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Reconhecido especialista no tema, prof . catedrático do Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa, neste texto escrito para o JL o autor analisa o em profundidade, defendendo que
"temos de ter um sistema muito mais orientado pelos propósitos fundamentais da educação,
pelo conhecimento, pela tecnologia e pela educação cívica, contrariando as visões e lógicas de

mercado que estão subjacentes aos rankings produzidos pelas empresas". Ou seja, um "sistemas

congruente com uma educação democrática e de qualidade para todos"

Domingos Fernandes

|[ Este texto apresenta e discute

algumas reflexões relacionadas
com a avaliação educacional,
sobretudo no domínio das apren-
dizagens dos alunos, a produção
de rankings, discutindo as suas
limitações e alguns dos seus efei-
tos, e a necessidade de se criarem
alternativas mais rigorosas, credí-
veis e significativas. Alternativas
mais congruentes com políticas
públicas de educação que vêem
as escolas como instituições de

educação e formação ao serviços
de todos os alunos e não como
meras competidoras num concur-
so organizado anualmente pelas
empresas produtoras dos referidos
rankings.

A avaliação tem sido conside-
rada indispensável para funda-
mentar juízos acerca da qualidade
da educação ou acerca da qualida-
de do ensino e das aprendizagens.
Avaliar a qualidade do ensino ou
das aprendizagens de forma credí-
vel é um processo muito exigente
que tem de se basear numa diver-
sidade de critérios socialmente
construídos e consensualizados
assim como nas experiências e

práticas dos principais interve-
nientes. É necessário estabelecer
relações com real significado entre
um alargado número de aspe-
tos e variáveis relacionados com
aqueles processos. Nestes termos,
a avaliação é uma prática social

complexa e exigente e, apesar
de dever ser tão simples quanto
possível, não admite simplismos
que deixam de parte elementos

fundamentais do objeto a avaliar.
A ideia de que os exames

constituem a "avaliação" neces-
sária e suficiente para conhecer a

qualidade da educação num dado
sistema escolar, contribuindo
assim para a sua melhoria, é ainda
comum. Apesar disso, esta visão
tem sido liminarmente questiona-
da pelos resultados da investigação
empírica que a vem considerando

redutora, claramente insuficiente e

geradora da exclusão de uma parte
dos alunos. Por isso, as políticas
públicas de avaliação numa de-
mocracia social, que pugnam por
uma educação inclusiva, têm de ser

pensadas a partir de uma larga base
de informações sobre uma grande
diversidade de aspetos dos sistemas
escolares. Só dessa forma é possível
construir-se uma avaliação com-
preensiva, muito mais complexa e

exigente, que assegura a transpa-
rência, a abrangência dos objetos
de avaliação, o rigor e a justiça. Os

rankings, baseados essencialmente
nos resultados obtidos pelos alunos
em provas estandardizadas, são,

comprovadamente, pouco credí-
veis e de questionável qualidade
científica e social. Neste sentido,
não devem ser confundidos com a

avaliação.



A curta história dos rankings das
escolas secundárias portuguesas
teve o seu início em 2001, depois
de o jornal Público ter intercedido

junto da Comissão de Acesso aos
Dados Administrativos (CADA)
para que lhe fossem facultados os
dados referentes aos resultados dos

exames do ensino secundário. Este

organismo decidiu então que eles

deveriam passar a ser disponibili-
zados pelo Ministério da Educação.
A partir daí, as empresas de

comunicação social iniciaram a

realização dos rankings tendo para
o efeito contratado serviços junto
de entidades universitárias ou de

peritos a título individual. Note-se

que a decisão política em Portugal,
tem sido no sentido de disponi-
bilizar os dados dos exames em
bruto mas não de elaborar e muito
menos promover, os rankings (só
em 2002/2003 e 2003/2004, o
Ministério da Educação, dirigido
por David Justino, assumiu plena-
mente a realização de rankings) .

Isto é uma decisão que tem um
profundo significado em termos
do curso das políticas públicas
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As políticas públicas
de avaliação têm de
ser pensadas a partir
de uma larga base de

informações sobre uma
grande diversidade de

aspetos dos sistemas
escolares. Os rankings,
baseados em provas
estandardizadas são

pouco credíveis
de educação em Portugal. Ao não
assumir a realização de ran-
kings das escolas, o Ministério
da Educação tem objetivamente
reconhecido as suas conhecidas
limitações e, entre outras coisas,
os seus reconhecidos e nefas-
tos efeitos junto das escolas, dos

alunos e dos encarregados de edu-
cação. Nestas condições, não se

podem fazer extrapolações do que
se passa noutros países para o que
se passa entre nós no domínio dos

rankings e também dos resultados
dos exames que estão na sua base.
Aliás, apesar dos exames e dos

seus conhecidos e comprovados
efeitos, alguns dos quais nefastos,
outros nem tanto, a verdade é que,
em Portugal, a avaliação interna,
da integral responsabilidade dos

professores e das escolas, é clara-
mente predominante ao longo dos

12 anos de escolaridade. O que é o

reconhecimento de que a avalia-
ção no contexto das salas de aula
e das escolas tem uma relevância
incontornável e, consequente-
mente, destaca o papel relevante
dos professores nesse processo.

Ou seja, as políticas públicas de

educação, neste domínio, têm dito
não a uma lógica de mercado e sim
a uma lógica baseada na impor-
tância da ação pedagógica, no seu
sentido mais profundo. Note-se

que, para efeitos da obtenção do

diploma do ensino secundário e

do acesso ao ensino superior, o

peso da avaliação interna é, res-

petivamente, 70% e 50%. No 3. s

ciclo do ensino básico o peso dos

exames é igualmente de 30% . Isto
nada tem a ver com o que se passa
noutros sistemas escolares, em que
a avaliação externa tem um peso
bastante superior, sendo ainda
nalguns países a única que conta

para o prosseguimento de estudos.
Por isso, repete-se, é necessário ter
cuidado em transpor para o nosso
sistema escolar o que se passa nos
Estados Unidos, em Inglaterra, no
Brasil ou em muitos outros países.
Do ponto de vista do conhecimen-
to produzido, é através da avali-
ação (formativa e sumativa) que
ocorre no contexto das salas de
aula que os alunos podem apren
der melhor, com mais compre-
ensão. Esse é o mais fundamental
propósito da avaliação pedagógi-
ca. O propósito dos exames, por
natureza destes, não é o de melho-
rar as aprendizagens. A maioria
das vezes, é medir numa dada
escala o desempenho dos alunos

para os poder ordenar numa lista
que pode ser utilizada para uma
variedade de finalidades. Estes
dados são utilizados para produzir
rankings mas informam pouco
para delinear políticas públicas
orientadas para apoiar as apren-
dizagens dos alunos e o ensino dos

professores.



É extraordinário que, no nosso

país, em que os exames não são,
em rigor, high stakes, pois os

seus efeitos para a progressão
académica dos alunos são fran-
camente reduzidos, as empresas
da comunicação social tenham
tido um assinalável sucesso com
a produção e a distribuição de

rankings das escolas. E ainda
mais extraordinário é que, através
desses mesmos rankings, as
escolas e os seus professores vêm
desenvolvendo um conjunto de

estratégias para ficarem bem na
fotografia que todos os anos lhes
é tirada pelas ditas empresas... (O

que falta demonstrar é se "ficar
bem na fotografia" corresponde a

efetivas aprendizagens por parte
dos alunos.) E, é necessário dizê-
-10, as estratégias utilizadas por
um número de escolas públicas
traduzem uma lógica de mercado
induzida pelos rankings, para
além de outras ações que podem
ser questionáveis dos pontos de
vista ético e legal.

Assim, as empresas, através
dos rankings, acabam por refor-
çar, mais ou menos significati-
vamente, conhecidos efeitos dos

exames em aspetos tais como: a)

as práticas de ensino e de avalia-
ção dos professores; b) as estra-
tégias de estudo utilizadas pelos
alunos; c) a organização e funcio-
namento das escolas; d) as formas

que pais e encarregados de edu-
cação utilizam para acompanhar
os estudos dos jovens alunos; e

e) os "sistemas" utilizados por
um número de escolas públicas
relativos à frequência dos alunos
e à sua admissão aos exames. É,

assim, plausível considerar-se
que os rankings influenciam de
forma bem mais significativa do

que seria desejável o desenvol-
vimento do currículo ainda que
essa influencia seja sustentada cm
valores que têm mais a ver com
a competição do que nos valores
fundamentais da ética, da cida-
dania democrática, da justiça, da
solidariedade, que devem orientar
os propósitos da educação dos

jovens. A ideia dos rankings pres-
supõe uma educação simplista,
baseada na medida, como se nas
escolas não houvesse interações
sociais, conflitos, solidariedades,
enfim, vida! Ou seja, como se tudo

o que se passa nos processos de

educação e formação fosse preciso
(exato) e mensurável.

A verdade é que os rankings
acabaram, apesar de tudo, por
conseguir empolar desmesurada-
mente o real impacto dos exames
através da produção e divulgação
de uma informação cuja qualidade
é questionada por muitos inter-
venientes, quer do ponto de vista
técnico e científico quer do ponto
de vista social e político. Quem
estuda e investiga no domínio das
Ciências Sociais, designadamente
no domínio mais específico da
Educação, sabe bem que há nesta
questão uma forte componente
política e ideológica baseada na
ideia de que os resultados dos

exames e os rankings a partir
deles produzidos, nos dizem o que
precisamos de saber acerca da
qualidade da educação. E, a partir
daí, salta-se para o recorrente
discurso da prestação de contas,
da responsabilização das escolas
e dos professores e para as mais
diversas sugestões que têm falha-
do redondamente em todo o lado

(e.g., cheque ensino, liberdade de

escolha, financiamento de acordo
com os resultados) .

De igual modo, comparando o

que não é comparável e conside-
rando apenas uma ínfima parte
das instituições privadas de edu-
cação, afirma-se que a qualidade
da educação nos colégios priva-
dos é melhor do que nas escolas

públicas! Ignoram-se, ingénua ou
deliberadamente, que os sistemas

apertados de seleção e o afasta-
mento puro e simples de alunos

que não dão garantias de que terão
boas classificações nos exames,
são práticas de um número de

colégios privados. Precisamente
os que efetivamente têm ocupado
os primeiros lugares no campeo-
nato organizado anualmente pelas
empresas da comunicação social.

O que o país necessita é de um
sistema de informação credível,
transparente e de fácil acesso que
permita aos principais interve-
nientes e aos cidadãos em geral
conhecerem e compreenderem o
trabalho das escolas e a evolução
dos seus projetos e resultados.
Assim como as oportunidades de

aprendizagem que são disponibi-
lizadas aos alunos, a qualidade do

ensino e os resultados obtidos nas
múltiplas modalidades e percur-
sos de educação e formação. Um
sistema de informação demo-
crático e alternativo, científica
e socialmente credível, que abra
caminho ao discernimento e
à lucidez acerca das questões
realmente relevantes a considerar
para melhorar a qualidade da edu-
cação e da formação das crianças e

dos jovens ao longo dos 12 anos da
escolaridade obrigatória. E, nesse

sentido, introduzir profundida-
de e rigor na descrição, análise e

interpretação dos dados que vão
sendo disponibilizados.

Por outro lado, temos de ter
um sistema muito mais orientado
pelos propósitos fundamentais
da educação, pelo conhecimen-
to, pela tecnologia e pela edu-
cação cívica, contrariando as
visões e lógicas de mercado que
estão subjacentes aos rankings
produzidos pelas empresas.
Consequentemente, é impor-
tante construir um sistema que
contribua inequivocamente para
melhorar a prestação do serviço
de educação, integrando todos os
alunos em percursos educativos
e formativos que lhes permitam
aprender e ir ao encontro das suas

legítimas aspirações e expetati-
vas. Julgo que uma informação
com tais propósitos terá de ser da
responsabilidade do Ministério
da Educação e não, obviamente,
das empresas proprietárias dos

órgãos de comunicação que têm,
naturalmente, a sua agenda pró-
pria e outros interesses e valores a
defender.
A plataforma InfoEscolas, da
responsabilidade do Ministério da

Educação, parece ter caraterísticas
mais congruentes com políticas
públicas de educação que apos-
tam na produção de informação
rigorosa destinada a proporcionar
feedback de elevada qualidade às

escolas, aos professores, aos alunos
e aos encarregados de educação.
A utilização inteligente dessa

mesma informação, que inclui uma
significativa e diversificada lista de

indicadores, pode contribuir para
transformar e melhorar realidades
menos favoráveis. A questão da
utilização é, realmente, um dos

grandes desafios que é necessário
enfrentar pois, mesmo perante a



riqueza e o significado da infor-
mação proporcionada, é possível
dar-lhe uma utilização redutora e

simplista como acontece, gene-
ricamente, no campeonato dos

rankings. Assim, uma plataforma
como o InfoEscolas exige uma
visão sofisticada da educação, dos

seus mais fundamentais propó-
sitos e das ações concretas que é

necessário empreender em cada

escola, em cada contexto, para
que os desígnios da inclusão, do

conhecimento, das aprendizagens
com compreensão, da educação
para a cidadania democrática, da
autonomia real das escolas e tantos

outros, possam ser efetivamente
concretizados.

A plataforma conta neste mo-
mento com informação integrada,
abrangendo todas as modalidades
de educação e formação dos 12

anos de escolaridade obrigatória,
referente aos alunos matriculados
nos ensinos público e privado de

Portugal continental. Abrange
5350 escolas e 1 250 000 alunos e a

informação estatística disponibili-
zada está desagregada por escola,

por concelho e por distrito. A utili-
zação de "Painéis" temáticos (e.g.,
Painéis das Provas Aferidas; Painel
do Ensino Profissional; Estatísticas
Gerais da Escola; Exames) pare-
ce ter um interessante potencial
informativo pois apresenta uma
diversidade de indicadores sobre
o "tema" sendo possível contex-
tualizar facilmente a informação
proporcionada. Trata-se de um/e-
edbackdado às escolas baseado nos
resultados obtidos nas avaliações
externas e que pode, naturalmente,
contribuir para a regulação e auto

regulação das suas práticas peda-
gógicas e organizacionais.

Também os chamados Percursos
Diretos de Sucesso constituem
indicadores que, combinando
dados das avaliações externas com
dados das avaliações internas,

parecem bastante robustos. Além
do mais, permitem compreender
melhor os percursos escolares dos
alunos e incentivar um combate
mais fundamentado às retenções.
Finalmente, parece importante su-
blinhar a existência de Indicadores
do Ensino Profissional, dando
assim a devida relevância a um
percurso formativo que, tradici-
onalmente, tem sido tratado com
algum desleixo. É bom lembrar
que o Ensino Profissional é hoje
uma realidade que já envolve mais
de 100 mil alunos e cerca de 700
escolas com ensino secundário.
Mais poderia ser referido acerca da

plataforma InfoEscolas mas tal não
cabe nos propósitos deste texto.

O que se espera é que prossigam
os esforços para criar sistemas de

informação cada vez mais rigoro-
sos, cientificamente fundamen-
tados e socialmente relevantes no
domínio das aprendizagens reali-
zadas pelos alunos. Tais sistemas,
alternativos aos rankings pelas
razões já discutidas, terão necessa-
riamente de ser congruentes com
uma ideia de escola que tem de es-
tar ao serviço da educação de todos

e de cada um dos seus estudantes.
Uma escola democrática, rigorosa e

exigente nos seus procedimentos e

nos seus resultados, mas profun-
damente inclusiva e orientada por
um marcado sentido ético. Uma
escola ao serviço de uma educação
de qualidade para todos.JL

Santa Luzia, 26/01/2018
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A avaliação no contexto
das salas de aula e
das escolas tem uma
relevância incontornável

e, consequentemente,
destaca o papel relevante

dos professores nesse

processo
As estratégias utilizadas

por um certo número
de escolas públicas
traduzem uma lógica
de mercado induzida
pelos rankings, para
além de outras ações
questionáveis dos pontos
de vista ético e legal

Comparando o que
não é comparável e
considerando apenas
uma ínfima parte das

instituições privadas de

educação, afirma-se que
a qualidade da educação
nos colégios privados
é melhor do que nas
escolas públicas

temos de ter um sistema
muito mais orientado

pelos propósitos
fundamentais da

educação, pelo
conhecimento, pela
tecnologia e pela
educação cívica,
contrariando as visões e

lógicas de mercado que
estão subjacentes aos

rankings produzidos
pelas empresas


