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Os discursos e os debates sobre a avaliação inscritos na agenda pedagógica, constituem um 

fenómeno relativamente recente. Vários autores (Costa, 1981 e Afonso, 1998) sublinham o 

pouco interesse que a problemática da avaliação suscitava até um passado recente. Não cabe no 

âmbito destes texto explicar as razões para tal facto. Contudo, pensamos que a legislação 

produzida no decorrer dos anos noventa e que designamos como avaliação prescrita, é um dos 

factores responsáveis por esta nova situação. A avaliação prescrita ao propor algumas inovações 

em termos das concepções e das práticas de avaliação, criando fracturas com as rotinas 

avaliativas, catapultou decisivamente a avaliação para o centro do debate pedagógico. Primeiro 

em 90 o despacho normativo 7/A/SERE/90 que entende a avaliação do aproveitamento escolar 

dos alunos como algo que tem “um carácter predominantemente formativo e contínuo, sendo da 

responsabilidade do professor” (Leal, 1991 p.23) e dois anos depois o despacho normativo 

98/A/92, em que se reconhece a importância da avaliação formativa como modalidade de 

avaliação e sobretudo que a retenção devia ser usada apenas como uma medida excepcional, 

constituiu um forte abanão para o sistema educativo. Os actores do sistema habituados a uma 

avaliação centrada nos exames, ou nos seus derivados “light” - fichas e testes - e, ao uso e abuso 

da retenção como coisa absolutamente normal, encara estas medidas não só com grande 

desconfiança, mas sobretudo como algo de fortemente contraditório. De facto, estas medidas 

faziam vir ao de cima a contradição entre as práticas avaliativas vigentes e aquelas que os 

discursos sobre a necessidade de modernização da escola para a sociedade do conhecimento 

preconizavam. 

 
Mas a avaliação prescrita só por si não tem o poder ou a magia de transformar o agir avaliativo 

no interior das escolas. De facto os estudos levados a cabo por uma equipa de investigadores do 

extinto Instituto de Investigação Educacional (Benavente et al. 1995) dava conta das dificuldades 

sentidas no terreno em termos da aplicação e da implementação das medidas preconizadas. É 

certo que o próprio despacho tinha em si contradições que dificultavam caminhar no sentido das 

mudanças propostas como por exemplo, a própria concepção de avaliação formativa e as suas 

relações com a sumativa (CNE, 1992; Afonso, 1998; Pinto, 2002). Mesmo hoje, em estudos mais 

recentes ao nível dos diversos níveis de ensino, a avaliação continua a ser vista e praticada numa 

perspectiva mais sumativa que formativa (Pinto, 2002; Santos, 2003) e mesmo os alunos dos 
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vários níveis de ensino quando inquiridos sobre o que é para eles a avaliação, associam–se  a 

testes, exames, notas, e passar/reprovar de ano (Santos & Pinto, 2003).  

 
Estes dados não serão provavelmente nenhuma novidade. Contudo são reveladores das tensões 

que surgem entre as medidas preconizadas e o agir avaliativo. A forma como estes conflitos são 

resolvidos, tanto ao nível do poder central como ao nível das próprias instituições marca de 

forma muito directa os caminho que se seguem. Estas tensões foram resolvidas, pelo poder 

central, com vários aditamentos à legislação que vieram aliviar as ideias força da avaliação 

prescrita, não ajudando assim, ao aprofundamento das mudanças preconizadas, como por 

exemplo a introdução das provas globais como substitutos de provas de exame, o recuo na 

possibilidade do número de retenções entre outras.  

 

Talvez por isto, pouco se mudou em termos de práticas avaliativas nestes últimos 10 anos, apesar 

dos debates. É uma constatação que não vale a pena iludir, mas isso não deve necessariamente 

ser um factor de desânimo. Muito pelo contrário, o facto destas contradições não estarem já só 

no plano das ideias, mas estarem no plano das práticas é um factor determinante para tornar as 

mudanças que institucionalmente se pretendem mais conscientes e consistentes. Olhar a 

avaliação prescrita como um espaço problemático, procurando perceber as relações entre o 

prescrito e a acção avaliativa, pode ajudar-nos a encontrar as melhores estratégias para o 

desenvolvimento de uma gestualidade avaliativa desejada. É nesta perspectiva que iremos olhar 

o despacho normativo 30/2001 (Abrantes, & Araújo, 2002.) e que constitui actualmente a 

avaliação prescrita para o Ensino Básico.  

 

Perspectivas e desafios da avaliação prescrita 
 

Desde já se pode destacar que o despacho normativo 30/2001, ao contrário dos outros anteriores 

se inscreve numa revisão curricular que tem como objectivo criar uma maior autonomia das 

escolas na construção dos seus projectos curriculares. A (re) organização dos programas em 

termos de competências, a criação das áreas curriculares não disciplinares e a necessidade do 

currículo promover o desenvolvimento de competências transversais, são algumas marcas fortes 

da revisão curricular prescrita. Esta perspectiva de tomar a avaliação como uma peça do 

currículo, evidência a consciência, que não transparecia na anterior avaliação prescrita, de que 

existe uma relação forte, mas nem sempre solidária, entre o ensino/aprendizagem e a avaliação. 

Subordinar a lógica da avaliação aos objectivos do ensino é criar um contexto de cruzamentos e 

de pontes entre a avaliação e a aprendizagem.  
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É com este quadro estrutural, só por si já inovador, pois propõem um outro olhar sobre a 

natureza e o sentido da avaliação no campo pedagógico, que olharemos a avaliação prescrita. 

Este nosso olhar centrado sobre os espaços problemáticos, pontos de confluência entre as 

intenções e as implicações para a acção avaliativa a viver pelos actores, permite ultrapassar 

porventura uma análise meramente factual das propostas preconizadas para a avaliação. Numa 

avaliação prescrita podemos problematizar entre outros aspectos: (i) o espaço de construção do 

referente, que genericamente se reporta à natureza e às intenções da avaliação e dos seus 

objectos; (ii) o espaço de construção do referido, que abrange as dinâmicas de acção previstas, 

tal como construção do julgamento avaliativo, as práticas de avaliação sugeridas e as decisões 

que a avaliação sustenta; e ainda (iii) os valores que atravessam a própria avaliação. É nesta 

perspectiva que iremos desenvolver a nossa análise ao despacho normativo 30/2001. 

 

O espaço de construção do referente 

 

A avaliação como uma prática social contextualizada 

A avaliação, ao contrário do que tem sido habitual, é agora encarada como um processo habitado 

e vivido pelos seus actores em contextos particulares, na medida em que a avaliação constituiu 

uma dimensão do saber profissional do professor que passa pela recolha sistemática e pela 

análise de informação. A recolha e análise de interpretação supõem um olhar singular e um 

quadro de interpretação para a informação, isto é, um avaliador consciente. Esta perspectiva 

contrasta claramente com as perspectivas tecnocráticas que tomam a avaliação apenas como uma 

técnica de medida neutra, em que o avaliador só é reconhecido se houver alguma anomalia no 

processo. Há, portanto, aqui uma maior humanização da avaliação recolocando-a pelo menos 

implicitamente no contexto da relação pedagógica. A recolha e análise da informação supõem 

um contexto de trabalho e um agir pedagógico resultante da interacção professor/aluno.  

 

Todo o agir tem uma intenção, assim também a avaliação é uma resposta a “pedidos” sociais 

(Barlow, 1992). É neste terreno que podemos equacionar quais as funções da avaliação, isto é, 

qual o significado da avaliação no campo pedagógico, para que serve efectivamente. 

 

De acordo com Weiss (1997), as funções da avaliação organizam-se em torno de dois eixos: o 

administrativo e o pedagógico. O primeiro enquadra decisões, cuja razão de ser se radica na 

lógica de administração e gestão do sistema de ensino. O segundo enquadra decisões que se 

articulam com a lógica do ensino/aprendizagem. Podemos também perceber o desenvolvimento 

do processo de avaliação ao nível da construção e legitimação de decisões se não é apenas algo 
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relacionado com o professor na sua singularidade, mas que se faz a vários níveis nomeadamente: 

ao nível pessoal, institucional e social (Pinto, 2002).  

 

Cruzando assim as funções com a sua natureza obtemos o seguinte quadro: 

 
Quadro nº 1 - As funções da avaliação e os níveis em que se desenvolvem 

 
 Funções  
 Pedagógicas 

 
Administrativas 

Pessoal Reajustamentos dos projectos 
de turma 
 

Transição/retenção 

 
Institucional 

Reajustamento dos projectos 
curriculares de escola 

Validação da Transição/retenção 
 
Certificação 

 
 
 
Níveis 

 
Social 

 
Aperfeiçoamento do sistema 

Validação e credibilização social 
dos resultados escolares e eficácia 
do sistema 

 
Como se pode ver no quadro nº1 as funções da avaliação dividem-se pelos dois campos o 

pedagógico e o administrativo. Se num passado, sobretudo antes dos anos 90, a avaliação se 

confinava quase exclusivamente às funções administrativas, o certo é que, neste documento as 

funções pedagógicas da avaliação adquirem uma expressão bastante significativa. Estas funções 

configuram uma perspectiva formativa na medida em que preconizam uma retroacção das 

informações sobre o campo que está a ser sujeito à avaliação tendo como objectivo a sua 

melhoria em termos do seu funcionamento. Os terrenos considerados onde decorrem as acções 

avaliadas são o projecto curricular de turma; o projecto de escola e o próprio sistema educativo. 

 

Também é de referir que os contextos de avaliação variam em função dos terrenos considerados, 

tanto para as funções pedagógicas, como para as administrativas. É interessante sublinhar que, 

normalmente, a avaliação é vista como uma acção singular de um professor ou de professores 

esquecendo que ela é sobre tudo uma prática institucional socialmente construída (Pinto, 2002). 

Nesta prática, onde intervém o grupo de pares – conselho de turma ou de escola – que joga um 

papel de grande responsabilidade em termos de avaliação na medida em que as informações 

avaliativas de um ponto de vista institucional são da responsabilidade do grupo de pares pelo 

menos no 2º e 3º ciclo. Portanto, estes conselhos, mesmo no 1º ciclo, têm uma forte 

responsabilidade colectiva que podem usar como garante também das funções pedagógicas da 

avaliação.  
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A clarificação de um quadro de referência para a avaliação 

Os objectos de avaliação são também objectos de uma clarificação. Este processo de clarificação 

é uma tarefa que diz respeito, quer ao poder central, quer às próprias instituições. De um ponto 

de vista formal, os objectos de avaliação decorrem do currículo nacional e compreendem 

aprendizagens e competências disciplinares, e também aprendizagens e competências 

transversais que, para além de decorrem das áreas curriculares não disciplinares, são 

consideradas como transversais a todas as disciplinas, como por exemplo, a competência de 

entender e fazer-se entender em língua portuguesa, ou saber usar as tecnologias de informação e 

comunicação. Há assim um alargamento dos objectos de avaliação, para além dos saberes 

disciplinares específicos, desafiando implicitamente os professores, ou os conselhos de turma a 

encontrarem o que há de comum nas várias disciplinas e o que as diferencia. Definidos os 

objectos de avaliação o currículo nacional estabelece também em termos de saída terminal dos 

ciclos as aprendizagens e competências que os alunos devem ter adquirido. Parecia assim que o 

problema da clarificação da avaliação estava resolvido. Mas o desafio vai mais longe e refere 

que cada escola deve traduzir esta linguagem oficial e vaga para uma linguagem concreta que 

todos percebam e ainda é indicar como é que se reconhece que o aluno adquiriu essa 

competência, isto é, quais os critérios de avaliação. Suponhamos que um aluno tem que saber 

fazer um resumo de uma notícia. Mas trata-se dum resumo em 3 linhas, 10 linhas ou mais? E 

como é que se reconhece que o resumo está bem feito? È preciso então dizer que o aluno tem que 

ser fiel às ideias do autor e tem que saber distingui-las e organizá-las pela sua ordem de 

importância. O que pretende ao variar o tamanho do resumo são coisas diferentes. Mas estarão 

todos os professores de acordo com isto, será que os alunos percebem o que se pretende deles? 

 

Ora este é justamente o desafio que é feito às Escolas dizer o que se pretende que os alunos 

aprendam e quais os critérios para saber se eles aprenderam ou não. Isto deve ser públicos e 

compreendido por todos. Mas há mais, as escolas também são convidadas a explicitarem as suas 

políticas avaliativas nos anos intermédios. O ciclo é uma unidade temporal maior o que permite 

uma maior plasticidade no processo de aprendizagem ou é um somatório de anos em que cada 

um é pré – requisito do seguinte? A resposta a esta questão bem como a explicitação dos 

objectivos e dos critérios constituem o referencial de avaliação, isto é, as regras do jogo 

avaliativo, que devem integrar não só o projecto de escola mas também o projecto curricular de 

cada turma.  
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Esta intencionalidade de transparência do processo avaliativo pode parecer um pouco bizarra, 

mas é uma prática extremamente interessante para pensar o desenvolvimento curricular aos 

vários níveis e também para a aprendizagem e responsabilização do próprio aluno no seu 

processo formativo. Pensar colectivamente, mesmo em grupo disciplinar, como traduzir os 

objectivos e definir os critérios de avaliação implica um estudo reflexivo sobre o próprio 

currículo. A troca de pontos de vista permite assim uma melhor articulação entre os professores 

de um grupo disciplinar. Mas se isto for feito em termos do conselho de turma, pode então 

pensar-se como é que se pode organizar o ambiente de trabalho para os alunos, que é 

normalmente extremamente desorganizado. O facto de cada disciplina pedir a esmo trabalhos e 

testes, não cria um bom ambiente de trabalho. As s disciplinas são muitas e para responder a 

todas elas, muitos alunos têm que fazer que fazer opções. Têm de trabalhar mais numas que 

noutras. Mas isto paga-se caro em termos de avaliação e assim a própria escola ao não ter em 

conta este ambiente que decorre de perspectivas individuais pode estar a gerar situações de 

insucesso escolar que são desagradáveis para todos, mas principalmente para os alunos. Assim, 

trabalhar na construção de um quadro de referência claro parece ser extremamente formativa 

para os professores em termos profissionais. Mas para os alunos não o é menos. Se um aluno 

souber o que se pretende dele e os critérios que o seu professor utiliza mais facilmente pode 

responder a esse desafio. Normalmente os alunos que não conhecem ou conhecem mal os 

critérios dos professores são aqueles que mais dificuldades têm na escola. Conhecer o que o 

professor pretende quando propõe uma tarefa e o modo como o professor gosta de ser respondido 

permite ao aluno “negociar” o trabalho e os seus sentidos, os seus saberes e as suas competências 

para construir a resposta. Todo este percurso reenvia para a metacognição que é uma estratégia 

fundamental de aprendizagem e que consiste em pensar sobre como é que se pensou e/ou se 

executou. Mas, mesmo que o aluno não consiga responder adequadamente, é também mais fácil 

conversar com o professor a propósito do erro e desenvolver estratégias para a sua superação. 

Deste modo a avaliação está de mãos dadas com a própria aprendizagem.  

 

Em síntese podemos sublinhar que a avaliação é entendida neste documento: (i) como uma 

prática social contextualizada já que a recolha e a análise de informação supõem que alguém a 

faça num contexto específico, (ii) que a razão de ser da avaliação é em larga medida pedagógica, 

na medida em que está ao serviço da melhoria do ensino e de aprendizagem, ao nível da sala de 

aula, da escola e do sistema de ensino; (iii) que a avaliação deve ser um processo transparente e 

do conhecimento público. Esta postura coloca a avaliação como uma peça chave no apoio à 

aprendizagem tanto ao nível da profissionalidade docente, como ao nível do trabalho dos alunos. 
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O espaço de construção do referido 
 

A avaliação independente das perspectivas que se podem ter sobre ela, é um julgamento na 

medida em que o acto de pôr em relação, o que se espera de uma realidade proposta com uma 

realidade construída, se traduz por um juízo avaliativo pronunciado (Hadji, 1997). Este 

julgamento é normalmente expresso em termos de uma nota, ou de uma apreciação mais ou 

menos descritiva que sustentará um certo tipo de decisões. Mas vejamos o que é esperado que 

aconteça neste processo que vai da recolha das informações, aos procedimentos para culminar 

numa decisão 

 

As informações sobre o aluno: um processo dinâmico 

A avaliação é vista ao longo do despacho como um processo de recolha e análise de informação 

sistemática, que suportará as decisões a tomar. Não se trata pois de uma simples operação de 

medida. Deste modo, importa clarificar não só o tipo de informações a recolher, mas também a 

forma como estas informações podem/devem ser organizadas. 

 

O dossier individual do aluno é a base de suporte da informação construída sobre cada aluno e 

constitui, metaforicamente falando, o bilhete de identidade escolar do aluno.  

 

Este engloba três tipos de informação:  

(i) Uma de natureza mais administrativa em que constam os dados do aluno;  

(ii) Outra de natureza médico/psicológica onde se incluem os relatórios médicos ou 

psicológicos que fundamentam projectos de natureza curricular específicos, e 

ainda; 

(iii) Informações de natureza pedagógica onde se incluem produtos que ilustram a 

evolução em termos de aprendizagem do aluno e ainda uma informação produzida 

pelo próprio aluno acerca do seu próprio progresso e que decorre da auto-

avaliação regulada. Os alunos do 1º e 2º ano de escolaridade podem ficar 

dispensados desta auto-avaliação.  

 

Um primeiro aspecto a constatar é a diversidade de informações que devem existir sobre o aluno. 

Os dois primeiros tipos de informação devem ser protegidos em termos de confidencialidade e 

constituem, o lado estável das informações do bilhete de identidade escolar. O terceiro tipo de 

informações deve ser de acesso livre ao aluno, professores e pais e constitui o lado “em 

permanente actualização” do bilhete de identidade. É a informação que configura não só o estado 
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do aluno, em termos da sua aprendizagem mas também a sua história contada na primeira pessoa 

e não apenas contada pelos outros.  

 

A forma como se recolhe e organiza esta informação do terceiro tipo, de natureza mais 

pedagógica, pode ser um momento extremamente rico não só de avaliação mas também de 

aprendizagem. O facto do próprio aluno poder participar na escolha dos produtos mais 

significativos e que melhor ilustram o processo de aprendizagem, cria um momento de reflexão 

conjunta entre professor e aluno acerca dessas escolhas. O facto de haver um quadro de 

referência para a avaliação mediador da análise do professor e aluno permite construir um 

processo de reflexão sobre a evolução do percurso formativo e assim fazer um balanço dos 

pontos mais sólidos e débeis desse percurso. Esta reflexão não só possibilita ao professor 

conhecer melhor o aluno por dentro, isto é, como pensa, mas também permite ao aluno tomar 

consciência do seu estado. Quanto mais este conhecimento mútuo for profundo, mais fácil se 

torna encontrar as melhores soluções para ajudar os alunos a superar as suas dificuldades. 

 

O facto do aluno desenvolver também um processo reflexivo sobre o seu próprio percurso e 

estado de aprendizagem constitui um momento privilegiado de auto conhecimento, de tomada de 

consciência sobre o seu estar na escola, que constitui em si mesmo um espaço muito rico em 

termos de aprendizagem, e um momento muito frutuoso em termos de auto responsabilização. Se 

tivermos em conta que a aprendizagem passa fundamentalmente pelo querer do próprio 

aprendente, tomar consciência dos seus problemas, assumir a responsabilidade da sua superação 

e contar com a ajuda e empenho do professor, é um momento privilegiado de aprendizagem, que 

pode contribuir para encarar o futuro com confiança em si próprio. Este processo reflexivo sobre 

o acto e os processos de aprendizagem, os processos metacognitivos, são hoje reconhecidos em 

termos da psicologia cognitiva como fundamentais em termos da construção do conhecimento. 

Se entendermos esta recolha de informação como um processo de avaliação, mas também de 

aprendizagem, e não apenas como um processo meramente burocrático, então podemos 

generalizá-lo mesmo aos alunos do primeiro e segundo ano, pois estes também são capazes de 

olhar para o que fizeram e escolher as produções que acham que melhor traduzem a sua 

evolução, ainda que num primeiro momento essas escolhas possam coincidir com os produtos 

que mais gostam ou que estão mais bonitos. Mas o diálogo que o professor pode desenvolver, 

interpelando ou discutindo com o aluno sobre as suas escolhas, é certamente um ponto alto não 

só na sua relação, como no conhecimento mútuo e na própria aprendizagem.  
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Estes produtos podem ser organizados naturalmente, como um portfólio ou dossier de 

aprendizagem. Não se trata de guardar todos os produtos mas apenas aqueles trabalhos ou 

produtos que cada aluno escolhe como ilustrativo do seu percurso formativo. Cada escolha deve 

ser sustentada por uma reflexão sobre as razões que levaram a optar por esse e não por outro 

qualquer. Naturalmente que isto exige que os critérios estejam bem definidos e sejam conhecidos 

de modo a orientar os alunos nas suas escolhas. Mas escolher fundamentadamente é em si 

mesmo revelador de aprendizagens, e como tal a escolha é não só um elemento de avaliação mas 

também de aprendizagem. 

 

Resta referir que cabe a cada Escola escolher também enquanto “instituição aprendente” as 

orientações sobre a política a seguir na recolha destas informações. Podem optar por organizar 

esta informação por disciplina, por áreas disciplinares, ou de forma mais transversal e global. 

Certamente que aprofundar estas lógicas, é um momento muito rico para as próprias instituições 

clarificarem os seus curricula e as orientações para a sua implementação, seja através do poder 

das disciplinas ou do que há de comum entre as várias disciplinas. Neste último caso, os 

conselhos de turma assumem naturalmente um papel mais predominante na gestão da avaliação 

da sua turma.  

 

Em síntese, podemos dizer ao considerar este tipo alargado de informações produzidas por 

diversas fontes, que se pode construir uma história pessoal escrita também pelo próprio aluno 

evitando os perigos da auto realização de profecias que o modelo burocrático da caderneta 

escolar gera ou então as interpretações conjunturais erráticas a que uma ausência total de 

informação sobre a história formativa do aluno conduz. Também podemos reconhecer as 

potencialidades formativas que pode ter tanto para os alunos, como para os professores, a 

produção, a recolha e tratamento da informação. Pode dizer-se que se cria um espaço de relação 

frutuosa entre a avaliação e a aprendizagem. 

 

As práticas de avaliação: uma intencionalidade formativa 

Vejamos agora aquilo que se espera que aconteça em termos das modalidades de avaliação, isto 

é, em termos das práticas a desenvolver de modo a responder às funções da própria avaliação. O 

texto reenvia-nos para duas modalidades de avaliação: a formativa e a sumativa, que constituem, 

de resto grandes molduras da avaliação no campo escolar. Todavia, a forma de entender estas 

modalidades, bem como a forma como se operacionalizam têm divergido no tempo.  
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Quadro nº 2 - Práticas de avaliação 

 
 Avaliação formativa Avaliação sumativa 
 
Valor atribuído 

 
Dominante 

 

 
Ideia central 

 
Regulação 

 
Síntese/ Balanço 

 
Natureza 

 
Pontual (centrada sobre uma acção) 
 

 
Globalizante (centrada sobre a evolução ou 
sobre o conjunto de aprendizagem.) 

 
Responsabilidade 

 
Professor em diálogo… 

 
Professor e Conselhos de docente 

 
Momentos 

 
Ao longo do tempo 

 
Final período/ano 

 
Decisões 
 

 
Pedagógicas (on-line) 

 
Pedagógicas (Institucional) 
Administrativa 

 
Explicitação 

 
De múltiplas formas mais ou menos 
organizadas 

 
Descritiva (1º ciclo; no 5º e 7º ano por 
decisão do CP)  
Quantitativa (2º e 3º ciclos) nas áreas 
disciplinares 
Descritiva/qualitativa (2º e 3º ciclo) nas 
áreas curriculares não disciplinares.  

 
Instrumentos 
 

 
É encorajada a diversidade 
 

 
9ºano – inclui provas globais ou um 
trabalho anual 

 
Como se pode ver no quadro 2 é atribuída à avaliação formativa um valor dominante, face à 

avaliação sumativa. O facto da ideia central da avaliação formativa incidir sobre o processo de 

regulação e a avaliação sumativa se focalizar sobre a síntese ou o balanço do estado do aluno, 

ideias convencionais nesta matéria, pode conduzir, pelo menos num primeiro momento, a que as 

modalidades sejam vistas como duas faces de uma mesma moeda e não como aspectos 

complementares de uma mesma realidade.  

 

Há um passo importante neste texto ao tentar definir a natureza de cada uma das modalidades de 

avaliação. Na avaliação formativa há uma preocupação com o durante o processo de 

aprendizagem. Durante, significa vários momentos ao longo do tempo. Deste modo, a avaliação 

deve incidir sobre aspectos localizados no tempo e bem como a intencionalidade avalitiva. A 

informação assim produzida deve ser reinvestida no decorrer do processo de 

ensino/aprendizagem. A regulação reenvia-nos necessariamente para esta perspectiva. Na 

avaliação sumativa há uma preocupação com a formulação de sínteses/balanços do estado do 

aluno num determinado período de tempo. Esta informação deve ser holística de modo a permitir 

tomar decisões, quer pedagógicas, quer administrativas, nomeadamente ao nível da transição/ 

retenção. O facto da avaliação formativa depender do professor e ocorrer durante o trabalho 

quotidiano e da avaliação sumativa depender do professor e de conselhos de pares e ocorrer em 

certos momentos pode ajudar à consolidação da ideia que uma e outra são coisas distintas. 
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Todavia, não tem que ser assim. O facto da avaliação sumativa ser entendida como uma síntese 

ou balanço, que decorre da análise da informação disponível, não impede que esta informação 

seja também utilizada como guia de acção do trabalho pedagógico para o futuro, quer em termos 

de período lectivo, quer em termos de ano. Se tivermos em conta a ideia de ciclo esta perspectiva 

formativa da avaliação sumativa pode ser uma realidade possível de construir, permitindo uma 

outra leitura mais ampla sobre a complementaridade destas modalidades. A forma como os 

resultados desta avaliação são dados a conhecer segue caminhos diversos, consoante o nível de 

ensino. Interessante é notar que parece haver sempre mesmo no 2º e 3º ciclos, uma preocupação 

pela explicitação descritiva da avaliação embora aqui também a explicitação quantitativa apareça 

sobretudo nas áreas disciplinares, mantendo a tradição.  

 

Quanto aos instrumentos de avaliação parece haver um apelo ao uso de diversos instrumentos, e 

não apenas aqueles mais habituais, mesmo em termos de avaliação sumativa. A formalização da 

avaliação sumativa acontece apenas no ano terminal da escolaridade básica, 9º ano, através das 

provas globais. Mas, mesmo estas, podem seguir modalidades diversas em função daquilo que é 

definido nas diferentes escolas. Não tem que ser um instrumento único e universal, ou seja não 

tem que ser, um teste ou um exame.  

 

Em síntese, podemos dizer que há de facto uma preocupação em perspectivar a avaliação como 

um processo global, havendo espaço para que as diferentes modalidades que apontam para 

diferentes funcionalidades se possam conceber no quadro de uma perspectiva formativa mais 

global, se tal for essa a intenção da instituição e/ou dos seus professores  

 
As decisões avaliativas: uma perspectiva de valorização dos alunos 

Mesmo que tal não seja mencionado o objectivo último da avaliação é a decisão que ela sustenta. 

Assim, o processo de tomada de decisão, bem como a própria decisão faz parte integrante da 

própria avaliação. Estas tomadas de decisão podem ser organizadas em decisões de tipo 

pedagógico, quando são suporte para a acção pedagógica no quadro do processo de ensino e 

aprendizagem, e administrativas quando sustentam juízos que incidem sobre o percurso do aluno 

no sistema educativo. As mais comuns são a certificação, a retenção e a progressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
Quadro nº 3 - As decisões avaliativas 

 
 

 
Retenção  

 
Progressão 

 
 

Acontece quando:  
 

(enunciado pela positiva) 

 
 

(o contrário) 

Nos anos terminais de ciclo: o aluno 
desenvolveu as competências que são 

(pré) supostas. 
Nos anos não terminais: as aquisições 

supõem uma evolução positiva em 
termos de aprendizagem 

 
Interdição 

 
Não pode acontecer no  

1 º ano escolaridad 

 

 
Contexto social 

 
Individual/colegial 

No final do 2º e 3º ciclo por 
unanimidade. 

 
Individual/colegial 

 
Funcionamento pedagógico 

 
Continuidade pedagógica no 1º ciclo 

(lógica de ciclo) 

 

 
Fundamentação das decisões 

 
Relatório analítico que identifique as 
aprendizagens não realizadas pelos 

alunos (professor titular ou conselho 
de turma) 

 

 
Consequências pedagógicas 

 
(Re) Elaboração do projecto 

curricular de turma. 
Repetição de todas ou apenas de 

algumas disciplinas 

 

 
Como se pode ver no quadro nº 3 que trata apenas da progressão e da retenção, vemos que a 

relação entre ambas as possibilidades é definida pela positiva e não pela negativa, como 

acontecia até aqui. É definido o que é necessário para a progressão em termos amplos, deixando 

alguma margem de manobra às Escolas em termos da sua autonomia na clarificação destas 

condições. Supõem-se que quando não se verifiquem as condições de progressão o aluno pode 

ser retido. Todavia, é um marco importante o desafio que este texto coloca de olhar para o que se 

deve ser capaz de fazer e não para o que não se é capaz de fazer. Nesta perspectiva, estamos 

perante uma valorização do aluno. Mesmo na retenção ela não pode acontecer no 1º ano de 

escolaridade. De facto, a transição do pré-escolar ou da família para um contexto de ensino mais 

formalizado, implica o confronto não só de modelos de aprendizagem, bem como de “teorias 

implícitas” construídas pelas crianças acerca dos mais variados assuntos. A reformulação destas 

ideias pode gerar momentos de dificuldade de avanços e de recuos em termos das aprendizagens 

que nalgumas crianças podem demorar mais ou menos tempo a consolidar. Deste modo, há um 

período de dois anos para este trabalho de reorganização e de adaptação a outros estilos de 

ensinar, a novas formas de aprender e a outro quadro de relações a desenvolver. A própria 

continuidade pedagógica é no 1º ciclo encorajada, para que o aluno possa funcionar com o 

mesmo professor e com os seus pares, num horizonte temporal mais dilatado no tempo.  
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No caso de retenção esta deve ser fundamentada dando a conhecer publicamente as razões dessa 

tomada de decisão. Pese embora os incómodos que isso possa causar, não deixa de ser uma 

medida que é devida ao aluno. Ele ou os seus representantes devem perceber as razões de tal 

decisão que tem repercussões no seu futuro. Mas esta explicitação pode ser também um 

instrumento importante para ajudar a construir um projecto pedagógico que ajude o aluno a 

superar as suas dificuldades e mesmo talvez a pensar no dispositivo que a própria escola pode 

implementar para lidar com estas situações. 

 

Por último, gostaríamos de salientar, que é definido o contexto social em que estas decisões 

devem ser tomadas. No caso do 2º e 3º ciclos a decisão de retenção/progressão é tomada num 

contexto colegial em que a unanimidade deve ser uma preocupação. No quadro do 1º ciclo esta 

decisão embora seja da responsabilidade individual deve ser assumida pelo conselho de escola.  

 

Em síntese, para além de uma perspectiva de valorização dos alunos, há também mecanismos 

nos processos de tomada de decisão que defendem os alunos de procedimentos pouco 

transparentes e encorajam os professores a desenvolverem uma atitude de comprometimento 

com os seus alunos.  

 
 

Os princípios orientadores das práticas de avaliação  
 
Toda a gestualidade avaliativa tem, de forma mais ou menos explicita, um conjunto de valores 

que são traços fundamentais da cultura inerente à própria avaliação. Para a construção desse 

sistema de valores ela organiza-se em tornos dos seguintes princípios de orientação:  

 
• A consistência entre objectivos, o trabalho pedagógico e os instrumentos de avaliação 

A avaliação ao ser assumida como um processo de recolha e análise de informação, tem que 

construir elementos que a tornem passível de ser observada em termos do seu rigor. Assim, a 

coerência entre o que se deseja avaliar - as aprendizagens ou as competências - e os instrumentos 

de avaliação, enquanto processos reveladores dessas aprendizagens deve ser uma preocupação 

para que a avaliação produza as informações que é suposto produzir. Nem tudo serve para 

avaliar tudo. Encontrar os melhores instrumentos que sejam coerentes com as aprendizagens e as 

competências desejadas constitui um desafio de reflexão sobre o sentido da avaliação no campo 

pedagógico. Mas é também importante estar atento aos objectivos e ao trabalho pedagógico 

realizado, no sentido de assegurar que este proporcionou um contexto favorável à aprendizagem 

de tais objectivos. Pretende-se uma articulação, entre os objectivos e o contexto de aprendizagem 

e os instrumentos de avaliação. Porque o programa aponta para determinados objectivos não tem 
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sentido avaliá-los se não houve um trabalho pedagógico consistente para os promover. Este 

princípio recoloca a avaliação no seu devido lugar, isto é, subordinada ao ensino e aprendizagem.  

 

• A prevalência de uma perspectiva formativa  

O sentido último da avaliação numa perspectiva educativa é revelar o que as pessoas têm de 

melhor e ajudando-as a desenvolver as suas potencialidades. Mas qualquer percurso formativo 

não se faz sem sobressaltos, isto, é sem dificuldades. É aqui que é importante salientar e perceber 

qual o papel da avaliação; (i) separar os que tem dificuldades dos outros; (ii) ou ajudar os que 

têm dificuldades a superá-las? Neste dilema tão fraccionante dos discursos e das práticas de 

avaliação, a opção veiculada é encorajar o desenvolvimento de uma perspectiva formativa da 

avaliação, envolvendo nesse processo os próprios alunos pelo facto de os comprometer com o 

próprio processo de avaliação. Também o modo como a avaliação é entendida cria um campo 

favorável ao desenvolvimento de uma atitude formativa, mesmo no quadro da avaliação 

sumativa. 

 

• O privilegiar uma compreensão evolutiva sobre o aluno  

O documento encoraja os professores, sobretudo através do dossier do aluno, a adoptarem uma 

perspectiva compreensiva e globalizante sobre a evolução do aluno. Esta postura contrasta como 

apreciações pontuais em que cada avaliação vale por si própria. O que se analisa é o aluno 

naquele momento concreto. De outro modo, o que o documento assume é que o todo não é 

meramente o somatório das partes, mas é ele próprio uma entidade unitária complexa. Por isso é 

necessário desenvolver um amplo leque de informações diversificadas, e ouvir o próprio aluno 

pronunciar-se sobre a sua história formativa e sobre os seus estados em termos da sua 

aprendizagem. Esta perspectiva compreensiva cria todas as condições para que haja um melhor 

conhecimento do aluno nas suas dificuldades. Este facto possibilita uma intervenção pedagógica 

mais ajustada nos momentos problemáticos da sua experiência formativa.  

 

• A transparência do processo de avaliação 

A tónica posta não só na definição dos objectos de avaliação, mas também na necessidade da 

escola construir e divulgar os critérios de avaliação e também as suas políticas de avaliação nos 

anos intermédios do ciclo é um passo importante na explicitação das regras do jogo avaliativo 

por parte da Escola. Também o facto do aluno participar na sua própria avaliação através da 

autoavaliação regulada, podendo explicitar uma visão contrária àquela veiculada pelos 

professores, o que gerará necessariamente um processo de negociação é também outro aspecto 

fortemente contributivo para desfazer o manto de opacidade que envolve muitas vezes a 
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avaliação. É de referir ainda que o próprio dossier do aluno, na parte informativa que documenta 

o percurso escolar do aluno, e o facto do direito à justificação que o aluno tem quando reprova 

são também aspectos que contribuem fortemente para que a avaliação seja um processo cada vez 

mais claro e mais objectivo. N 

Não há avaliações objectivas por definição, as avaliações tornam-se objectivas se garantirem a 

pluralidade de pontos de vista e a transparência dos processos. 

 

• A partilha do processo de avaliação 

Na sequência do que se disse anteriormente a avaliação é desejavelmente um processo partilhado 

pelos diversos actores sociais mais directos - alunos, professores e conselhos de turma ou de 

escola - mas também, em certas circunstâncias, pelos pais e outros técnicos que intervêm no 

processo educativo. Esta partilha, longe de ser uma desvalorização do professor, é antes uma 

garantia de uma pluralidade de pontos vista para uma decisão informada e consensual sobre um 

aluno. Mas é também uma protecção para o aluno que, como qualquer pessoa que está sob um 

julgamento deve ter alguém que a defenda. E na escola, se há um consenso de que todos querem 

o bem de todos, há por vezes fortes divergências sobre a melhor forma de concretizar essa 

bondade. 

 

Em síntese, podemos dizer que estes princípios solidários com os objectivos de reestruturação 

curricular ao nível do ensino básico são bons alicerces para a construção de uma escola para 

todos. A valorização dos alunos enquanto sujeitos em situação de aprendizagem, a sua 

implicação e participação na avaliação são elementos fundamentais na apropriação pessoal dos 

processos formação. Mas, o facto de reconhecer aos professores a sua competência profissional 

através dos desafios que lhe coloca é um desafio à construção de uma avaliação ao serviço do 

ensino e aprendizagem, isto é, que tenha uma razão de ser mais pedagógica do que 

administrativa. Nesta perspectiva o professor não é reduzido à condição de semáforo acendendo 

apenas a luz vermelha ou verde no final de cada ano. A avaliação prescrita coloca a avaliação no 

seu devido terreno, isto é, como um processo que se integra na lógica do ensino/aprendizagem, 

isto é não tentando resolver os problemas da aprendizagem como problemas de avaliação.  

 

Finalmente, pode dizer-se que a avaliação prescrita é um documento que respeita o aluno e o 

professor enquanto pessoas, e desafia as Escolas a assumir e usar a sua autonomia no 

desenvolvimento dos seus projectos pedagógicos. Nesta perspectiva a avaliação prescrita pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma nova cultura de avaliação com uma gestualidade 
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avaliativa mais próxima dos alunos, do apoio às suas dificuldades, e deste modo na construção 

de um ensino de qualidade.  

 

As tensões entre a avaliação prescrita e as dinâmicas do  agir avaliativo 

 
Uma coisa é a legislação, outra é a apropriação que cada pessoa ou instituição faz dessas 

prescrições. Assim se a legislação delimita os contornos da acção possível, também este exerce 

uma pressão sobre a própria moldura legislativa. O desenvolvimento de novas perspectivas de 

trabalho no campo pedagógico, ainda que assumidas no plano teórico como interessantes por 

alguns professores, não deixa de gerarem problemas no que respeita à sua implementação. Estas 

dificuldades, juntas com aqueles que resistem a toda e qualquer mudança, leva muitas vezes a 

equacionar a “bondade” de certas medidas preconizadas criando um terreno favorável a 

alterações legislativas parcelares mas que têm um efeito de onda, desvirtuando toda a moldura de 

acção bem como os seus princípios. Aliado a este facto existe com frequência um outro que é ir 

tentando incorporar os novos discurso e práticas, nas já existentes, evitando criar zonas de 

conflitualidade quer a nível das instituições, quer entre estas e o poder central.  

 

A avaliação é a este propósito um terreno propício a esses recuos. O reconhecimento dos pontos 

fortes e fracos em termos de desempenho escolar comparado e por vezes divulgado de um modo 

superficial, está a criar um novo conceito de “insucesso escolar”. Este, por vezes, já não está 

relacionado com o local, com os resultados escolares de um aluno concreto, numa escola 

concreta, mas com os resultados que se obtêm num contexto mais globalizado, isto é, com 

estudantes de outros países participantes desses estudos. Assim, a ideia de crise dos sistemas 

educativos também se tornam mais evidentes socialmente o que leva os poderes instituídos a agir 

contra estas situações. Mas normalmente esta acção passa, em Portugal, por fazer apelo a uma 

escola do passado, e portanto a afirmar que para resolver o problema da crise das aprendizagens 

é necessário haver mais exames, muitos exames, esquecendo que nessa escola hiper avaliativa do 

passado a exclusão dos alunos com dificuldades era a regra. Os poderes falam mesmo numa 

nova cultura de avaliação baseada no rigor e na responsabilidade para justificar os exames. Mas 

porque é que os exames são geradores de rigor e de responsabilidade? Será que a escola de 

Salazar tão cheia de exames criou uma sociedade educada, cidadã e responsável? Será que os 

exames nacionais no 9º ano, em nome dessa cultura do passado, branqueados com um discurso 

mais moderno não vai contribuir para pôr em causa os avanços decorrentes da avaliação 

prescrita? Se é verdade que a avaliação configura um currículo, então o que vem para os exames 

é aquilo a que socialmente se dá importância. Sendo assim como conter os discursos sobre a 
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inutilidade, sobretudo das áreas curriculares não disciplinares, e mesmo de algumas 

disciplinares? Como dizer que a avaliação formativa e a participação é importante quando o que 

é socialmente marcante é o exame, em que se joga a vida num momento? Será mesmo que do 

ponto de vista de uma formação para a cidadania e para o mundo do trabalho a ideia de jogar a 

vida num momento de sorte ou de azar é uma atitude formativa para o rigor e a 

responsabilidade?  
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