos de turma (RP.AL) Negativas 
(RP.AL-n) 

0 

Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como burocrata 
(RP.TRB.bur) 

0 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) 

Como classificador 
(RP.TRB.clss) 

4 
Representações que os professores 
têm do trabalho a desenvolver nos 

conselhos de turma 
(RP.TRB) Como formador 

(RP.TRB.form) 0 
FONTE: Registos de observação. 

IV-3.4.3. Análise comparativa dos conselhos de avaliação do 9.° ano e 

do 7.° ano de escolaridade 

Não tendo à partida definido como um dos principais objectivos do nosso 

trabalho, fomos sempre sentindo alguma necessidade em realizar as análises 

efectuando pontuais comparações entre os conselhos de avaliação do 9.° e do 

7.° ano. Deste modo, parece-nos relevante que, de uma forma mais 

organizada, se sistematize essa comparação destacando afastamentos e 

proximidades entre os dois níveis de ensino, no que diz respeito às análises 

das actas das reuniões e aos nossos registos de observação, incluindo os 

comentários laterais dos professores durante esses momentos de avaliação 

dos alunos (7.a etapa de análise). 

Assim, em relação às análises das actas, importa referir que, apesar dos 

normativos regulamentares da avaliação serem distintos para o 9.° e para o 7.° 

ano, encontrámos só ligeiras diferenças entre os procedimentos de trabalho 

nos conselhos de avaliação das duas turmas estudadas. No entanto alguns 

aspectos se devem referir: 

(i) o papel de director de turma foi desempenhado de formas distintas 

nos dois conselhos de turma; enquanto o director de turma do 9.° ano 

atribuía aos professores a obrigação de realizar algumas tarefas 

solicitando a participação de todos, a directora de turma do 7.° ano não 

incentivava a participação, a reflexão e a partilha de informação, uma 
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vez que tinha como principal objectivo realizar as reuniões o mais 

rapidamente possível dando apenas cumprimento às respectivas 

ordens de trabalho; 

(ii) em todos os conselhos de professores dos dois níveis de ensino 

existiu sempre uma preocupação, por parte de todos os elementos, em 

cumprir a ordem de trabalhos definida pelo Conselho Executivo, uma 

vez que as tarefas aí desenvolvidas eram previamente definidas não 

sendo espontâneas; 

(iii)foi constante a preocupação, por parte do director de turma ou do 

seu secretário em lavrar as actas das reuniões segundo a ordem de 

trabalhos. Esta preocupação foi tal que partes da acta, ou mesmo a 

sua totalidade (no caso das reuniões do 7.° ano), foram previamente 

elaboradas para cumprir o definido pela ordem de trabalhos; 

(iv)quer no 9.°, quer no 7.° ano, durante as reuniões foram discutidos 

alguns assuntos que não foram mencionados nas actas. O contrário 

também se verificou, uma vez que as actas referem como tendo sido 

realizadas determinadas tarefas em determinados moldes, o que não 

correspondeu ao seu real desenvolvimento na reunião. O exemplo 

mais evidente são as referidas reflexões/ponderações sobre as 

avaliações de determinada área curricular, mas perante as quais 

nenhum professor manifestou a sua opinião; 

(v) outra semelhança que foi possível notar entre os dois conselhos foi 

o frágil conhecimento que os docentes demonstraram ter sobre os 

normativos legais que regulamentam as avaliações dos alunos, 

nomeadamente no que se refere às avaliações das áreas curriculares 

não disciplinares. Este facto foi mais notório no caso do 7.° ano, uma 

vez tratar-se de uma lei muito recente. Sobre este aspecto importa 

referir que todos os professores tiveram, nesse ano lectivo, de 

trabalhar simultaneamente com duas legislações distintas o que 

poderá ter causado alguma confusão; 

(vi) o tipo de actividades desenvolvidas e registadas em acta foi muito 

semelhante nos dois anos lectivos, sendo que se prendem com o 
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preenchimento dos documentos de avaliação (pautas e registos 
individuais de avaliação) ocupando a maior parte do tempo, atenção e 
preocupação dos professores apesar de serem os únicos momentos 
de colaboração que existem entre elementos do conselho; 

(vii) no entanto, em relação ao 1.° período o maior número de 
actividades prendeu-se com questões burocráticas, no 9.° ano e com 
questões de avaliação formativa no 7.°ano. Este aspecto poderá estar 
relacionado com o facto de no 7.° ano de escolaridade existir uma 
maior preocupação, decorrente da legislação em vigor, em incrementar 
a avaliação formativa, dado que se trata de um ano inicial de ciclo e o 
9.° é o ano terminal de ciclo. Há uma consciência colectiva que as 
avaliações formativas no 7.° ano, principalmente do 3.° período, têm 
efeitos no ano lectivo seguinte, e o mesmo não se verifica no 9.° ano 
de escolaridade porque quando os alunos transitam para o ensino 
secundário as informações sobre o seu percurso escolar não passam 
das escolas do 2o e 3o ciclos para as escolas secundárias. Saliente-se 
que em ambas as ordens de trabalho apenas se verificou referência 
aos projectos curriculares de turma no 2.° período pelo que também 
não se verificou qualquer abordagem ao mesmo por parte dos 
professores durante as reuniões; 

(viii) outra semelhança entre as reuniões dos 7.° e do 9.° ano é o facto 
de em ambas as actividades de avaliação sumativa ganharem 
relevância com o avançar do ano lectivo, sendo acompanhadas de 
uma maior envolvimento dos professores, dado o elevado peso que os 
mesmos atribuem às classificações de final do ano lectivo. 

Em relação aos comentários laterais produzidos pelos professores, não 
pudemos realizar grandes comparações uma vez que, como já tivemos 
oportunidade de evidenciar se verificou uma grande desigualdade entre o 
número de ocorrências dos mesmos nos conselhos do 9.° e do 7.° ano. Isto é, 
enquanto que durante as reuniões do 9.° ano os professores produziram um 
elevado número de comentários laterais que tivemos oportunidade de registar, 
nos conselhos do 7.° ano o mesmo não se verificou. Poderemos admitir, no 
entanto, que as principais causas desta desigualdade podem estar 
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relacionadas com o facto de os elementos dos dois conselhos não serem os 
mesmos, ou com o facto da directora de turma do 7.° ano ter conduzido os 
trabalhos de forma mais dirigida e rápida, ou ainda o facto do normativo legal 
de avaliação ser diferente e recente o que inibia, de alguma forma, as 
intervenções laterais dos docentes deste nível de escolaridade. 

É de salientar que os pontos (ii), (iii), (iv) e (vi) sublinham o peso que as 
questões burocráticas têm nos conselhos de avaliação dos alunos. Por seu 
lado os pontos (v) e (vii) evidenciam uma possível importância da legislação. O 
ponto (i) evidencia, também, uma possível importância do papel que os 
directores de turma podem ter na condução destas reuniões. 
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Estas considerações finais, enquanto súmula do trabalho estão 

organizadas em torno de três pontos. O primeiro relembra as intenções do 

estudo e o caminho de investigação percorrido. O segundo prende-se com a 

interpretação dos resultados, incidindo concretamente sobre os principais 

significados da avaliação inferidos a partir do trabalho empírico, tentando dar 

resposta a algumas das questões que o orientaram. O terceiro ponto prende-se 

com uma reflexão sobre as limitações com que nos deparámos na sua 

realização e as mais-valias que esta etapa teve no nosso percurso de formação 

pessoal e profissional. 

No início deste trabalho definimos uma série de questões em torno das 

quais elaborámos toda a nossa investigação, que, alicerçada num quadro 

teórico e legal, se propunha ser um estudo de caso sobre práticas de avaliação 

em duas turmas de dois níveis de escolaridade. É evidente que, tendo 

efectuado o estudo numa escola do 2.° e 3.° ciclos do ensino básico do Norte 

de Portugal Continental, não podemos dizer que as práticas de avaliação, em 

especial em conselho de docentes, se processam, na mesma escola, todas nos 

mesmos moldes, muito menos da mesma forma em outras escolas. No 

entanto, como esta escola não tem características que a distinga fortemente 

das demais, nomeadamente em termos institucionais ou curriculares, e 

baseados também na nossa experiência profissional, podemos supor que o seu 

tipo de práticas avaliativas terá uma certa probabilidade de verificar em outras 

escolas e em outros conselhos de professores. 

Revisitando as intenções e o percurso deste trabalho 

Parece oportuno, neste momento, relembrar as intenções e o percurso 

percorrido para a realização deste trabalho. Assim, à partida, os nossos 

objectivos passavam por realizar um estudo que nos permitisse procurar 

respostas para as seguintes questões: 

- Que representações têm os professores do 3° ciclo do Ensino 

Básico sobre a avaliação dos alunos? 

- Que juízos fazem os professores sobre a avaliação dos alunos? 
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- Qual é o objectivo das avaliações que os professores fazem 

dos alunos? 

- Que efeitos esperam os professores produzir ao realizar essas 

avaliações? 

- Como é que os professores constroem a avaliação que fazem dos 

alunos? 

- A que tipo de procedimentos recorrem os professores para 

avaliar os seus alunos? 

- A que tipo de instrumentos recorrem os professores no 

momento de avaliar os seus alunos? 

- 0 que representam as reuniões de avaliação dos alunos para a 

avaliação dos mesmos? 

- Que peso atribuem os professores a estes mesmos conselhos 

na avaliação dos alunos? 

- Que tipo de procedimentos são realizados nestes conselhos de 

avaliação? 

- Que efeitos geram estas reuniões nas avaliações dos alunos? 

- Que efeitos geram os resultados das avaliações dos alunos ao 

nível das práticas dos docentes? 

- Serão, ou não, os conselhos de turma momentos de avaliação 

dos alunos? 

Sem que nos tivéssemos limitado à procura cega de respostas para 
as questões anteriores, construímos, nos três primeiros capítulos, um 
quadro teórico de referência que serviu de suporte ao trabalho empírico 
realizado no capítulo seguinte. Neste sentido, o percurso deste estudo foi 
delineado em quatro capítulos que tentam aprofundar e analisar os 
sentidos decorrentes das questões que nos orientaram. Focalizemos 
apenas a nossa atenção nos aspectos centrais de cada um dos capítulos 
de forma a evitar repetição de discurso. 
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0 primeiro e segundo capítulos sustentam a análise empírica, sendo que o 

primeiro se prende com o quadro teórico de referência assentando 

essencialmente na problemática da avaliação onde se clarificam conceitos, 

modalidades, instrumentos e funções da avaliação analisada segundo uma 

perspectiva sociológica. Já no segundo capítulo, também fundamentalmente de 

cariz teórico, procedemos a uma contextualização e análise do sistema de 

avaliação dos alunos em Portugal, explicitando as concepções de avaliação 

para que apontam os normativos legais em vigor, numa nova lógica de 

organização e gestão do currículo contrapondo-o com o modelo anterior 

(Despacho Normativo n.°30/2001 e Despacho Normativo n.°98-A/92). Por sua 

vez, o terceiro capítulo explicita e justifica as opções metodológicas tomadas 

no momento de realizar o estudo de caso, nomeadamente no que diz respeito 

aos processos, fontes e instrumentos de recolha da informação. Por fim, o 

último capítulo encerra em si toda a análise dos dados e os resultados da 

investigação, tentando avançar algumas respostas para as questões de partida 

iniciais. 

A partir da análise e interpretação dos dados, realizada no último capítulo, 

que constituiu toda a parte empírica deste estudo, tecemos uma reflexão final 

sobre os principais significados que a avaliação assume, com o objectivo de 

tentar responder a algumas das questões formuladas. 

Reflexão sobre alguns dos significados da avaliação retirados a 

partir da pesquisa efectuada 

Esta etapa de trabalho reporta-se ao que inicialmente denominámos de 

3.° nível de análise e que, recorrendo às informações anteriores, do 9.° e do 7.° 

ano de escolaridade, se prende com a reflexão sobre significados da avaliação. 

Apesar de este nível de análise ter sido já inserido nas etapas anteriores, 

quando considerámos as actas das reuniões do final de cada um dos períodos 

lectivos, os nossos registos de observação, onde se incluem os comentários 

laterais verbalizados pelos docentes no decorrer desses conselhos, as opiniões 

dos alunos e dos professores, admitimos que a avaliação assume importantes 

significados que agora importa salientar. 
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1 - Os alunos inquiridos sugerem reconhecer-se como objectos da 

avaliação que, segundo os mesmos, parece estar apenas ao serviço dos seus 

professores. 

Os alunos aos quais aplicámos os questionários produziram respostas 
que nos permitem concluir que os mesmos têm consciência dos aspectos 
segundo os quais os professores realizam as suas avaliações. Ao referirem 
que os professores quando os avaliam levam em consideração, além dos 
testes e dos trabalhos de casa, sobretudo parâmetros do domínio atitudinal, 
nomeadamente o seu comportamento o interesse ou esforço, os alunos parece 
estarem mais ou menos conscientes do peso da domesticação e da 
normalização a que estão sujeitos. A maioria dos alunos embora não tenha 
disso uma consciência explícita, exprime-se de forma que revela ter 
interiorizado que a avaliação é um instrumento de poder ao serviço dos 
professores, que serve para medir as suas capacidades, decidir quem passa 
ou quem reprova ou ainda para seleccionar os bons dos maus alunos. Note-se, 
por exemplo, que os alunos dizem que intervêm na sua avaliação quando 
apreciam o seu desempenho na sala de aula, quer ao nível dos seus 
comportamentos e atitudes como ao nível dos saberes adquiridos. Assim, os 
alunos parecem interiorizar e actuar de acordo com aquilo que os professores 
mostram querer. Por outras palavras, os professores, através das suas práticas 
de avaliação, fazem com que os alunos as interiorizem e ajam segundo as 
suas intenções, sendo meros objectos de avaliação. É de salientar a 
consciência que os alunos têm quando referem que intervêm na sua avaliação 
através da auto-avaliação ou de questões atitudinais, mas que esses aspectos 
não são levados em atenção pelos docentes nas avaliações e muito menos 
para a sua expressão em classificação. 

Os dados recolhidos fazem-nos admitir que haverá alguma consciência, 
por parte de certos alunos, que existem determinados aspectos que os 
professores dizem que "contam" para a avaliação só para impor valores por 
eles idealizados como mais adequados e impor o cumprimento de regras na 
sala de aula, mas que, de facto, esses aspectos não são suficientemente 
valorizados nas avaliações que os professores deles fazem. Este aspecto 
parece ser apoiado através das análises aos conselhos de avaliação. 
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2 - Os professores afirmam privilegiar práticas de avaliação formativa que 

não são sentidas pelos alunos nem se verificaram durante os conselhos de 

professores. 

Este é um dos principais aspectos que importa destacar. De facto, 
verificámos algumas incoerências e até oposições entre aquilo que os 
professores verbalizam e aquilo que verbalizam os alunos ou o que podemos 
verificar enquanto observadores participantes no decorrer dos conselhos de 
turma. Sobre a tomada de consciência deste facto por parte dos alunos 
referimo-nos no ponto anterior. Em relação ao que os professores verbalizam 
como sendo as suas práticas de avaliação e ao que parece ser a sua fraca 
correspondência com a prática que desenvolvem, importa agora registar, 
embora os pontos seguintes toquem na questão de uma forma mais incisiva. 

Assim, enquanto os alunos referiram que a utilidade da avaliação se 
prende sobretudo com questões de avaliação sumativa (medição, classificação 
e decisão de retenção ou aprovação), as afirmações sobre a avaliação feitas 
pelos professores referem-se maioritariamente a questões de avaliação 
formativa (desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e reflexão). 
Contudo, existe também uma relevante associação da avaliação à 
classificação, à selecção ou à comparação, ou seja, a aspectos mais 
relacionados com a avaliação sumativa. No entanto, através das análises 
efectuadas às reuniões de avaliação, sobretudo no que respeita aos 
comentários laterais por eles feitos, podemos constatar que os professores 
valorizaram muito pouco práticas de avaliação formativa, estando sobretudo 
ocupados com as questões sumativas e burocráticas da avaliação muito 
relacionadas, como se disse já, com um exercício mais ou menos consciente 
do poder na sua função de educadores. No entanto, o conselho de turma do 7.° 
ano de escolaridade preocupou-se um pouco mais com as questões formativas 
para as quais a legislação apela e se tornam necessárias para o projecto 
curricular de turma que deve ser dado a conhecer aos professores do ano 
lectivo seguinte. 

3 - A principal função dos conselhos analisados, nos moldes em que 
decorreram, parece ter sido de realizar, com carácter bastante burocrático e 
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impessoal, a avaliação sumativa de forma a dar a conhecer aos encarregados 

de educação as classificações dos alunos nas diversas áreas curriculares. 

As reuniões de avaliação realizaram-se por imposição legal, com uma 

ordem de trabalhos claramente definida pelo conselho executivo, obrigando os 

docentes a realizarem, no final de cada período, uma avaliação sumativa que 

conduziu a uma classificação, situando os alunos numa escala de 1 a 5 criando 

hierarquias de excelência (e de uma "excelência" nunca debatida nem 

questionada) e seleccionando os "bons" dos "maus" estudantes. Estas 

classificações ganham muita importância uma vez que foram colocadas em 

pautas afixadas num local público bem visível ficando o resultado do trabalho 

de um aluno exposto perante toda a comunidade escolar e todos os 

encarregados de educação, que, naturalmente, estabelecem comparações 

entre alunos e entre turmas. Admitimos que esta publicação dos resultados 

acentua as hierarquias que são transportadas para fora dos muros da escola, 

ficando a imagem dos alunos na sociedade presa aos seus resultados 

académicos. 

Como no terceiro período o efeito final da avaliação se traduz na retenção 

ou aprovação dos alunos, na nossa opinião, comprovada por alguns dos seus 

comentários e atitudes, os docentes consideraram estas reuniões como sendo 

as mais importantes. No final do ano os professores participaram mais nas 

reuniões através de uma mais visível verbalização das suas opiniões. No 

entanto, as questões mais valorizadas foram sempre as apreciações negativas 

e as classificações. 

Para o aluno e para o encarregado de educação estas reuniões apenas 

têm valor porque delas saem os documentos que dão a conhecer as 

classificações em cada área curricular, permitindo aos mesmos tomar as 

medidas que considerarem necessárias em função dos seus resultados. 

No entanto, como tivemos oportunidade de verificar, o diagnóstico de 

dificuldades e as estratégias de recuperação a implementar foram registadas 

em acta à qual nem o aluno nem o encarregado de educação têm acesso. Para 

que o aluno retire proveito futuro das avaliações feitas pelo conselho seria, 

como é evidente, necessário que o director de turma as dê a conhecer em 

reunião, onde todos os encarregados de educação estejam presentes. 

Manuel António Leite 218 



Do Dizer ao Fazer- Um olhar sobre a avaliação dos alunos a partir dos conselhos de professores. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4 - 0 oaoel desempenhado pelos professores, nas reuniões de avaliação 

analisadas, é sobretudo um papel burocrático, individual e de exercício de 

poder. 

Esta interpretação do significado do papel do professor nestas reuniões 
fundamenta-se, de acordo com os dados recolhidos, nos seguintes aspectos: 

Em primeiro lugar, é necessário recordar que decorrente de várias 
imposições, existe realmente uma sobrecarga de actividades de trabalho 
burocrático às quais os professores têm de dar cumprimento, o que ocupa 
grande parte do tempo destinado às reuniões. São vários os documentos que 
nestes momentos devem ser preenchidos por pelo conselho, nomeadamente 
as pautas, os registos biográficos, os registos individuais de avaliação, os 
planos de recuperação, etc. Como as pautas e as actas são documentos que 
se tiverem erros podem implicar a repetição dos conselhos, substituição dos 
mesmos (o que implicaria um aumento do trabalho dos professores) ou uma 
chamada de atenção por parte do Conselho Executivo existiu sempre uma 
grande preocupação, por parte de alguns docentes, em tratar esses 
documentos com o maior cuidado possível. Mesmo assim, verificou-se algum 
desconhecimento dos procedimentos legais de avaliação, nomeadamente no 
que diz respeito a quem compete a avaliação das diferentes áreas curriculares 
sobretudo das não disciplinares. 

No entanto, a julgar pelos comentários laterais dos professores, todo o 
trabalho burocrático não resultou enquanto procedimento de avaliação 
formativa dos alunos. Por exemplo, em relação aos planos de recuperação, 
diagnóstico de dificuldades ou à definição de estratégias de remediação, para 
dar cumprimento à ordem de trabalhos, os mesmos foram desvalorizados. 
Como apenas se definiram estratégias de recuperação para que as mesmas 
constassem em acta ou nos planos de recuperação dos alunos, os docentes 
não as valorizam nem implementam, chegando mesmo a repetir-se estratégias 
de turma para turma. Na nossa opinião, a avaliação formativa, feita em 
conselho de professores, fica-se apenas pelas intenções não passando de um 
conjunto de actividades burocráticas. A este propósito, já em 1994, Cortesão 
chamava a atenção para o facto de as reuniões pedagógicas, muitas das 
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vezes, serem "transformadas em obrigações burocráticas, desperdiçando-se 

todo o seu potencial dinamizador para os professores e para a escola" (p.45). 

Em segundo lugar, as classificações eram vistas como sendo da 

competência exclusiva de cada docente, não existindo efectiva reflexão 

conjunta sobre as avaliações que cada professor fez nem das justificações que 

apresentou. Apesar de, através do questionário, terem verbalizado estarem 

conscientes de que as avaliações deveriam resultar de um trabalho de equipa, 

sendo por isso, da responsabilidade de todos, nenhum professor colocou em 

questão as avaliações dos restantes colegas, limitando-se simplesmente a 

subscrevê-las, esperando a mesma atitude dos outros professores em relação 

às avaliações que fez dos alunos na sua área curricular. Verificaram-se 

situações em que as justificações das avaliações de um professor foram 

repetidas de turma para turma e de professor para professor. As reuniões não 

foram muito além de momentos em que os professores deram a conhecer aos 

seus pares as avaliações dos alunos na sua área curricular. A ausência de 

ponderação, reflexão e partilha fomenta a visão compartimentada da avaliação 

dos alunos. Os alunos foram sobretudo avaliados disciplina a disciplina e não 

como um todo. No entanto, o trabalho realizado pelos docentes aproximou-se 

mais de uma avaliação integrada e global no 3.° período, uma vez que nesses 

momentos houve um maior afastamento das avaliações disciplinares para, 

ponderadamente e colectivamente, avaliar globalmente o aluno com o objectivo 

de se decidir uma aprovação ou retenção. 

Nestes conselhos as actividades desenvolvidas não possibilitaram a 

efectiva reflexão e partilha entre todos os professores, não só sobre os 

resultados dos alunos mas também sobre os processos de desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem. Não se verificaram situações de trabalho que 

conduzissem ao reajuste ou reformulação de estratégias ou actividades a 

desenvolver futuramente pelos professores. 

Sobre este último aspecto importa ainda referir que, de acordo com o 

observado, o papel do director de turma parece poder ser bastante significativo 

para o trabalho de avaliação que é feito nas reuniões para esse efeito. 

Recorde-se que, apesar de tudo, o director de turma do 9.° ano parece ter-se 

esforçado mais por incentivar a discussão e a participação de todos os 
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elementos com o objectivo de que cada avaliação fosse submetida a uma 
apreciação e validação entre os docentes. Ao querer "despachar" rapidamente 
as reuniões, não dar trabalho aos colegas, trazendo a acta já feita de casa, a 
directora de turma do 7.° ano, a nosso ver, caminhou exactamente no sentido 
contrário ao do colega do 9.° ano. 

Por último, durante estes conselhos, alguns comentários laterais dos 
professores denunciaram o facto de os mesmos parecerem querer utilizar o 
poder da avaliação como instrumento de autoridade de forma a sancionar os 
alunos quer pelo seu fraco aproveitamento quer sobretudo pelo seu mau 
comportamento ou desrespeito pelas regras de funcionamento das aulas. 

5 - A avaliação que é feita sobre os alunos parece sempre ser 
considerada uma consequência da exclusiva responsabilidade directa do aluno 
e indirectamente do seu encarregado de educação. 

As análises efectuadas às actas e aos nossos registos de observação dos 
conselhos de avaliação dos dois anos de escolaridade, parecem indicar que 
todos os sucessos ou insucessos, do desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem ou dos seus resultados são considerados pelos professores 
como sendo sempre da responsabilidade do aluno e às vezes ao seu 
encarregado de educação. Parece que o aluno é sempre o "bode espiatório" e 
que o professor nunca tem "culpa" de nada que acontece durante o processo 
de ensino/aprendizagem. Basta recordar as justificações do elevado número de 
negativas ou dos níveis inferiores a dois atribuídos por alguns dos docentes, 
sobre as quais, por sinal, nunca foi realizada uma correcta reflexão, limitando-
se o conselho a "assinar por baixo". Esta falta de implicação ou de sentimento 
de responsabilização por parte dos professores alerta-nos para a necessidade 
de se investigar os contextos de trabalho e o grupo de alunos e reflectir 
honestamente sobre o assunto. Os factores que intervêm nesta ocorrência são, 
como se sabe, apontados por muitos autores como decorrentes de múltiplos 
condicionalismos. E para além disso, também todos sabemos que actualmente, 
ao nível da sociedade e do sistema quem é considerado "bode espiatório" do 
insucesso e do abandono escolar é, ao contrário do que os docentes afirmam, 
o professor. 
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Apontamentos finais 

Quando à partida optámos por realizar uma investigação na temática da 
avaliação educacional, estávamos mais ou menos cientes que iríamos entrar 
em campos controversos daquela que é socialmente mais valorizada e 
mediática componente do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, 
descobrimos que os interesses, as convicções e as opiniões de todos os que 
dela fazem parte são de tal forma diversos que nos deparámos com quem 
tenha preferido nem falar sobre o assunto ou facilmente caído em contradição 
em consequência da diferença que existe entre aquilo que se diz e aquilo que é 
ou pode ser feito na prática. Este facto constituiu apenas um dos 
constrangimentos com que nos deparámos durante o processo de elaboração 
da nossa pesquisa. 

Relacionado com o aspecto anterior, outro dos constrangimentos com que 
tivemos de trabalhar, mas como qual à priori já sabíamos que nos íamos 
deparar, foi o facto dos inquiridos muitas das vezes responderem segundo 
aquilo que acham que o inquiridor quer saber e não de acordo com as suas 
verdadeiras convicções ou acções. Este aspecto desvirtua e limita as análises 
e interpretações que se pretendem realizar. 

Ainda outra dificuldade por nós sentida foi a nossa implicação com o 
objecto de estudo, já que dele também fazíamos parte ao integrar os conselhos 
de avaliação que nos propusemos analisar. Pudemos realizar as observações 
sem que houvesse constrangimentos por parte dos professores no que diz 
respeito às suas acções ou opiniões, mas não nos envolvemos tão activamente 
nos trabalhos como normalmente fazemos nem estivemos em todos os 
momentos atentos a tudo o que poderia ser relevante para a nossa pesquisa. A 
este aspecto acresce ainda o facto de que tudo o que escrevemos sobre as 
reuniões de avaliação estudadas também a nós se reporta. Apesar de 
conscientes, este aspecto constituiu uma dificuldade e fez-nos pensar! 

Um quarto problema com que nos deparámos foi o excesso de dados 
recolhidos de que dispúnhamos e que acabámos por ter de reduzir, o que não 
nos permitiu estar sempre atento aos muitos e importantes pormenores 
relevantes para este estudo. Tudo se mostrou importante e inter-relacionado o 
que por vezes criou entraves à tarefa de análise e interpretação de dados. 
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A última dificuldade que, na nossa opinião, mais pressão exerceu sobre 

nós foi a diluição no tempo da realização da própria dissertação. Este "arrastar" 

foi sem dúvida uma consequência do excesso de trabalho como docentes 

numa escola pública distante da nossa área de residência e em acumulação 

numa escola privada desempenhando várias vezes o cargo de directores de 

turma, o que contribuiu muito para o nosso desgaste físico e psicológico, 

facilitando momentos de desânimo para a concretização e conclusão deste 

trabalho. 

Apesar das dificuldades encontradas conseguimos terminar o trabalho. As 

mais-valias foram muitas e prendem-se sobretudo com o adquirir de uma 

capacidade de análise de fenómenos que até então não tínhamos, e com as 

aprendizagens que realizámos e que de certo marcarão positivamente o nosso 

futuro como profissionais ao serviço da educação e dos alunos. No entanto, o 

principal aspecto que queremos reter para toda a nossa vida profissional é que 

devemos contrariar a tendência de colocar a avaliação apenas ao serviço do 

professor e do sistema e valorizar a sua função mais adequada e nobre que é 

servir o aluno, pois, tal como um farol que tem por função prevenir o naufrágio, 

a avaliação deveria guiar todo o processo de ensino e aprendizagem e 

constituir um estímulo para o sucesso educativo dos alunos. 

Somos da opinião que se o trabalho burocrático que envolve as reuniões 

de avaliação fosse reduzido, e se nesses momentos os professores 

dispusessem de verdadeiras condições para a reflexão partilhada sobre a sua 

prática profissional, os resultados finais dessas reuniões poderiam até estar 

mais de acordo com a finalidade que os textos legais lhe atribuem e seriam 

muito mais úteis para os alunos, que são os seus principais interessados. 

Numa nota que temos consciência de apontar para a utopia, acreditámos 

que numa escolaridade básica, que se pretende oferecer igual acesso e 

sucesso para todos os alunos, as avaliações finais de período poderiam limitar-

se a avaliações formativas e sumativas apenas de carácter qualitativo, sem 

expressão em classificação. Desta forma, as escolas e os professores 

deixariam de se preocupar tanto com as notas que têm de dar e os "papéis" 

que têm de preencher para as justificar e poderiam passar a preocupar-se 

sobretudo com o processo, valorizando as potencialidades das vertentes 
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formativa, formadora e criterial da avaliação, combatendo a normalização e a 
selecção (que não devem ser as funções de uma escola democrática), 
promovendo a formação e a emancipação dos alunos. 
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