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Resumo: 

Nesta comunicação partilham-se alguns dados da investigação sobre “A Avaliação e a 

Qualidade em Educação numa altura em que se assiste no contexto investigativo português um 

interesse, de estudos, sobre a problemática da avaliação e a sua importância para a compreensão 

das lógicas de funcionamento das organizações educativas. 

Temos vindo a assistir na União Europeia, a mudanças mais ou menos profundas nas 

orientações para a Educação, com base em prioridades políticas acrescida, permitindo ou 

beneficiando selectivamente a eleição de alvos ou orientações que claramente intersectam e 

condicionam a elaboração das políticas educativas nacionais relativamente a alguns processos, 

dimensões e vectores (Antunes, 2002). A avaliação institucional escolar tem vindo assim a ser 

estimulada, “pelos factores político-ideológicos, educacionais, económicos e culturais”, no que 

se refere às políticas de avaliação dos alunos, dos profissionais da educação e das escolas “têm 

marcado o campo da educação, nomeadamente da educação pública estatal, sendo justificadas 

por discursos muito díspares e contraditórios” (Afonso, 2010). A autoavaliação das escolas 
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emerge nas políticas educativas no quadro de novos referenciais e de novos instrumentos, 

associada a conceitos como eficácia, eficiência e qualidade. 

Partindo do pressuposto, de que a autoavaliação está sujeita a um processo simultâneo de 

controlo e de melhoria da qualidade educativa. Esta investigação, discute a temática da 

avaliação de escolas entre o controlo e a melhoria e as diferentes perspetivas dos seus 

profissionais, baseando-se numa matriz essencialmente qualitativa, opta pelo estudo de caso 

para descrever analisar e compreender o contexto sócio organizacional de uma escola dando 

particular destaque às concepções e práticas dos actores organizacionais.  

Desenvolvida num Agrupamento de Escolas, inserida num meio semiurbano do norte de 

Portugal. O instrumento de recolha de dados foi o inquérito por entrevista semiestruturada e 

aplicada a diversos agentes da comunidade educativa. 

Os resultados demonstram que as percepções dos diversos actores sobre a avaliação das escolas 

não é consensual, no entanto ela tem permitido a prestação de contas, e tem, no caso em 

questão, incutido maior responsabilidade num contexto de autonomia (ainda que decretada), 

esperando-se que, assim sendo, que se aprofunde a reflexão sobre “o trabalho e o papel de todos 

e de cada um” para que a autoavaliação origine mudanças na escola ou, pelo menos, se institua 

como um mecanismo com o qual se pretenda “não fiscalizar mas mais de corrigir e de se ir auto-

corrigindo”, como nos refere um entrevistado. 

Admite, em termos de conclusão, que se podem configurar diferentes visões da organização 

educativa em estudo, as diferentes focalizações de qualidade educativa aqui apresentadas 

posicionam-se ao longo de um continuum no qual coexistem vários modelos, teorias ou imagens 

organizacionais de escola que consubstanciam tanto o discurso como as práticas de avaliação da 

qualidade educativa. No entanto, a complexidade que o sistema de ensino adquiriu e os efeitos 

que o mesmo desencadeia a nível social tornou mais notável o debate e a ideia de que a 

qualidade educativa emerge como um corolário da avaliação educacional com a finalidade de 

promover o desenvolvimento organizacional, colocando-se no centro da agenda educativa e 

constituindo-se numa das prioridades das políticas educativas da generalidade dos países e, 

particularmente, dos da União Europeia. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

A ideia de que tudo pode e deve ser avaliado no sentido de melhorar a qualidade do que se produz ou 

do serviço que se presta tem sido um assunto do nosso dia-a-dia. Esta ideia divergiu para a escola e 

demais serviços públicos, tendo vindo a ser estimulada por fatores político-ideológicos, educacionais, 

económicos e culturais, num processo que veio a derrubar o Estado Educador e a estimular o Estado 

avaliador associado aos conceitos de eficácia, eficiência e qualidade, dando lugar à “mercadorização 

da educação” não a mecanismos de liberalização total da educação, mas a novas formas de 

fornecimento e regulação da educação. 

Desse modo, as escolas públicas, expostas à exigência da adoção de uma proposta reguladora, usam 

como medida indicadores de referência, de abrangência nacional e transnacional, proposta essa que 

valoriza a necessidade de se auto avaliarem, tendo‑lhes sido fornecido simultaneamente uma 

justificação política e a sugestão de uma modalidade de regulação local. Neste quadro, a autoavaliação 

das escolas, enquanto instrumento de regulação pública, é tida como a expressão de referenciais de 

conhecimento que induzem novas modalidades de governação. São instrumentos produtores de efeitos 

sociais, que transportam crenças e valores cívicos, ou seja, a vontade de mudar as instituições 

educativas na União Europeia que tem orientado a tónica dessa instrumentalidade com as noções de 

competência e qualidade, enquanto a preocupação de fundar uma legitimidade transnacional tem 

acarretado para as instituições educativas a responsabilidade de participar ativamente na construção de 

uma cidadania europeia. A sua difusão transporta também um potencial regulador que propõe aos 

atores modos de regulação alternativos que substituam o constrangimento pela certeza e que surjam 

associados a uma ideia de qualidade e boas práticas na prestação de um serviço público. 

 

Avaliação e Qualidade em Educação: Alguns aspetos relevantes do debate  

A escolaridade obrigatória na União Europeia tem constituído, um instrumento de política social e 

educacional a que todos os países da União recorrem para, “entre outros objetivos, promover e 

prolongar a escolarização universal dos cidadãos europeus e favorecer a democratização das 

sociedades” (Azevedo,2007:2). Após se ter atingido o objetivo da generalização da escolaridade 

obrigatória, “emerge como desígnio estruturante da evolução dos respetivos sistemas educativos a 

questão da qualidade” (Morgado, 2004: 9). 

Assim, na perspetiva de Natércio Afonso, (2009: 150-169) “o conceito de “qualidade” do desempenho 

da escola, e do serviço de educação que ela assegura pode ser entendido como em planos distintos. À 

tradicional dimensão técnica e instrumental da qualidade, entendida como a adequação de recursos e 

procedimentos em relação às finalidades enunciadas, junta-se agora uma dimensão política onde se 

realçam os valores que são dominantes nas políticas e práticas organizacionais”. Assim, por exemplo, 
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é provável que o desempenho organizacional e a “qualidade” de uma escola onde predominam 

preocupações com a equidade e a coesão social não sejam adequadamente reconhecidos por um 

programa de avaliação que privilegia, ao nível da definição dos padrões de referência, liberdade de 

escolha, a eficiência e a produtividade.  

Referimos a ideia de qualidade nas suas dimensões ou enfoques, que nos apresenta Amparo Seijas 

Díaz (2003:7-8), “um primeiro significado atribuído ao termo qualidade relaciona-se com a relação de 

eficácia (…) coloca a ênfase nos resultados da aprendizagem efetivamente alcançados no processo 

educativo”. Quanto à segunda dimensão do termo “ refere-se ao que se aprende e à sua relevância 

(…), é aquela que os conteúdos respondem adequadamente ao que o indivíduo necessita para se 

desenvolver intelectualmente, efetiva e socialmente”. Por último, “uma educação de qualidade é 

aquela que oferece aos estudantes um adequado contexto físico para aprendizagem, como corpo 

docente capacitado para ensinar (…)”. A autora salienta todas estas aceções do termo são essenciais 

para definir um sistema de avaliação de qualidade dos processos educativos. 

Da mesma forma, o Relatório de Jacques Delors definia a educação de qualidade como aquela que 

“assegura a todos os jovens a aquisição dos conhecimentos, capacidades, destrezas e atitudes 

necessárias para prepará-los para a vida adulta”. No documento “Os quatro pilares da educação” da 

Unesco, elaborado por Jacques Delors, afirma-se que a educação deverá ser organizada em torno de 

quatro aprendizagens fundamentais: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver juntos 

e aprender a ser.  

Todavia não existe um padrão ou uma receita única para uma escola de qualidade. Para Valter Lemos 

(2002: 89), o “conceito de qualidade é um conceito eminentemente político e tem muito pouco a ver 

com a abordagem científica ou a abordagem técnica dos problemas”, numa perspectiva de políticas 

educativas. Numa focalização de avaliação da qualidade educativa, Cipriano Luckesi (1996: 69) refere 

que “entendemos avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma 

tomada de decisão. É bem simples: são três variáveis que devem estar sempre juntas para que o acto 

de avaliar cumpra o seu papel”. As variáveis a que o autor faz referência podem ser assim definidas: i) 

juízo de qualidade, quando o juízo incide sobre a qualidade do objecto ou juízo de existência, quando 

o juízo se faz pelos dados empíricos da realidade; ii) dados relevantes da realidade – a qualidade do 

objeto é determinada em função das características que o mesmo apresenta – e iii) tomada de decisão, 

que, com base nas duas primeiras variáveis, resulta de três possibilidades: a) continuar a situação; b) 

introduzir modificações para que o objecto ou situação se modifique para melhor; e c) suprimir a 

situação ou objecto.  

A postura do Conselho da União Europeia sobre a avaliação da qualidade da educação básica e do 

ensino secundário, como é referido no Jornal Oficial (1998: 4-5), é a seguinte: 
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“A auto-avaliação da escola como instrumento do desenvolvimento e da melhoria da sua 

qualidade baseia-se na hipótese de que a qualidade dos estabelecimentos de ensino primário e 

secundário é determinada por um vasto leque de factores interligados. Embora a escolha dos 

critérios de avaliação dependa do quadro jurídico, político e orçamental, que é da 

competência exclusiva dos Estados-membros, é inegável que o profissionalismo dos 

professores, o conteúdo do processo de aprendizagem dos alunos, as relações no seio da 

escola, a integração desta na comunidade envolvente, o método de gestão escolar e as 

características da escola como espaço de vivência são factores determinantes da qualidade da 

escola”. 

 

Contudo, e pelo que nos é dado a saber através da análise das políticas educativas relativas à 

avaliação, esta tem recaído em torno dos denominados indicadores de qualidade ou parâmetros de 

referência que, em nosso entender, não contemplam “um vasto leque de factores interligados”.  

Os indicadores de qualidade surgiram num projecto-piloto de avaliação da qualidade na educação 

escolar que decorreu em 1997-1998 e foi seguido de um acordo (no Encontro de Ministros da 

Educação de Praga, em 1998). Daqui emerge, em Maio de 2000, o Relatório Europeu sobre a 

Qualidade da Educação Escolar: Dezasseis Indicadores de Qualidade.  

Como atesta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia sobre a 

Cooperação Europeia em matéria de Avaliação da Qualidade do Ensino Básico e Secundário (2001 

/66/CE), a necessidade de avaliar as escolas decorre de duas tendências que marcam a generalidade 

dos países europeus, a descentralização de meios e a definição de objectivos nacionais e de patamares 

de resultados escolares com os quais se possa dizer que existe qualidade na educação.  

Em 2001, a União Europeia no sentido de “facilitar a avaliação dos sistemas educativos, a nível 

nacional, no domínio dos ensinos básico e secundário”, definiu um conjunto de dezasseis indicadores 

de qualidade, atendendo à relevância política das matérias, à comparabilidade e à validade dos dados 

(Comissão Europeia, 2001). Entretanto, os projectos na área dos indicadores, no âmbito da União 

Europeia, evoluíram em função da preocupação do cumprimento da agenda de Lisboa e dos objectivos 

“Educação e Formação para 2010” Conclusões do Conselho de 24 de Maio de 2005 sobre novos 

indicadores em matéria de educação e formação – 2005/C 141/04, que enformam todas as orientações 

políticas posteriores. 

Retomando os parâmetros de referência (benchmarks) europeus para a educação e a formação 

definidos pela Comunicação da Comissão de 20 de Novembro de 2002, esta fixa os objectivos a 

atingir nestas áreas até 2010: baixar para 10 % ou menos a taxa média de jovens que abandonam 

precocemente a escola (fonte Eurostat, Inquérito às forças de trabalho); aumentar em, pelo menos, 15 

%, o número total de licenciados em Matemática, Ciências e Tecnologias, reduzindo simultaneamente 
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o desequilíbrio homens-mulheres (fonte comum UNESCO/OCDE/Questionário Eurostat); conseguir 

que a taxa de jovens de 22 anos de idade que tenham concluído o último ciclo do ensino secundário 

seja de, pelo menos, 85 % (fonte Eurostat, Inquérito às forças de trabalho); diminuir, pelo menos 20 % 

em relação a 2000, a percentagem de jovens de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura (fonte 

PISA, OCDE); conseguir que o limiar de participação na aprendizagem ao longo da vida corresponda, 

pelo menos, a 12,5 % da população adulta em idade ativa (grupo etário dos 25 aos 64 anos) (fonte 

Eurostat, Inquérito às forças de trabalho). Em Bruxelas, em Março de 2003, o Conselho Europeu 

defendeu explicitamente o uso de indicadores e parâmetros de referência para que se possam 

identificar boas práticas e para que se possa garantir um investimento eficiente em recursos humanos 

(Commission Staff Working Paper: Progress Towards the Common Objectives in Education and 

Training. Indicators and Benchmarks, 2004: 9).  

Assim, os indicadores servem expressamente para “permitir aos países aprenderem uns com os outros 

através da comparação de interesses comuns e diferenças partilhadas” e os benchmarks servem para 

“dotar os políticos com pontos de referência”. Depois dos “indicadores” e dos benchmarks, 

abruptamente, vieram os “cinco desafios fundamentais para o futuro”: conhecimento, 

descentralização, recursos, inclusão social e comparabilidade. Esta clara mudança de ênfase dos 

“indicadores” e benchmarks para “desafios”, de “abordagens de interesse comum” e “aprendizagem 

mútua” para “desafios/agendas comuns”, sublinha claramente a natureza da mudança que ocorreu [nas 

políticas educativas europeias] (Macbeath et al., 2005). 

Parâmetros de referência e indicadores de qualidade são, então, termos que perpassam constantemente 

no discurso das políticas educativas, sendo que a Comissão Europeia realça que os indicadores não 

devem apenas ser considerados na perspectiva de medição do progresso. Eles devem igualmente ser 

vistos como uma base de construção de um diálogo e troca entre os Estados-Membros e como 

instrumento para compreender as razões das diferenças de performance, para que alguns países 

possam aprender com as boas práticas de outros países como nos refere Cláudia Neves (2008: 82). 

Nesta sequência, estes mesmos termos têm vindo a ser convocados em trabalhos de índole académica. 

Idália Sá-Chaves (2002: 111) escreve:  

“os indicadores de qualidade poderão, então, passar pela clara identificação dos novos 

públicos educacionais, da suas culturas, valores e necessidades e por uma maior e mais 

diversificada oferta educacional que se traduz em, também novas, formas de reorganização 

curricular que possam enquadrar aquelas matrizes diferenciadoras numa perspectiva de cada 

vez maior inclusão sem perda de identidade”.  

 

No mesmo sentido, Luís Felip (1993: 10-11), enumera um conjunto de indicadores que considera 

contribuírem para a melhoria da qualidade educativa, destacando: os programas, tendo em atenção os 
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interesses dos alunos, as suas características e motivação, não pondo nunca em causa a igualdade de 

oportunidades; a avaliação e o controlo (não é suficiente identificar o que o aluno não compreende, 

mas perceber porque não compreende para poder responder a essa necessidade); os docentes, embora 

nem sempre seja determinado o que se espera de um bom professor, mas também não se dispõe nem 

de recursos, nem de estímulos adequados para efectivamente compensar os melhores; a organização 

do ensino e os recursos disponíveis, que são também indicadores que interferem ma melhoria da 

qualidade educativa; e os recursos económicos.  

Também Amparo Seijas Díaz (2003: 39-49) propõe um conjunto de indicadores, objectos de análise 

na avaliação das instituições educativas e que servirão de base para medir a qualidade das mesmas. 

Maria do Carmo Clímaco (1992:105-113) apresenta outra perspectiva de indicadores, na qual os 

indicadores de desempenho apresentados se constituem como um modelo de auto-avaliação 

institucional com a finalidade de apoiar a gestão e a tomada de decisões. 

A educação de qualidade exige então que se utilize parâmetros de referência e indicadores de 

qualidade. Numa tese prospectiva de avaliação, que antevê a ênfase atribuída à avaliação, Licínio 

Lima (1995: 56) escreve a este propósito: “[…] à avaliação virá a ser conferido o estatuto de fiel da 

balança, de sêlo de garantia ou de certificado de qualidade da educação escolar, procurando-se desta 

forma repor a confiança social no sistema [...]”. Analisando a questão da qualidade em educação o 

Livro Branco para a Educação (1995) esclarece como seria a avaliação para se poder atribuir o rótulo 

de qualidade à educação. Tudo indica que seria por meio do sistema de avaliação externa como 

instrumento regulador dessa qualidade. Assim os Rankings escolares divulgados sistematicamente 

tornam públicos esses objectivos ao indicar as escolas melhor classificadas, permitem “repor a 

confiança social no sistema” e, ao mesmo tempo, permitem “regular e controlar o sistema”.  

Veja-se que a qualidade da educação conseguida através da avaliação estandardizada com tendência 

ao isomorfismo e a redução do conceito de qualidade à empregabilidade, conceitos que perpassam nas 

políticas educativas da União Europeia, estão preferencialmente ligadas à lógica de mercado.  

Neste discurso político, a avaliação das escolas é um instrumento de política educativa que colabora 

no esforço global de melhoria da educação, entendida esta melhoria como um processo contínuo de 

elevação das aprendizagens dos alunos e dos resultados escolares. Corroborando com a opinião do 

autor Pascal Roggero (2002: 31) “a avaliação é uma questão politica que pressupõe uma deliberação 

política e democrática a respeito das missões da escola”. 

O reconhecimento, por parte das escolas, da importância da avaliação enquanto instrumento para a 

melhoria da qualidade dos processos e dos resultados acionando, nesse quadro, processos de 

autoavaliação, cumpre com os objetivos de uma avaliação séria da escola que evidencia a pobreza e os 

efeitos perversos e nocivos que os rankings e os media, de forma pouco cuidada, potenciam. 
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Pelo acima exposto se pode deduzir que qualidade significa coisas diferentes para distintas pessoas: 

Qualidade é um complexo, dinâmico, historicamente construído e multifacetado conceito, 

frequentemente definido mais pelo que falta do que pelo conteúdo (UNESCO, 2003); Qualidade é um 

conceito dinâmico, reconstruído constantemente. Cada escola tem autonomia para reflectir, propor e 

agir na busca da qualidade da educação (UNICEF, 2004). 

As diferentes focalizações e definições de qualidade educativa aqui apresentadas posicionam-se ao 

longo de um continuum no qual coexistem vários modelos, teorias ou imagens organizacionais de 

escola que consubstanciam tanto o discurso como as práticas de avaliação da qualidade educativa. No 

entanto, a complexidade que o sistema de ensino adquiriu e os efeitos que o mesmo desencadeia a 

nível social tornou mais notável o debate e a ideia de que a qualidade educativa emerge como um 

corolário da avaliação educacional com a finalidade de promover o desenvolvimento organizacional, 

colocando-se no centro da agenda educativa e constituindo-se numa das prioridades das políticas 

educativas da generalidade dos países e, particularmente, dos da União Europeia.  

E, o que é certo é que as organizações como a OCDE, a UNESCO, o Banco Mundial e a União 

Europeia, produzem sistematicamente projectos estatísticos internacionais, que reúnem um conjunto 

de indicadores que servem de referentes as pilotagens das reformas, permitindo, assim “assinalar 

mudanças da qualidade e dos resultados; chamar a atenção para aspetos que devem ser melhorados; 

avaliar a influência dos esforços do sistema; desenvolver esforços relativamente a outros países ou 

entidades políticas; catalisar novas ideias” (Amaro, 1997: 316). 

Enfim, o entendimento de qualidade depende fundamentalmente das concepções de mundo e de 

educação de quem o emite. O que parece certo é que o conceito de qualidade está inexoravelmente 

associado ao conceito de “avaliação reguladora e diferenciadora”. 

 
3. Perspetivas Metodológicas da Investigação   

3.1. A Metodologia 

As reflexões de carácter metodológico são tema recorrente neste trabalho, a propósito da construção 

teórica conceptual, das relações estabelecidas entre a teoria e os dados empíricos. 

Ao realizarmos um estudo da problemática da avaliação das escolas entre o controlo e a melhoria e as 

diferentes perspetivas dos seus profissionais, baseando-se numa matriz essencialmente qualitativa, 

optámos por um estudo de caso para descrever analisar e compreender o contexto sócio organizacional 

de um Agrupamento de Escola, dando particular destaque às conceções e práticas dos atores 

organizacionais. Traçámos desde logo um conjunto de considerações teóricas, e, por isso, a 

convocámos de uma extensa lista de referências bibliográficas, exigiu que se fizesse uma deslocação 
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teórica e empírica do âmbito de análise em “questão”, ou seja a articulação, em interdependência, 

entre a teoria e a obtenção dos dados empíricos.  

Assim, este trabalho apoia-se num estudo de caso, e segundo no-lo reportam os autores: Rodriguéz 

Gómez, Gil e García Jiménez (1999); Robert Yin (1994) e Robert Stake (1998) investiga-se o caso, ou 

um pequeno número de casos, em detalhe e com profundidade no contexto natural dos 

acontecimentos, tendo em conta as complexidades presentes, recorrendo a múltiplas fontes e diversos 

métodos de recolha e análise de dados. 

O estudo de caso pode ser definido, segundo Yin (1994: 13), por exemplo, como “uma investigação 

empírica que investiga um fenómeno contemporâneo no contexto natural, especialmente, quando as 

fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes [e] em que são usadas múltiplas 

fontes de evidência”. Para Stake (1998: 11), o estudo de caso é “o estudo da particularidade e da 

complexidade de um caso singular para compreender a sua atividade em circunstâncias importantes”. 

Afirma Howard Becker (1994: 129): “Um caso é, no fim de contas, apenas um caso”. Esta afirmação é 

paradigmática das limitações e das potencialidades do estudo de caso. Se por um lado não permite 

generalizações, por se tratar de “um caso”, por outro lado pode permitir chegar a regularidades 

sociológicas ou a análises comparativas alicerçadas na riqueza e profundidade dos dados recolhidos 

contribuindo significativamente para a acumulação do corpus do saber da sociologia educacional. 

O objeto de estudo compreende as escolas de 3 freguesias, que fazem parte integrante da área urbana 

da cidade, ainda que tenha algumas características rurais. O Agrupamento de Escolas fazem parte três 

estabelecimentos de educação pré-escolar, quatro estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico, e um 

estabelecimento do 2.º e 3.º ciclo (sede do agrupamento: a escola sede) e tendo sempre presente que “o 

agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis e ciclos de 

ensino, a partir de um projecto pedagógico comum […]” (Decreto-Lei n.º 115A/98, de 4 de Maio, 

artigo 5º) e  (Decreto-Lei n.º 75/08, de 22 de Abril, artigo 6º).  

 

A opção pela abordagem qualitativa justifica-se na medida em que nos permite descrever e interpretar 

de forma pormenorizada a realidade em estudo, privilegiando para o efeito as interpretações que dela 

fazem os diferentes atores convocados. Para além disso, trata-se de uma investigação que implica a 

presença do investigador nos contextos sociais em estudo e o contacto direto com as pessoas, as 

situações, os acontecimentos. Trata-se de uma pesquisa de terreno, cuja essência é a observação 

participante, recorrendo-se, também, ao inquérito por entrevista e à análise documental. Embora 

algumas das características que permitem distinguir este método de outros métodos de investigação 

decorram do facto de envolver um conjunto específico de técnicas, estratégias e procedimentos, as 

maiores diferenças são, no entanto, de ordem paradigmática. Vejamos: 
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Contrariamente ao paradigma positivista que assenta na investigação de tipo estatístico experimental, 

o paradigma interpretativo, em que se insere o estudo de caso etnográfico, não tem em vista a 

verificação de regularidades, mas a análise de singularidades. Enquanto o primeiro está orientado para 

a “prova” e para a generalização, o segundo está orientado para a “descoberta” e constitui-se como 

uma ciência do singular e do concreto. Por outro lado, enquanto o paradigma positivista postula a 

distinção entre o sujeito e o objeto de conhecimento, o paradigma interpretativo postula a 

interdependência do sujeito e do objeto, através de um trabalho de interação entre o investigador e os 

investigados. 

As técnicas de recolha de dados das quais, no nosso estudo, privilegiamos foi a observação 

participante, a pesquisa documental (atas, relatórios, plano global de atividades e outros documentos) e 

a entrevista semiestruturada.  

Assim, a observação participante compreendeu informações e explicações dos diversos agentes 

implicados na Avaliação, ora fornecidas espontaneamente, ora a pedido do investigador, e obtidas em 

situações informais. Em reuniões ou noutras atividades, os registos foram escritos em tópicos, na 

própria presença dos atores, atendendo à familiaridade que entretanto fora criada, e foi tirado um breve 

apontamento escrito. Nas situações mais informais o registo será feito posteriormente, na ausência dos 

atores, procurando-se reproduzir mais fielmente possível o sentido e o próprio conteúdo do discurso 

produzido.  

Quanto à pesquisa e análise documental, não podemos deixar de referenciar Luc Albarello (1997: 17) 

quando nos diz que para investigarmos de uma forma mais consistente através da pesquisa documental 

teremos que “recorrer à tipologia de fontes existentes”. Neste trabalho as fontes documentais 

utilizadas foram: os relatórios de avaliação interna dos últimos 5 anos letivos (2005/2010); o projeto 

educativo (PE), o plano anual de atividades (PAA), o regulamento interno (RI) do Agrupamento de 

Escolas, (2005/20010); para além de atas e outros documentos que estiveram associados à avaliação 

interna. 

Nesta sequência, analisamos 11 atas da Assembleia de Escola, 3 atas do Conselho Geral Transitório, 9 

atas do Conselho Pedagógico, 18 atas dos Departamentos Curriculares, 38 atas dos Conselhos de 

Grupos disciplinares, 30 atas dos Conselhos de Turma. 

Não temos, porém a pretensão de tudo ter estudado e ter observado todas as dimensões e atividades ou 

de ter fixado as mais importantes ocorrências, pese embora a perspetiva tendencialmente holística que 

é característica do estudo de caso. Globalmente conseguimos obter dados de muito interesse e, por 

vezes, em quantidades consideráveis, o que veio dificultar a posterior organização, seleção e 

interpretação. Recorremos a uma grande variedade de fontes de informação e adotámos diversos 

recursos metodológicos. 
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Debruçando-nos agora sobre o método da entrevista, haverá que dizer que Rodolphe Ghiglione & 

Bemjamin Matalon (1997: 83-85) destacam três tipos: não diretiva, semidirecta e diretiva ou 

estandardizada. Assim, neste estudo realizámos 24 entrevistas semiestruturadas ou, na terminologia de 

Bell (2002: 122) “entrevistas guiadas ou focalizadas”, ou ainda, segundo Quivy & Campenhoudt 

(1998: 192-6), “entrevistas semidirectas” com as quais se pretende chegar ao “sentido que os atores 

dão às suas práticas e aos acontecimentos com os quais se vêm confrontados” e que, desta forma, 

foram centrais quer na recolha de dados, quer na reflexão analítica posterior. Entrevistámos diversos 

atores da comunidade educativos e com representação em todas as estruturas da organização escolar, 

umas gravadas outras com registo escrito, por se terem demonstrado mais ricas de ponto de vista 

informativo. O critério que presidiu à seleção dos entrevistados foi o seguinte: ouvir os representantes 

dos diversos órgãos da comunidade escolar, 9 Professores, 2 representantes da Autarquia, 5 

Encarregados de Educação, 6 Alunos e 2 representantes dos Auxiliares da Acão Educativa. Todos 

estes agentes educativos foram relevantes para a elaboração desta investigação.  

A opinião destes atores educativos será analisada de uma forma integrada e transversal, procurando 

perceber as suas perceções sobre a escola, a sua autonomia e a sua avaliação. 

Nesta comunicação apresentamos o Campo de Analise - “O carácter burocrático/ambíguo da 

Organização Escolar”, o tema – “Processos de funcionamento da gestão/organização escolar” e os 

indicadores “Grau de autonomia decretada” e “Grau de autonomia construída”, que permitiram a 

análise das entrevistas. Fizemos um comentário e interpretámos os dados, procurando ouvir a voz dos 

vários entrevistados, no sentido de melhor compreender o seu significado. 

 

4.Análise dos dados das entrevistas 

Neste ponto do trabalho, apresentamos alguns resultados obtidos com o tratamento dos dados 

resultantes da aplicação das entrevistas aos diferentes atores educativos envolvidos neste estudo. 

 

4.1. Analise das entrevistas - a informação recolhida 

Campo de Analise - “O carácter burocrático/ambíguo da Organização Escolar”, 

Tema – “Processos de funcionamento da gestão/organização escolar”  

               Indicadores/ - Grau de Autonomia decretada 

Sub Indicadores Impacto dos resultados dos exames 

Tenhamos em consideração a perspetiva dos atores educativos. Os discentes deixaram escapar 

algumas críticas sobre o modelo de avaliação vigente que privilegia os testes (avaliação interna) e os 
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exames nacionais (avaliação externa). Algumas dessas críticas foram vistas como consequência 

imediata da falta de tempo para se poder ser jovem e manter uma vida social para além da escola. 

“Há stores que não ligam muito (…)  há professores que só se guiam pelos testes […] a 

avaliação não deveria ter um carácter tão formal … Os testes não me parecem tão 

importantes, pois podemos adquirir competências de outra forma.” (E 19); 

 

Sub-indicador – Impacto dos normativos 

Confrontados os nossos entrevistados com a questão “a avaliação interna reforça o carácter 

burocrático racional da escola através da reprodução das regras de avaliação supra-

organizacionalmente definidas”? E de acordo com os discursos dos mesmos, criamos quatro categorias 

de respondentes: discentes, docentes, não docentes e sem opinião. 

 

Os Discentes 

No grupo dos discentes, constituído por 6 elementos, colocamos a questão à totalidade dos mesmos e, 

destes, 1 manifestou a sua opinião relativamente à avaliação interna reforçar o carácter burocrático da 

escola.  

“Pode aumentar um pouco a burocracia, uma vez que as normas superiores são muitas e 

exigentes” (E12).  

 

Os outros 5 elementos deste grupo afirmaram-se sem opinião. Face ao exposto, não podemos deixar de 

tecer alguns comentários, no sentido de interpretar e articular as afirmações dos entrevistados 

discentes, relativamente ao desconhecimento da avaliação interna, facto esse, que contribuiu para que 

os discentes se manifestem sem opinião.  

 

Os Não Docentes 

Ainda que alguns elementos do grupo dos não docentes se manifestem, também eles, sem opinião 

relativamente a esta questão, houve elementos da Associação de Pais e elementos da autarquia que 

reforçaram a necessidade da avaliação, acentuando, simultaneamente, a necessidade como 

“instrumento” para atingir um “fim”. Referem o seguinte: 

 “(...)”A avaliação não pode ser um fim, é um instrumento. O fim é melhorar e as melhores 

escolas são aquelas que melhoram sempre, continuamente. E portanto, se isto for encarado 

pelas escolas como um instrumento, e eu acho que tem de ser…” (E16). 
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Os Docentes 

Podemos ponderar, em primeiro lugar, sobre alguns constrangimentos e preocupações em relação ao 

momento atual da vida escolar que relevam do carácter ambíguo e flutuante do quadro legislativo em 

vigor. Do que nos é dado ouvir nos corredores da escola, alguns docentes fazem referência ao papel da 

avaliação no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, na orientação do processo educativo e, 

ainda, à importância da avaliação na verificação da eficácia do ensino e da aprendizagem. No entanto, 

para os nossos respondentes, a avaliação assume, ao mesmo tempo, funções de controlo/punição: 

“Nos últimos tempos as avaliações tendem a ser cada vez mais burocratizadas, o que em nada 

contribui para uma melhoria dos resultados. Há demasiados papéis e demasiadas pessoas a 

pensar neles. Avaliar deveria ser um ato intelectualmente difícil, por acarretar questões de 

justiça, equidade e lealdade com princípios e valores.” (E23). 

 

Os docentes manifestam, então, preocupações a que os outros atores educativos se mantêm 

maioritariamente alheios. Referem ainda a necessidade de desburocratizar os procedimentos, de modo 

a canalizar a sua energia produtiva para uma prática educativa significativa para os alunos. Apesar de 

alguns esforços no sentido de facilitar o trabalho burocrático, continuam a ser referidos alguns 

problemas, nomeadamente na comunicação entre os vários órgãos da escola e na atribuição de 

competências às várias entidades escolares de modo a evitar redundâncias e repetições desnecessárias 

nas ordens de trabalho das reuniões e nos relatórios exigidos. A perceção dominante entre os docentes 

do agrupamento é que o quadro legislativo, especialmente no que concerne à avaliação dos 

professores, irá acentuar a burocratização dos procedimentos, de modo a certificar a realização das 

atividades, em detrimento da sua real qualidade. 

 

Indicadores/ Grau de Autonomia construída  

Sub Indicadores - /Foram adotadas medidas para o sucesso educativo e melhoria da escola  

Neste âmbito, quisemos também saber a relação que os nossos entrevistados estabelecem entre a 

avaliação das escolas e o discurso da qualidade, de que modos definem a qualidade de uma escola e 

até que ponto a avaliação contribui para a autonomia das escolas. 

A opinião dos nossos entrevistados relativamente à relação que estabelecem entre avaliação e 

qualidade educativa é sustentada em diferentes conceções de qualidade educativa, como se constata 

pelas respostas que obtivemos. Assim, e como seria de esperar, as opiniões, como em todas as outras 

questões, divergem e, agora, em todos os grupos de atores. No entanto, constatamos que as opiniões 

tendem a bipolarizar-se: por um lado, há os que colocam a ênfase nos recursos (humanos, materiais e 

outros) e, por outro, os que defendem como principal critério a melhoria e o sucesso educativos. 
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Assim, no grupo de atores referidos, uns elementos associam a qualidade educativa à qualidade e 

quantidade dos recursos humanos, outros aos projetos inovadores e ainda outros à melhoria da escola 

/ sucesso educativo. Mas, porque são os recursos humanos e a melhoria da escola / sucesso educativo 

que revelam maior consenso de opiniões é, neste âmbito, que destacamos alguns testemunhos. Dos 

entrevistados (professores e alunos) que enfatizam a importância dos recursos humanos, damos 

destaque aos seguintes discursos: 

“Muitas vezes tem-se de atuar a nível do meio e não se faz porque falta outros fatores por 

exemplo psicólogos, assistentes sociais… ” (E 20).  

 “Um aluno desenvolve um projeto e se vale a pena a escola devia apostar mais […] devia ter 

mais confiança nos alunos” (E19). 

 

Quando confrontámos os nossos entrevistados e quisemos saber a relação que eles estabelecem entre a 

avaliação das escolas e o discurso da qualidade das mesmas, vimos que estes consideraram que a 

avaliação é um fator que interfere diretamente na qualidade das escolas, colocando então a tónica “na 

melhoria da escola e no sucesso educativo”. 

No entanto, não podemos falar de melhoria e sucesso sem referir a articulação num ponto que nos 

parece basilar nos agrupamentos e que é articulação entre ciclos que, no nosso entender, se encontra 

um pouco débil, como nos dão conta os seguintes discursos: 

“As vantagens prendem-se com a possibilidade de se poder proceder às articulações que 

sempre se previram e estipularam, mas que raramente se concretizavam. Assim, sempre houve 

um desfasamento entre a saída de uma escola / ciclo e a nova escola que agora pode ser 

colmatado, com a realização de reuniões para o efeito, como atualmente se verifica” (E19). 

 

De entre os que admitem que a avaliação é um processo através do qual também se pode promover a 

melhoria da qualidade educativa, destacamos algumas respostas com diferentes fundamentações 

nomeadamente:  

“uma escola onde os alunos pudessem aprender no seu ritmo individual […] em que eles 

fossem apoiados nas suas dificuldades, para isso, tinha que estar inserido em turmas com nº 

reduzido de alunos, com um acompanhamento individualizado respeitando as suas 

especificidades […]” (E 10).  

 

Os resultados demonstram que as perceções dos diversos atores sobre a avaliação das escolas não é 

consensual, no entanto ela tem permitido a prestação de contas, e tem, no caso em questão, incutido 

maior responsabilidade.  



4476 

 

 

5. Considerações Finais 

No estudo empírico, teceram-se algumas considerações que entendemos pertinentes relativamente à 

avaliação de escolas entre o controlo e a melhoria e as diferentes perspetivas dos seus profissionais, no 

Agrupamento de Escolas, no período 2005/2010, na certeza porém de que as mesmas se reportam a 

um contexto específico, não podendo por isso ser generalizadas ou transpostas para outros contextos 

ainda que, aparentemente, similares. 

Partindo do princípio apresentado, os atores educativos convocados, com funções e saberes diferentes, 

proporcionaram uma abordagem mais abrangente da problemática da impondo uma primeira 

conclusão que era previsível e que passamos a apresentar. A posição genericamente assumida pelas 

diferentes categorias de atores relativamente ao objeto de estudo diverge de grupo para grupo. Este 

facto, em nosso entender, traduz a discrepância do papel desempenhado por cada uma das categorias 

de atores, numa relação em que os níveis de poder e de conhecimento da problemática da Avaliação. 

Quanto à segunda conclusão a pressão política e social exercida sobre a necessidade de disponibilizar 

informação relativa ao “desempenho” das escolas e o consequente debate sobre a “qualidade” e 

“excelência” das organizações escolares têm conduzido a uma preocupação cada vez maior em 

desenvolver competência científica para as tarefas de avaliação, nomeadamente, de avaliação das 

escolas.  

Poderemos concluir acerca da qualidade que nos sistemas Educativos existem diversos, diferentes e 

legítimos entendimentos para o termo. O entendimento de qualidade pode variar no tempo e no 

espaço. Para uns, a qualidade é um objetivo fundamental da educação; para outros, pode não existir. 

Enquanto para uns pode ser medida; para outros pode ser “operacionalizada”. Para os agentes do 

mercado, deve dar prioridade à “empregabilidade”; para os movimentos sociais, deve primar pela 

equidade/igualdade. Haverá, contudo que ter em atenção, tal como Carlos Estêvão (1998b: 54-55) 

adverte, “em nome da qualidade e da qualidade total, as decisões sobre políticas educativas podem não 

salvaguardar os direitos do mundo cívico, com consequências negativas designadamente ao nível da 

justiça social e da capacidade de mobilização coletiva dos menos capazes na defesa dos seus direitos”. 
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