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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório refere-se à disciplina de Questões Críticas Da Avaliação 

Para As Aprendizagens concebida para ser leccionada no âmbito de um programa de 

estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências da Educação na área de 

especialização de Avaliação em Educação.  Mais concretamente, será uma disciplina a 

desenvolver ao longo de um semestre, que pressupõe que os candidatos ao grau de mestre 

já possuam, pelo menos, algum domínio do que se podem considerar fundamentos 

teóricos, epistemológicos e metodológicos indispensáveis para enquadrar pedagógica e 

cientificamente a avaliação das aprendizagens dos alunos.  Significa isto que se 

pressupõe que os candidatos são possuidores de conhecimentos que, por exemplo, lhes 

permitem discernir diferentes perspectivas teóricas sobre a avaliação do que os alunos 

sabem e são capazes de fazer sendo capazes de as relacionar com a organização dos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Na designação da disciplina optou-se por incluir a expressão Avaliação Para As 

Aprendizagens em vez de Avaliação Das Aprendizagens precisamente para sublinhar que 

a função primordial da avaliação é a de contribuir para que os alunos aprendam.  Neste 

sentido, estamos a falar de uma avaliação que tem uma natureza dinâmica, integrada nos 

processos de ensino e de aprendizagem e que, por isso, ocorre em simultâneo com eles, 

contribuindo para a sua regulação e melhoria.  Trata-se de uma avaliação orientada para 

o desenvolvimento das aprendizagens, cuja natureza é eminentemente formativa.  A 

Avaliação Das Aprendizagens é, num certo sentido, externa em relação aos processos de 

ensino e de aprendizagem pois normalmente ocorre após e não durante aqueles 
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processos.  Desta forma tem uma natureza pouco ou mesmo nada interferente nas 

dinâmicas pedagógicas que se estabelecem nas salas de aula, limitando-se a avaliar o que 

já se fez e não o que se está a fazer.  Estamos assim perante um processo de avaliação das 

aprendizagens que supostamente se realizaram, ou se deveriam ter realizado, após um 

dado período de ensino, cuja natureza é essencialmente sumativa. 

Esta distinção faz-se desde já porque parece importante referir que a organização 

da disciplina, em todos os seus aspectos, parte do pressuposto básico e fundamental de 

que a avaliação das aprendizagens deve, antes do mais, ter a ver com a melhoria do 

ensino e do que os alunos sabem e são capazes de fazer.  Isto não significa, obviamente, 

que se rejeitem ou se excluam das discussões a desenvolver no âmbito da disciplina 

outras funções que a avaliação das aprendizagens não pode deixar de assumir, 

nomeadamente as que estão associadas à certificação dos alunos. 

Para efeitos deste relatório sempre que se utilizarem as expressões avaliação, 

avaliação dos alunos ou avaliação das aprendizagens, está a fazer-se referência a um 

processo deliberado e sistemático de recolha de informação, mais ou menos interactivo, 

mais ou menos negociado, mais ou menos contextualizado, acerca do que os alunos 

sabem e são capazes de fazer.  A recolha de informação permite que alunos e professores 

formulem juízos, preferencialmente interactivos (intersubjectivos) acerca do real valor e 

do mérito do trabalho desenvolvido para que, a partir daí, se possam desencadear 

processos de regulação e de auto-regulação do que se ensina e do que se aprende.  Salvo 

menção em contrário é este o sentido e o significado que terá a utilização de qualquer 

uma das expressões acima indicadas. 
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Importa também fazer desde já algumas breves considerações relativas a três 

motivos, razões ou questões que estiveram na base da selecção de uma disciplina 

destinada a analisar e a discutir Questões Críticas Da Avaliação Para As Aprendizagens.   

São naturalmente questões de natureza científica, muito associadas aos 

significativos progressos que se têm verificado nas últimas duas ou três décadas 

relativamente ao conhecimento das “coisas” da avaliação, assim como aos aspectos que 

parecem estar a merecer mais atenção por parte dos investigadores. Parece indispensável 

que se possam estudar, analisar e discutir os resultados da investigação empírica e 

relacioná-los com os desenvolvimentos teóricos e com as respectivas implicações 

práticas. 

São obviamente razões de natureza pedagógica e didáctica, onde avulta a 

necessidade de se fazerem integrações críticas e inteligentes do que se tem aprendido 

através da investigação científica na concepção e desenvolvimento local do currículo.  

Dificilmente se poderão fazer quaisquer progressos assinaláveis num domínio tão 

intrinsecamente pedagógico como é o da avaliação sem que, por exemplo, se estudem 

aprofundadamente as suas relações com as aprendizagens, com o currículo e com as 

dinâmicas e ambientes que se podem estabelecer numa escola ou nas suas salas de aula. 

E são, incontornavelmente, razões de natureza política, ética e social.  São razões 

que têm a ver com o duro e difícil combate social que é necessário empreender para que 

os sistemas educativos contemporâneos possam tornar-se genuinamente democráticos.  A 

avaliação que ocorre diariamente nas salas de aula tem um papel insubstituível nesse 

combate porque, muito simplesmente, ela gera uma dinâmica pedagógica, social e 

cultural que redefine os papéis de professores e alunos imprimindo formas de trabalhar 
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que estão associadas à participação, ao esforço, à perseverança, à deliberação 

democrática, à responsabilização e ao despertar do gosto em descobrir e aprender.  Mas 

não pode ser uma avaliação qualquer!  Tem que ser uma avaliação para as 

aprendizagens, uma avaliação realmente formativa conforme nos têm mostrado muitos 

anos de investigação científica.  De facto, a investigação realizada nos últimos anos 

evidencia que a avaliação formativa tem um papel determinante na melhoria do ensino e 

das aprendizagens (e.g., Figari & Achouche, 2001; Grégoire, 1996; Shepard, 2000, 2001; 

Stiggins, 2004). 

É a partir desta base que parece fazer sentido eleger um conjunto de questões 

críticas de interesse que poderão apoiar jovens investigadores a desenvolver os seus 

projectos no âmbito de programas de investigação em curso um pouco por todo o mundo, 

tornando-os assim mais pertinentes, úteis e relevantes. Além disso, desloca o cerne do 

estudo e das reflexões para questões que são reconhecidamente assumidas como críticas 

para o desenvolvimento teórico e conceptual da avaliação. A breve discussão que se 

segue sinaliza algumas das questões que hoje se discutem recorrentemente na literatura e 

que, num certo sentido, justificam a opção que se decidiu fazer. 

Black & Wiliam (1998a; 1998b), a partir de um extenso e exaustivo artigo em que 

foram analisadas práticas de avaliação formativa e as suas relações com as aprendizagens 

dos alunos, sublinham os seguintes resultados cujo alcance e significado parecem 

indiscutíveis: a) a prática sistemática de avaliação formativa melhora substancialmente as 

aprendizagens dos alunos; b) os alunos que mais beneficiam das práticas de avaliação 

formativa são os que têm mais dificuldades de aprendizagem; e c) os alunos que 

frequentam aulas em que a avaliação formativa é predominante obtêm melhores 
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resultados em provas de avaliação externa (e.g., exames) do que os alunos que 

frequentam aulas em que a avaliação que predomina é de natureza sumativa. 

No seguimento deste seminal trabalho de Paul Black e Dylan Wiliam, que se 

baseou na análise de mais de 250 investigações empíricas, houve uma espécie de 

revigoramento da discussão em torno da avaliação das aprendizagens, após uma certa 

euforia vivida nos anos 80 e, muito especialmente, no início dos anos 90, que se traduziu 

na publicação de artigos e livros de referência incontornável (e.g., Abrecht, 1991; Allal, 

1986; Allal, Cardinet & Perrenoud, 1979; Berlak, 1992a, 1992b; Cardinet, 1986, 1991; 

Crooks, 1988; Gipps, 1994; Natriello, 1987; Nuttall, 1986; Stiggins & Conklin, 1992). 

De facto, após aquela publicação de Black & Wiliam, não só se assistiu a uma 

certa proliferação de reacções ao artigo propriamente dito (e.g., Biggs, 1998; Perrenoud, 

1998) como, sobretudo, se relançaram as investigações empíricas e a construção teórica 

com base em renovadas visões epistemológicas, em novos desenvolvimentos das teorias 

das aprendizagens e curriculares e numa variedade de contributos tais como os que são 

provenientes da sociologia, das ciências da cognição, da antropologia e das teorias da 

comunicação (e.g., Black & Wiliam, 2006a, 2006b, 2006c; Earl, 2003; Gardner, 2006a, 

2006b; Gipps & Stobart, 2003; Harlen, 2005, 2006; Kellaghan & Madaus, 2003; Stiggins 

& Chappuis, 2005; Stobart, 2006). 

Mas o que se poderá dizer de fundamental, com base na investigação empírica e 

na reflexão teórica que se tem produzido nestes últimos anos, que possa ter interesse no 

contexto da disciplina que aqui se propõe e se discute?  Ou seja, quais são as questões de 

interesse a estudar e a debater?   
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No essencial a literatura permite destacar três áreas primordiais de investigação e 

de desenvolvimento: 

 

1. A necessidade de consolidar uma teoria da avaliação formativa 
que possa apoiar e sustentar as práticas realizadas nas salas de 
aula. 

 
2. A necessidade de credibilizar as avaliações internas, 

nomeadamente através da melhoria das práticas a todos os 
níveis e da caracterização fina e exaustiva dos processos 
utilizados. 

 
3. A necessidade de credibilizar as avaliações externas através da 

melhoria da elaboração e selecção de itens, dos processos de 
correcção e, naturalmente, através de uma melhor definição da 
natureza das provas tornando-as mais adequadas às populações 
a que se destinam. 

 

A avaliação formativa ocupa um lugar de destaque dadas as suas comprovadas 

potencialidades na melhoria do ensino e das aprendizagens e, simultaneamente, a grande 

e persistente dificuldade em concretizá-la nas salas de aula.  Por isso a construção teórica 

parece fundamental para a clarificação conceptual que sustente a melhoria das práticas.  

Neste aspecto há um considerável esforço a fazer que passa, nomeadamente, pela 

clarificação do próprio conceito de avaliação formativa, pela integração e depuração 

terminológica, por uma mais adequada caracterização das tarefas e métodos utilizados e 

por uma definição mais clara dos papéis de professores e alunos em todo o processo.  As 

tarefas, os alunos e os professores constituem elementos fundamentais na construção de 

uma teoria da avaliação formativa; consequentemente, há um complexo sistema de 

relações entre aqueles elementos que é necessário descrever, analisar e interpretar 

(Fernandes, 2006).  Parece também ser relevante estudar como é que as perspectivas 
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sociocognitivas e socioculturais da avaliação das aprendizagens se poderão articular para 

que possamos ter uma visão mais profunda e abrangente de questões tais como o papel e 

a natureza do feedback, o papel e a natureza da auto-regulação e do auto-controlo e o 

papel e a natureza de processos tais como a co-avaliação, a auto-avaliação e a hetero-

avaliação (Fernandes, 2005). 

Assim, no domínio da avaliação interna, em que avulta evidentemente o papel da 

avaliação formativa, parece importante que a investigação e a reflexão teórica e prática 

aborde questões críticas tais como: 

1. O estudo das relações entre a avaliação formativa e a avaliação 
sumativa. 

 
2. O estudo das relações entre as práticas de avaliação formativa e 

as aprendizagens efectivamente realizadas pelos alunos. 
 

3. Os papéis de alunos e de professores no processo de avaliação 
formativa. 

 
4. Os métodos de recolha de evidências de aprendizagem. 

 
5. As utilizações da informação gerada pelas práticas de avaliação 

formativa. 
 

6. Os processos de auto-avaliação, de auto-regulação e de auto- 
controlo. 

 
7. As relações entre o feedback, a regulação e a avaliação 

formativa. 
 

8. As relações entre conhecimentos, concepções e práticas de 
avaliação formativa dos professores. 

 
9. As relações entre o desenvolvimento curricular, a selecção de 

tarefas e avaliação formativa (integração da avaliação 
formativa nos processos de ensino e aprendizagem). 

 
10. As relações entre a avaliação formativa e as teorias da 

aprendizagem. 
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11. A qualidade das avaliações formativas (validade e fiabilidade). 
 

12. O estudo das relações entre métodos de avaliação sumativa 
interna (e.g., provas realizadas ao nível da escola) e a avaliação 
formativa realizada ao nível das salas de aula (pense-se, por 
exemplo, no papel moderador e regulador que tais provas 
internas poderão ter). 

 

Ao nível da avaliação externa algumas das áreas críticas mais relevantes são as 

seguintes: a) efeitos dos exames e das provas aferidas nas escolas, nos professores e nos 

alunos; b) natureza e qualidade psicométrica das provas (validade, fiabilidade, 

discriminação e dificuldade) e dos critérios e processos de correcção; c) análise dos 

resultados dos exames e das provas aferidas e medidas associadas a essas análises 

tomadas pela administração e pelas escolas. 

Esta lista de áreas problemáticas e de investigação no domínio da avaliação 

interna e da avaliação formativa, assim como da avaliação externa decorre de um esforço 

de síntese que se fez da literatura e, de algum modo, parece justificar a opção feita e os 

propósitos que mais adiante se irão discutir. 

Este relatório, incluindo esta Introdução, está organizado em cinco secções 

principais.  Na segunda, intitulada Para Uma Fundamentação Da Disciplina, faz-se uma 

discussão crítica e reflexiva acerca de um conjunto de questões relativas ao domínio da 

avaliação formativa, incidindo particularmente nas que parecem estar na linha da frente 

das prioridades de investigação e de desenvolvimento teórico.  Ainda nesta secção 

discutem-se muito sucintamente resultados de duas investigações em que se fez uma 

síntese de 59 artigos e de 34 livros de autores portugueses, que incidiam sobre avaliação, 

publicados nos últimos 25 anos. Na terceira secção, designada por Apresentação E 

Discussão Do Programa, são apresentados e discutidos os diferentes elementos do 
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programa tais como os seus objectivos, temas e conteúdos, organização das sessões de 

trabalho, tarefas propostas aos alunos e avaliação.  É nesta secção que se apresentam e 

discutem os contornos essenciais de desenvolvimento do programa, nomeadamente as 

dinâmicas de sala de aula que se imprimem, o papel dos alunos e do docente, assim como 

o ambiente e/ou clima de trabalho que normalmente se desenvolve numa disciplina desta 

natureza ao nível de um programa de mestrado.  Na quarta secção, Reflexões E 

Considerações Finais, apresenta-se uma síntese crítica e interpretativa do relatório.  

Finalmente, na quinta secção, apresenta-se a lista de Bibliografia e Referências. 
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PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO DA DISCIPLINA � 

 

A chamada avaliação dos alunos continua a marcar uma presença relevante no 

centro dos grandes debates da educação contemporânea pois é um processo que tem 

profundas implicações ao nível da organização e funcionamento dos sistemas educativos 

e das escolas, ao nível da forma como os professores organizam o seu ensino nas salas de 

aula ou ao nível do desenvolvimento das aprendizagens por parte dos estudantes.  Por 

esta última razão é até mais adequada a utilização da designação avaliação para as 

aprendizagens em vez de avaliação das aprendizagens, precisamente para sublinhar o 

papel dinâmico que a avaliação deverá ter na promoção e no apoio às aprendizagens, 

qualquer que seja a sua natureza.   

A avaliação está, ou deveria estar, intrínseca e umbilicalmente associada às 

aprendizagens e ao ensino e, por isso, tem de estar presente quando queremos analisar 

práticas pedagógicas de professores ou as suas concepções acerca da educação, da escola, 

do ensino ou da aprendizagem.  A relação da avaliação com a pedagogia é obviamente 

bastante forte e, por isso, a sua discussão teórica ou prática dificilmente poderá ignorar a 

formação de professores. 

A avaliação formativa, conceito criado por Michael Scriven (1967), tal como hoje 

a entendemos no contexto da pedagogia, é, genericamente, um processo sistemático e 

deliberado de recolha de informação, ou de evidências de aprendizagem, que permite que 

os alunos compreendam: a) o estado em que se encontram em relação às aprendizagens; 

b) onde precisam de chegar; e c) qual a melhor forma de lá chegar.  O seu propósito 
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fundamental é o de melhorar a aprendizagem que, importa sublinhar, constitui um dos 

processos mais fundamentais e determinantes da vida dos seres humanos. 

A avaliação formativa, ou a avaliação para as aprendizagens, está relacionada 

com uma multiplicidade de actividades complexas tais como os processos de 

comunicação que se estabelecem entre alunos e professores, o estilo pedagógico 

adoptado, a natureza das planificações que se utilizam, a reflexão e auto-reflexão de 

professores e alunos, a motivação e uma grande variedade de estratégias de recolha de 

evidências de aprendizagem. 

Os professores têm um papel fundamental no desenvolvimento de uma avaliação 

genuinamente formativa, a avaliação para as aprendizagens, pois têm que organizar e pôr 

a funcionar um ambiente adequado, com destaque para a natureza das tarefas que vão 

propor aos alunos, e ser capazes de avaliar como e em que medida é que os alunos estão a 

compreender o que é suposto que aprendam.  Por outro lado, têm de acompanhar e apoiar 

os alunos para que eles ultrapassem eventuais dificuldades e progridam sem problemas 

para o próximo estádio de aprendizagem. 

Apesar de a aprendizagem não constituir o foco essencial da discussão que se 

desenvolve ao longo deste trabalho, acaba necessariamente por estar no centro das 

considerações e discussões que se fazem a propósito da avaliação, porque esta só 

verdadeiramente existe e faz real sentido em estreita relação com aquela. 

Esta secção está organizada em cinco partes principais.  Na primeira, Avaliação 

Para as Aprendizagens nas Sociedades Democráticas, faz-se algumas considerações cujo 

objectivo é mais o de proporcionar uma contextualização geral para enquadrar a essência 

do relatório do que o de produzir uma análise exaustiva acerca do papel e do lugar da 
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avaliação para as aprendizagens no desenvolvimento da democracia nas sociedades 

contemporâneas.  Na segunda parte, intitulada Avaliação Para as Aprendizagens, 

Investigação em Educação e Formação de Professores, discute-se os principais 

contributos e desenvolvimentos da investigação a que se assistiu nas últimas décadas nos 

domínios da aprendizagem, do currículo e da avaliação para as aprendizagens.  Além 

disso, sinalizam-se algumas questões que parecem relevantes no domínio da formação de 

professores, nomeadamente a necessidade de os seus programas integrarem a avaliação 

dos alunos como objecto de ensino, de aprendizagem tanto quanto possível em contextos 

de prática.  A terceira parte, Avaliação Para as Aprendizagens e Construção Teórica, 

sublinha o que parecem ser os principais problemas relacionados com o desenvolvimento 

de uma teoria da avaliação formativa que possa constituir um apoio determinante na 

transformação das práticas.  São identificados e discutidos elementos essenciais a 

considerar na construção da teoria assim como algumas questões relativas à clarificação 

terminológica e conceptual.  Trata-se de uma parte central na concepção da disciplina que 

é objecto do presente relatório. A quarta parte, Avaliação Para as Aprendizagens e 

Teoria da Actividade, apresenta-se e discute-se as principais características da Teoria da 

Actividade, tendo fundamentalmente em vista explorar formas novas de conceptualizar a 

sala de aula, investigar práticas de avaliação e, sobretudo, mudanças que eventualmente 

ocorram nessas mesmas práticas. Finalmente, na quinta e última parte, Avaliação Para as 

Aprendizagens em Artigos e Livros Publicados em Portugal, destina-se, no essencial, a 

proporcionar uma visão do que é a avaliação para as aprendizagens em Portugal, através 

de uma síntese realizada a partir de livros e artigos publicados nos últimos 25 anos por 

autores e investigadores portugueses. 



 13 

Antes de prosseguir, importa salientar que esta secção do relatório resulta 

naturalmente do trabalho de investigação que venho desenvolvendo e, consequentemente, 

para efeitos da sua concepção e organização recorri, por vezes de forma algo exaustiva, a 

extractos de trabalhos recentemente elaborados (e.g., Fernandes, 2005, 2006a, 2006b, 

2007, no prelo). 

 

Avaliação Para As Aprendizagens Nas Sociedades Democráticas 

 

O acesso de todas as crianças e jovens ao bem da educação é uma conquista das 

sociedades democráticas sendo geralmente aceite que, em última análise, a consolidação 

e o desenvolvimento das democracias depende do que se fizer nos domínios da educação, 

da ciência e da cultura.  Mas o facto de se garantir que todas as crianças e jovens 

frequentam a escola não significa, por si só, que o serviço que lhes é prestado responde 

adequadamente às suas necessidades específicas e à diversidade que caracteriza a 

população escolar nos sistemas educativos actuais.  A título de exemplo consideremos as 

seguintes questões que não podem deixar de ser formuladas numa reflexão sobre a 

democratização dos sistemas educativos: 

 

1.  Será que todos os alunos têm oportunidades para aprender de 
acordo com as suas reais necessidades, características próprias, 
motivações e interesses? 

 
2. Será que todos recebem sistemática e regularmente feedback 

adequado quanto aos seus progressos e dificuldades? 
 

3. Será que todos podem ir tão longe quanto as suas motivações, 
interesses e saberes lho permitirem? 
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4. Será que todos, nas suas diferenças, sejam elas quais forem, se 
sentem plenamente integrados e vêem satisfeitas as suas 
legítimas aspirações? 

 
5. Será que a todos é proporcionada uma educação e uma 

formação que lhes permita uma integração plena e digna na 
sociedade?  

 

As respostas a estas questões estão ainda longe de ser positivas na maioria dos 

sistemas educativos. 

A avaliação para as aprendizagens dos alunos pode ser um elemento fundamental 

na transformação e democratização das escolas e dos sistemas educativos.  Na verdade, 

as formas de organizar a avaliação podem motivar ou desmotivar os alunos, podem 

constituir importantes alavancas para superar obstáculos ou ser, elas mesmas, mais um 

obstáculo a superar, podem ajudar os alunos a estudar e a compreender bem a natureza 

das suas dificuldades e potencialidades ou, muito simplesmente, desinteressá-los.  A 

avaliação pode e deve ter um papel relevante no desenvolvimento de aprendizagens 

complexas, no desenvolvimento moral, social e emocional dos alunos.  A avaliação pode 

segregar ou pode integrar.  Pode melhorar a auto-estima dos alunos, pode piorá-la ou, em 

casos extremos, pode mesmo destruí-la.  Pode orientar o percurso escolar dos alunos ou 

pode afastá-los de qualquer percurso!  

Em suma, a avaliação pode ter um impacto relevante nos sistemas educativos 

porque: a) orienta os estudantes acerca dos saberes, capacidades e atitudes que têm que 

desenvolver, assim como a forma como estudam e o tempo que dedicam ao trabalho 

académico; b) influencia a sua motivação e percepção do que é importante aprender; c) 

melhora e consolida as aprendizagens; d) promove o desenvolvimento dos processos de 
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análise, de síntese e de reflexão crítica; e e) desenvolve os processos metacognitivos, o 

auto-contolo e a auto-regulação. 

As mudanças e melhorias que é preciso introduzir nos sistemas educativos, tendo 

em vista a sua real democratização, têm necessariamente que ser acompanhadas de 

práticas de avaliação que ajudem, de facto, todos os alunos a aprender. 

Mas o desafio contemporâneo da democratização dos sistemas educativos não 

pode deixar de ter em conta as profundas alterações de natureza social, económica, 

cultural, científica e tecnológica que as sociedades têm vindo a experimentar nas últimas 

décadas.  Pensemos, por exemplo, na diversidade cultural, étnica e religiosa, na forma 

como os sistemas económicos têm evoluído, na organização do trabalho ou na dinâmica e 

instabilidade do mercado de emprego. 

Apesar de inegáveis progressos a todos os níveis, a verdade é que as sociedades 

actuais se caracterizam pela insegurança, pela instabilidade e imprevisibilidade.  Este 

facto resulta, entre outras coisas, das rápidas e profundas mudanças científicas, técnicas e 

tecnológicas, da crescente interdependência económica das sociedades e das dinâmicas 

do mercado de emprego.  Tudo isto tem obrigado a mudanças significativas em muitas 

profissões devidas sobretudo à crescente exigência de incorporação de conhecimento e de 

saberes mais complexos no desempenho de um número cada vez maior e diversificado de 

actividades humanas.  A revalorização dos conhecimentos, da inteligência humana e dos 

saberes, capacidades e atitudes que as pessoas têm que desenvolver assumem, hoje, uma 

redobrada importância e um redobrado significado. 

Estes e outros factos, que hoje fazem parte do quotidiano das sociedades, mostram 

que a melhoria das qualificações das crianças e dos jovens, a revalorização dos seus 
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conhecimentos e capacidades e o desenvolvimento da sua inteligência, são essenciais 

para a sua plena integração social, cultural e económica. 

Perante estes desafios as sociedades têm procurado responder através de reformas 

que, em geral, são votadas ao fracasso porque se têm revelado incapazes de mudar e de 

transformar o essencial da escola: a sua organização e funcionamento pedagógicos.  

Aprender continua a significar essencialmente reproduzir textos sob a forma de 

compêndios mais ou menos coloridos e atractivos.  A verdade é que a maioria dos países 

não tem lidado bem com os problemas, com os desafios, com a necessidade de mudar e 

de transformar uma escola que há muito vem dando sinais de esgotamento.  Têm 

dificuldade em repensar as suas formas de organização e em tornar-se mais flexíveis, 

mais democráticos, mais centrados nas aprendizagens e nas questões da equidade.  Têm 

revelado pouco abertura à diversidade e à heterogeneidade e, em muitos casos, não têm 

sido capazes de evitar resultados modestos, ou mesmo fracos, e elevados índices de 

insucesso e de abandono escolar, por parte de um número significativo de alunos que, 

nestas condições, não obtém as qualificações que lhe permita uma adequada integração 

na sociedade.  No entanto, nalguns casos, como o da Irlanda, as medidas introduzidas 

traduziram-se em assinaláveis progressos relativamente a alguns dos desafios com que o 

país se confrontava (Coolahan, 1998).   

Face a este quadro que se verifica um pouco por todo o mundo e que pode indiciar 

uma certa falência do paradigma educativo predominante e a necessidade de se 

repensarem os meios e os fins da educação, são evidentes os sinais de generalizada 

insatisfação por parte de importantes sectores das sociedades contemporâneas. 
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A democratização da escola e dos sistemas educativos compreende muitos e 

complexos desafios e, consequentemente, exige intervenções diversificadas e aos mais 

variados níveis (e.g., político, pedagógico, cultural).  Listam-se a título de exemplo 

algumas que, em geral, são reconhecidas como relevantes: 

1. Os sistemas educativos têm que criar condições para transformar e melhorar a 
organização e o funcionamento pedagógicos das escolas, facilitando a 
concepção de projectos educativos e curriculares capazes de mobilizar os 
recursos e os esforços da comunidade. 

 
2. Os sistemas educativos, nos seus mais variados níveis, devem ser plataformas 

de oportunidades capazes de contrariar a discriminação ou a segregação das 
crianças e dos jovens. A flexibilização e a diversidade curriculares devem 
garantir que todos os alunos possam progredir de acordo com os seus 
projectos de vida. 

 
3. É necessário encontrar um lugar destacado para o desenvolvimento do 

conhecimento, promovendo o gosto e a curiosidade pela ciência e pela 
tecnologia mas também pelas questões sociais e ambientais.  A resolução de 
problemas de natureza diversa, a metodologia de projecto e as aprendizagens 
realizadas através de situações experimentais, devem constituir prioridades no 
desenvolvimento do currículo a qualquer nível. 

 
4. É necessário dar mais atenção às aprendizagens que os alunos deverão 

desenvolver e organizar a vida pedagógica (e.g., ensino, avaliação, projectos 
educativos), social e cultural das escolas em função desse desígnio. 

 
5. Os sistemas educativos têm que promover activamente as aprendizagens no 

domínio da Língua Materna.  Os alunos deverão ter muito mais oportunidades 
para escrever, para ler e para interpretar uma diversidade de textos. 

 
6. É necessário garantir que os processos de ensino, de aprendizagem e de 

avaliação sejam devidamente integrados e que a modalidade de avaliação por 
excelência seja a avaliação formativa, a única que, por natureza, pode 
assegurar a melhoria, a consolidação e o aprofundamento das aprendizagens. 

 

Esta lista de hipotéticas medidas, que traduzem preocupações e problemas há 

muito identificados, procura ilustrar que dificilmente se poderá pensar em transformar os 

sistemas educativos sem ter em conta o que, em geral, se passa na sociedade e, 
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simultaneamente, nos múltiplos centros de poder e de decisão política, nas escolas e nas 

salas de aula.  Quero dizer com isto que, por exemplo, no domínio da avaliação dos 

alunos, há uma relação complexa, dinâmica, tensa e contraditória entre os diversos níveis 

a que fiz referência mas tal não impede que se produzam inovações, transformações e 

mudanças situadas e localizadas; na verdade, tais contradições e tensões podem mesmo 

impulsioná-las.  Nestas condições, o investimento na avaliação para as aprendizagens 

tem que ser feito nos mais variados níveis fazendo, por isso, todo o sentido considerar a 

sua actual pertinência e oportunidade na melhoria da qualidade pedagógica nas salas de 

aula e nas escolas. 

 

Avaliação Para As Aprendizagens, Investigação Em Educação E Formação De 
Professores 
 

Nesta secção são sucintamente apresentados e discutidos alguns 

desenvolvimentos nos domínios da aprendizagem, do currículo e da avaliação 

directamente decorrentes da investigação educacional.  A parte referente à avaliação será 

mais elaborada e aprofundada, centrando-se essencialmente na avaliação formativa.  

Além disso fazem-se algumas considerações e reflexões com implicações várias no 

domínio da formação de professores. 

  

Desenvolvimentos no domínio das aprendizagens 

A investigação realizada no âmbito das ciências cognitivas mostra que os 

processos de aprendizagem não são lineares, desenvolvendo-se em múltiplas direcções e 

a ritmos que não obedecem propriamente a padrões regulares.  Hoje está adquirido que os 
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processos complexos de pensamento devem desenvolver-se desde os primeiros anos da 

escolaridade e não apenas quando os alunos dominarem previamente um conjunto de 

factos básicos (Resnick, 1987).  As pessoas de todas as idades e com os mais variados 

níveis de conhecimentos e competências utilizam, reconstroem e integram conceitos de 

diferentes graus de complexidade.  Por outro lado, parece haver uma grande variedade 

nas formas e ritmos com que as pessoas aprendem, nas capacidades de atenção e de 

memorização que podem utilizar nos seus diferentes desempenhos e na aprendizagem de 

conceitos e ainda nas formas que utilizam para comunicar os significados pessoais que 

atribuem ao que vão aprendendo.  O que hoje sabemos acerca das aprendizagens permite-

nos considerar inadequado, sob muitos pontos de vista, um ensino baseado quase 

exclusivamente na prática de procedimentos rotineiros e na aprendizagem de 

conhecimentos de factos discretos e descontextualizados que não são vistos de forma 

integrada.  A investigação tem sugerido que aprender desta forma dificulta a aplicação e 

mobilização dos conhecimentos em contextos diversificados, nomeadamente na 

resolução de problemas da vida real. 

As aprendizagens significativas, as chamadas aprendizagens com compreensão ou 

aprendizagens profundas, são reflexivas, construídas activamente pelos alunos e auto-

reguladas.  Por isso, os alunos não são encarados como meros receptores que se limitam a 

gravar informação, mas antes como sujeitos activos na construção das suas estruturas de 

conhecimento.  Conhecer alguma coisa significa ter que a interpretar e ter que a 

relacionar com outros conhecimentos já adquiridos.  Além disso, hoje reconhece-se que 

não basta saber como desempenhar uma dada tarefa mas é preciso saber quando a 

desempenhar e como adaptar esse desempenho a novas situações. 
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Sabe-se ainda que as competências metacognitivas, sociais e afectivas 

desempenham um papel relevante no desenvolvimento das aprendizagens.  É por isso 

que, muitas vezes, as diferenças de desempenho entre alunos na resolução de problemas 

não residem nas eventuais diferenças de conhecimentos que possuem mas nas formas 

como gerem e utilizam esses mesmos conhecimentos.  Ou seja, ter ou desenvolver 

conhecimentos é uma condição necessária mas não suficiente para que alguém tenha um 

bom desempenho na resolução de problemas.  É preciso saber integrar, relacionar e 

mobilizar conhecimentos e estratégias, é preciso saber gerir afectos, emoções e atitudes e 

saber quando e como utilizar estes saberes. 

Conforme é referido por Shepard (2000, 2001) estamos perante um paradigma 

emergente no domínio das aprendizagens que congrega, entre outros, os trabalhos da 

investigação de cognitivistas, construtivistas e de investigadores da chamada 

aprendizagem situada.  Há, assim, contribuições mais centradas no funcionamento, 

organização e capacidades da mente, inspiradas no cognitivismo, enquanto outras, 

inspiradas na antropologia e no social-construtivismo, analisam e procuram compreender 

as aprendizagens a partir das interacções sociais e dos significados culturais que os 

alunos atribuem aos fenómenos que os rodeiam (ver, por exemplo, James, 2006).  Nesta 

linha, considera-se que os alunos constroem o conhecimento, criando as suas próprias 

interpretações, os seus modos de organizar a informação e as suas abordagens para 

resolver problemas.  Por outro lado, assume-se que as aprendizagens são processos 

eminentemente sociais.  Ou seja, as aprendizagens, apesar de exigirem trabalho 

individual de interiorização, não podem ser investigadas e compreendidas sem ter em 

conta o seu contexto e o seu conteúdo sociais. 
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Sintetizando, os desenvolvimentos das teorias da aprendizagem nas últimas 

décadas, discutidos e sistematizados por autores tais como Gardner (1991), Jonassem e 

Land (2000), Lave e Wenger (1991), Moll (1990), Resnick (1987), Salomon (1993), 

Shepard (2000, 2001) e Wenger (1998), permitem destacar princípios tais como: 

 

1. As aprendizagens são um processo activo de construção mental e 
de atribuição de significados. 

 
2. Aprender coisas novas pode ser facilitado, dificultado, ou até 

impedido, pelo sistema de concepções das pessoas e pelas suas 
estruturas de conhecimento pré-existentes. 

 
3. As aprendizagens são processos marcadamente sociais e, como tal, 

o que se aprende é determinado social e culturalmente.  As 
interacções sociais apoiam o desenvolvimento das competências 
cognitivas. 

 
4. A metacognição, o autocontrolo e auto-regulação das competências 

são indispensáveis para o desenvolvimento do pensamento 
inteligente. 

 
5. Novas aprendizagens são determinadas pelos conhecimentos 

prévios e pelas perspectivas culturais que se sustentam. 
 

6. Os processos de mediação da actividade através de artefactos (e.g., 
símbolos, sinais, utens�ílios, língua) têm um papel crucial no 
desenvolvimento das aprendizagens e implicam uma distribuição 
da cognição entre as pessoas, os elementos mediadores e o 
ambiente. 

 

Estes princípios resultam, como vimos, de contribuições teóricas diversas tais 

como as construtivistas, social-construtivistas até, socioculturais, da aprendizagem 

situada e da cognição distribuída (e.g., Cole, 1990; Cole e Engestrom, 1993; Hatch e 

Gardner, 1993; Lave e Wenger, 1991; Wilson e Myers, 2000).   
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De acordo com autores tais como James (2006) o desejável equilíbrio ou 

alinhamento entre a avaliação e a aprendizagem pode ser uma realidade mais sustentada 

se eventualmente evoluirmos para uma meta-teoria da aprendizagem que, por exemplo, 

sintetize a actual panóplia de perspectivas.  Esta questão é relevante pois uma teoria da 

aprendizagem mais elaborada e inclusiva pode contribuir para melhorar práticas de 

ensino e de avaliação.  A teoria da actividade, tratada noutra parte deste relatório, abre 

interessantes perspectivas neste domínio pois integra perspectivas sociológicas, 

psicológicas, culturais e filosóficas, procurando compreender a relação dialética entre o 

indivíduo e a estrutura social em que se integra.  A sala de aula é vista como um sistema 

de actividade onde ocorrem dinâmicas e complexas interacções entre os seus elementos, 

nomeadamente entre os alunos e os alunos e os professores; as interacções de professores 

e alunos com os objectos (e.g., questões mais relevantes a considerar na poesia de 

Camões; conceitos e aspectos teóricos que fundamentam a avaliação para as 

aprendizagens) e com os artefactos mediadores (e.g., artigos sobre a poesia de Camões; 

poesias de Camões; discussões sobre as epistemologias da avaliação; teorias da avaliação 

formativa) são fundamentais no sistema de actividade.  Na verdade, as aprendizagens 

ocorrem como resultado das interacções dos alunos com os objectos e com os artefactos 

mediadores e das relações intersubjectivas que se estabelecem com os colegas e com o 

professor num contexto que tem necessariamente uma marca cultural, social e histórica 

(e.g., Engestrom, 1999; Lektorsky, 1999; Miettinen, 1999). 

É este o tipo de enquadramento em que deve ser entendida e investigada a 

avaliação formativa; isto é, indissociável de uma visão das aprendizagens e de todos os 
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elementos sociais, culturais, cognitivos e metacognitivos presentes no seu 

desenvolvimento. 

 

Desenvolvimentos no domínio do currículo 

Os desenvolvimentos curriculares do último século e, muito particularmente, dos 

últimos vinte anos, estão a dar origem à substituição do Currículo da Eficiência Social, 

que, no essencial, aplicou nas escolas os princípios da chamada gestão científica de 

Taylor, por uma Visão Reformada do Currículo, mais inspirada nas teorias sócio-

culturais, construtivistas e cognitivistas das aprendizagens (Goodlad, 1984; Goodson, 

1988; Hargreaves, 1995; Hughes, 1996; Lawton, 1996, 1998; Shepard, 2000, 2001). 

Em termos gerais pode dizer-se que o Currículo da Eficiência Social predominou 

nos sistemas educativos do chamado mundo ocidental durante todo o século XX, 

começando a perder influência prática a partir dos anos 70 a 80, dependendo dos países (a 

perda de influência teórica é iniciada cerca de cinquenta anos antes!).  Porém, é mais ou 

menos evidente que a  influência desta visão curricular ainda perdura, ou perdurou até há 

poucos anos atrás, nas práticas de muitos sistemas educativos.  Pense-se, por exemplo, na 

definição exaustiva de objectivos comportamentais ou na distribuição dos alunos por 

turmas, de acordo com as competências que revelam, ou na utilização sistemática de 

testes objectivos para medir as aprendizagens.  Algumas das ideias que sustentam esta 

abordagem curricular são hoje claramente questionadas e até repudiadas, como é o caso 

das que defendiam que só uma certa minoria de alunos podia estudar disciplinas ditas 

académicas ou científicas para prosseguir estudos nas universidades ou que nem todos os 

alunos podiam aprender.   
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A chamada Visão Reformada do Currículo integra perspectivas das teorias 

construtivistas, cognitivistas e sócio-culturais das aprendizagens não ignorando uma 

variedade de importantes contributos, nomeadamente de natureza sociológica, sócio-

política, filosófica ou antropológica.  

Do que acima resumidamente se afirmou resulta que hoje o currículo é entendido 

como fonte privilegiada de discussão, de análise, de crítica e de inovação.  Neste sentido, 

é visto como uma fonte moderadora e inspiradora das actividades a desenvolver 

primordialmente pelas escolas, pelos professores e pelos alunos.  Assim, é exigente o 

trabalho que se pede aos professores e aos alunos pois têm que ser capazes de distinguir o 

essencial do acessório, de reconhecer conceitos e ideias estruturantes, de identificar as 

aprendizagens a desenvolver em cada domínio do currículo ou de promover 

sistematicamente a integração, a mobilização e a aplicação e contextualização de saberes.  

Nestas condições, defende-se uma visão dinâmica por oposição a uma visão estática que 

vê o currículo como algo que se diz ou reproduz de forma acrítica e rotineira e não como 

algo que se vive, que se reconstrói ou que permanentemente se reinventa. 

Trata-se de uma concepção de currículo como um conjunto dinâmico, aberto e 

complexo de considerações e orientações resultante de um alargado e diversificado leque 

de contribuições provenientes dos mais variados sectores da sociedade mas, muito 

particularmente, dos que estão mais directamente relacionados com a formação e a 

educação dos jovens.  Assim, em última análise, o currículo, como construção social, 

pode traduzir o melhor pensamento de grupos sociais, mais ou menos organizados, mais 

ou menos informados e/ou educados, mais ou menos privilegiados, acerca do que devem 

ser as aprendizagens a desenvolver pelos jovens ao longo da escolaridade.  O currículo 
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não é mais um mero conjunto de planos de estudo elaborado por um grupo de 

especialistas destinado a ser transmitido aos alunos pelos professores. 

A avaliação para as aprendizagens é necessariamente exigente em termos do 

desenvolvimento do currículo, onde a selecção de tarefas, como mais adiante se discutirá, 

assume uma relevância particular.  Por isso, na concepção de uma disciplina de Questões 

Críticas da Avaliação Para as Aprendizagens é preciso compreender que o currículo e as 

teorias curriculares têm que ser considerados elementos fundamentais e indissoci�áveis 

dos processos de avaliação. 

 

Desenvolvimentos no domínio da avaliação 

A investigação em educação realizada nas últimas décadas tem mostrado que a 

avaliação formativa é um poderoso processo de desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, podendo destacar-se resultados tais como (ver, por exemplo, Black e Wiliam, 

1998a, 1998b): 

1. Os alunos que frequentam aulas em que a avaliação formativa é 
a modalidade de avaliação por excelência, aprendem mais e, 
acima de tudo, melhor do que os alunos que frequentam aulas 
em que a avaliação realizada é de natureza essencialmente 
sumativa. 

 
2. Os alunos com mais dificuldades são os que mais beneficiam 

do facto de serem avaliados através de estratégias de avaliação 
formativa. 

 
3. Os alunos que frequentam aulas em que a avaliação formativa é 

claramente predominante obtêm melhores resultados em 
avaliações externas, nomeadamente em exames, do que os 
alunos que frequentam aulas em que predomina a avaliação 
sumativa. 
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Desde meados dos anos 80, mas muito particularmente a partir dos anos 90 do 

passado século, autores tais como Black e Wiliam (1998a, 1998b, 2006), Fernandes 

(1994, 2005), Gipps (1994), Gipps e Stobart (2003), Guerra (2003) e Torrance e Prior 

(2001), têm vindo a sublinhar que a avaliação formativa deve ser a modalidade a 

privilegiar nas práticas escolares.  Acontece que as políticas educativas educativas não 

têm estado centradas na promoção de práticas de avaliação formativa nas salas de aula 

mas antes no desenvolvimento de avaliações externas, com particular destaque para 

exames nacionais ou outro tipo de provas estandardizadas.  Além disso, a avaliação das 

aprendizagens em geral e a avaliação formativa em particular, não têm merecido a 

necessária atenção por parte das instituições responsáveis pela formação inicial e 

contínua de professores.  Estes factos, entre outros de diversa natureza, contribuem para o 

reconhecido desfasamento entre os desenvolvimentos teóricos e as concepções e as 

práticas dos professores (Dwyer, 1998). 

Ainda com base em resultados da investigação educacional (ver, por exemplo, 

Fernandes, Neves, Campos e Lalanda, 1996; Stiggins, 2002, 2004) é possível destacar os 

seguintes factos que caracterizam práticas e concepções existentes nas escolas: 

1. Em geral, a avaliação sumativa continua a prevalecer nas 
escolas e nas salas de aula através da utilização de testes como 
principal meio de recolha de informação acerca do que os 
alunos sabem e são capazes de fazer. 

 
2. Existe a convicção de que a avaliação que se faz nas salas de 

aula é essencialmente formativa.  No entanto, a avaliação 
ocorre sobretudo após, e não durante, um dado período de 
ensino e de aprendizagem, indiciando que não está integrada no 
processo de ensino e aprendizagem. 

 
3. Muitos professores consideram que a avaliação formativa é 

difícil de concretizar e de conciliar com a necessidade de 
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classificar os alunos e ainda menos conciliável com a 
necessidade de preparar os alunos para os exames. 

 

Estas considerações sugerem que é importante clarificar o conceito de avaliação 

formativa começando por referir que a avaliação dos alunos, sobretudo a que ocorre nas 

salas de aula, não pode ser encarada como uma mera questão técnica; ou seja, não pode 

ser considerada como um mero processo de construção de instrumentos que permitem 

quantificar e avaliar de forma objectiva o que os alunos sabem e são capazes de fazer.  A 

avaliação deve fazer parte integrante dos processos de ensino e de aprendizagem e, neste 

sentido, é, antes do mais, uma questão eminentemente pedagógica e didáctica mas 

também uma questão ética, social e política.  Por isso, a avaliação não pode confundir-se 

com uma medida ou com a atribuição de classificações, nem limitar-se à verificação da 

consecução de objectivos comportamentais ou à formulação de juízos de valor.  É uma 

construção social dinâmica e complexa, que é inerente aos múltiplos processos de 

comunicação que se desenvolvem nas salas de aula e que, antes do mais, visa apoiar e 

melhorar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores.  

A avaliação para as aprendizagens, deve ser a modalidade primordial de 

avaliação e a avaliação sumativa interna deve assim estar bem articulada com os seus 

princípios, métodos e conteúdos. 

A partir da análise da literatura dos últimos anos (e.g., Black e Wiliam, 1998a, 

1998b; Cortesão, 1993; Gardner, 2006a; Gifford e O’ Connor, 1992; Gipps, 1994) podem 

sintetizar-se os seguintes aspectos associados com uma avaliação de natureza 

eminentemente formativa: a) a sua integração nos processos de ensino e de 

aprendizagem; b) o papel do feedback como processo de regulação; c) o papel do erro no 
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desenvolvimento das apreendizagens; d) a sua relação com a motivação, a auto-estima e 

os processos de auto-avaliação dos alunos; e) a diversificação dos métodos de avaliação; 

e f) o envolvimento activo dos alunos. 

A relevância e a pertinência da avaliação e, em particular, da avaliação formativa, 

no desenvolvimento dos sistemas educativos estão perfeitamente estabelecidas.  Na 

verdade, os resultados da investigação são claros, consistentes e têm contribuído para a 

construção de um corpo teórico que é já incontornável.  Porém, como também já acima se 

referiu, as práticas e concepções predominantes, em geral, não têm acompanhado aqueles 

desenvolvimentos teóricos.  Por isso, há um conjunto diversificado de iniciativas a 

desenvolver no âmbito dos sistemas educativos, dos sistemas de formação inicial e 

contínua de professores e da formação graduada e pós-graduada no domínio da educação; 

as transformações e mudanças necessárias passam necessariamente pelas políticas 

educativas mas não se esgotam nelas.  Compete também às instituições de ensino e de 

formação, aos seus professores, aos formadores de professores e aos investigadores 

desenvolver as actividades que estão ao seu alcance para que a avaliação para as 

aprendizagens possa ter um outro lugar nos sistemas educativos. 

 

Algumas reflexões e suas relações com a formação de professores 

Tendo em vista o que acabou de se discutir acerca da aprendizagem, do currículo 

e da avaliação, esta parte incia-se com quatro reflexões que, nesta altura, parecem 

oportunas seguidas de algumas considerações relativas à formação de professores. 

Em primeiro lugar parece indubitável que, apesar de todos os seus problemas e 

insuficiências oportunamente referidos por diferentes investigadores (e.g., Lagemann, 
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2000; Estrela, 2007) a investigação em educação tem contribuído largamente para que 

hoje saibamos muito mais acerca de uma variedade de domínios do que há duas décadas 

atrás.  A investigação tem permitido pensar, organizar e agir nos sistemas educativos de 

forma fundamentada e as suas recomendações, embora muito mais lentamente do que 

seria desejável, vão sendo concretizadas.  Na verdade, a investigação em educação é uma 

realidade social, cultural e científica indiscutível e dificilmente contornável; aliás, 

seguindo um pouco o padrão do que se constata nas ciências sociais em geral.  As visões 

que hoje temos acerca das aprendizagens, do currículo e da avaliação resultam 

directamente dos esforços e resultados da investigação realizada nas últimas décadas.  

Apesar das conhecidas dificuldades de afirmação em sectores da academia e na própria 

sociedade em geral, a investigação educacional vai fazendo o seu caminho. 

Como segundo ponto de reflexão convém sublinhar que ensinar, aprender e 

avaliar são processos sociais, culturais e cognitivos complexos.  Não podem ser reduzidos 

à mera aplicação de um conjunto mais ou menos extenso de técnicas rotineiras.  Torna-se 

necessário reflectir acerca do seu real lugar na formação de professores.  Em particular, 

parece ser necessário analisar até que ponto as aprendizagens deverão, ou não, constituir 

o fulcro dos esforços de investigação, de formação e de organização das práticas 

escolares. 

Um terceiro ponto de reflexão tem a ver com questões de natureza 

epistemológica, ontológica e metodológica.  Os fenómenos educativos são, por natureza, 

complexos e difíceis de apreender na sua totalidade pois para eles concorrem uma 

extensa variedade de influências.  Nestas condições, como nos diz António Nóvoa 

(1996), será pouco aconselhável limitar o pensamento, a reflexão e a discussão acerca de 
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tais fenómenos através da utilização de uma qualquer ortodoxia teórica ou metodológica 

que normalmente nos conduz a dicotomias que limitam e estreitam as análises dos 

problemas em estudo.  Também Engestrom (1999) considera que o desenvolvimento da 

teoria da actividade, que tem reconhecidos reflexos na compreensão das aprendizagens, 

passa necessariamente por resolver as múltiplas dicotomias existentes neste domínio.  

Nesta linha têm emergido nos últimos anos pertinentes e oportunos contributos de 

filósofos da educação e de investigadores na área das metodologias de investigação que 

procuram abordar estas questões de forma mais aberta, mais eclética e pragmática (ver, 

por exemplo, Donmoyer, 2001; Greene, 2001 ou Howe, 1992, 2001, 2003). 

A quarta reflexão tem a ver com a formação de professores que, de modo geral, 

está desajustada das actuais realidades e precisa de ser substancialmente renovada:  a) 

mais aberta aos desenvolvimentos teóricos e às realidades práticas de funcionamento dos 

sistemas; b) mais integrada e integradora, mais flexível e mais consistente; c) baseada em 

instituições acreditadas e avaliadas; d) que não se deixe limitar pelas múltiplas e 

tradicionais dicotomias tais como escola-universidade, teoria-prática ou investigador-

formador.  Uma visão que tenha em conta o que a investigação, nas mais variadas áreas, 

nos tem vindo a revelar.  É preciso analisar e discutir seriamente as mudanças a introduzir 

na formação de professores e educadores.  A este propósito vejam-se os seminais 

trabalhos de síntese de Buchberger (2000) e de Hargreaves (2000) e ainda os textos 

constantes em Nóvoa (1992). 

�Refira-se que as instituições do ensino superior com sucessos comprovados na 

formação de professores têm vindo a adoptar modelos através dos quais se articulam as 

práticas de ensino e de avaliação com a investigação e a inovação curriculares no 
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contexto real de escolas dos ensinos básico e secundário.  Tudo isto através da 

cooperação e da colaboração de professores, formadores, investigadores e alunos da 

formação inicial.  A este propósito é interessante analisar o trabalho de Buchberger 

(2000). 

Como nos diz Scriven (1994, 2003), a avaliação das aprendizagens é um campo 

de aplicação prática da avaliação em educação e, de certo modo, é no seu âmbito que 

melhor se poderão ilustrar as dificuldades de afirmação da avaliação como ciência, dadas 

as utilizações inconsistentes e pouco rigorosas que dela se fazem, nomeadamente nas 

práticas escolares.  Estas dificuldades podem também dever-se ao facto de os professores, 

na sua formação inicial e contínua, não terem, em geral, reais oportunidades para discutir 

e aprender a situar e a integrar a avaliação nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Esta situação, verificando-se realmente, é algo estranha e até surpreendente pois pode 

indiciar que, na formação de professores, três dos mais importantes, se não mesmo os 

mais importantes, pilares de qualquer processo educativo e formativo – o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação -- possam estar a ser abordados de forma desconexa e 

desintegrada.  Se tivermos em atenção algumas das ideias anteriormente discutidas 

facilmente se reconhece que a avaliação dos alunos é um domínio do conhecimento da 

educação que deve ser estruturante em qualquer sistema de formação de professores 

porque, entre outras razões: a) pode ter um papel relevante na transformação, 

democratização e melhoria dos sistemas educativos; b) envolve e interessa aos alunos, às 

escolas, aos professores, aos pais e encarregados de educação e à sociedade em geral; c) 

ocupa um lugar relevante no desenvolvimento do currículo; e d) está, ou deve estar, 

integrada nos processos de ensino e de aprendizagem.  Isto significa que uma reflexão 
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séria sobre avaliação implica necessariamente que se integrem saberes e que se 

estabeleçam relações entre ideias, que se mobilizem conhecimentos de várias disciplinas 

científicas da educação e que se tenham perspectivas sistémicas e abertas dos fenómenos 

educativos. 

A avaliação das aprendizagens pode contribuir para que as escolas enriqueçam o 

currículo mas também pode contribuir para que o empobreçam ou reduzam a uma 

expressão simplista e redutora.  Tudo depende das concepções que se sustentarem.  Por 

exemplo, se o que predomina é uma cultura de avaliação que dá ênfase às funções de 

classificação, de selecção ou de certificação e aos resultados da avaliação externa, então 

será natural que haja lugar para um certo estreitamento e empobrecimento do currículo.  

Neste caso a tendência das escolas e dos professores será a de se centrarem quase 

exclusivamente na preparação dos alunos para os exames ou para os testes que, como 

facilmente se compreende, não podem, por natureza, abranger todos os domínios 

relevantes do currículo.  Se, por outro lado, predomina uma cultura de avaliação que dá 

ênfase às funções de regulação, de melhoria ou de desenvolvimento, integrando de forma 

mais equilibrada os resultados da avaliação externa, então poderemos estar perante um 

currículo mais enriquecido.  Neste caso os esforços das escolas e dos professores estarão 

mais centrados em proporcionar um feedback formativo aos seus alunos para que eles 

possam regular as suas aprendizagens.  Os alunos terão oportunidades para trabalhar um 

alargado leque de domínios do currículo através de tarefas mais ou menos complexas, de 

natureza muito diversa.  Consequentemente, aprendem com mais profundidade, com mais 

compreensão. 



 33 

Nunca é demais afirmar que pouco haverá em comum entre dois sistemas 

educativos em que, num caso, a concepção predominante de avaliação é formativa, para 

regular e melhorar, e, no outro, tal concepção é sumativa, para julgar e classificar.  São 

dois mundos completamente distintos quer ao nível da organização e funcionamento das 

escolas, quer ao nível das tarefas a propor aos alunos e, por isso, ao nível do 

desenvolvimento do currículo, quer ao nível dos papéis que alunos e professores devem 

desempenhar. 

Estes simples exemplos e as considerações entretanto produzidas neste relatório 

ilustram a dimensão de alguns dos problemas que não devem ser ignorados nos contextos 

da formação de professores tais como: a) a integração do ensino, da aprendizagem e da 

avaliação; b) as funções da avaliação formativa e da avaliação sumativa; c) a natureza do 

feedback; d) a natureza das aprendizagens induzidas pela avaliação formativa e pela 

avaliação sumativa; e) a natureza das tarefas de ensino, de aprendizagem e de avaliação e 

o problema da sua selecção; f) o papel dos professores e alunos no contexto de uma 

avaliação para as aprendizagens; g) as relações entre a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa; e h) as relações entre a avaliação interna e a avaliação externa. 

Convém referir que a avaliação formativa e a avaliação sumativa podem e devem 

coexistir nos sistemas educativos e as formas de as articular adequadamente continuam a 

constituir um desafio aos investigadores, professores e administradores da educação (ver, 

por exemplo, Harlen, 2006). 

A investigação em avaliação das aprendizagens mostra que é necessário um 

esforço sério de formação bem articulada com a investigação e, naturalmente, com as 

práticas.  Os processos de formação deveriam ter um enquadramento tal que permitissem 
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abordagens alternativas que nada têm a ver com turmas de professores que praticamente 

se limitam a ouvir o que os formadores têm para dizer.  Ou seja, é necessário que a 

formação também se desenvolva com os professores e não exclusivamente para os 

professores, num processo em que as práticas não podem deixar de ser um elemento que 

contextualiza e dá real significado a todo o conjunto de perspectivas teóricas, discussões 

e reflexões que a formação deve proporcionar.   

A formação de professores só tem real sentido se estiver devidamente articulada 

com os processos de investigação.  Na verdade, é a partir da investigação que se pode 

sistematizar um importante conjunto de práticas, saberes, estratégias e atitudes que 

ajudem a reconstruir concepções e práticas nos processos de formação.  Por outro lado, a 

investigação, utilizando a formação como contexto, permite-nos perceber os significados 

que os professores atribuem a todo o conjunto de problemas que a avaliação das 

aprendizagens lhes coloca na organização do seu ensino.  Ou seja, há uma relação 

Formação-Investigação-Prática que tem que ser aprofundada e devidamente tida em 

conta.   

Parece assim ser importante que, nos mais variados níveis de intervenção (e.g., 

formação inicial e contínua de professores, formação graduada e, sobretudo, pós-

graduada, em educação), se incentive a concepção de projectos a realizar em escolas 

básicas e secundárias que possam contar com a colaboração de investigadores, de 

formadores e de professores.  Tais projectos podem contribuir para que as escolas 

definam as suas políticas de avaliação para apoiar as aprendizagens dos alunos através da 

reflexão e intervenção crítica sobre as práticas, através de processos de formação 

contextualizados e através da investigação sistemática de tais práticas e processos.  São 
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projectos que podem incentivar, apoiar e difundir uma grande variedade de práticas de 

formação e de investigação, contribuindo assim para a criação de redes inteligentes de 

análise de experiências, de saberes e de políticas locais. 

É preciso compreender a força das práticas pedagógicas na geração de 

concepções, de hábitos de trabalho, de atitudes e de rotinas que dificilmente os 

professores aceitam que sejam postas em causa.  �E é compreensível que assim seja.  

Esta é uma questão recorrente que deve continuar a merecer a nossa atenção e os nossos 

esforços de investigação e de reflexão.  Ou seja, temos que compreender que a produção 

de conhecimento pedagógico e didáctico tem que ocorrer em estreita ligação com as 

práticas.  Só desta forma se poderá verdadeiramente interligar a investigação e a prática e, 

assim, quebrar a dicotomia! 

Os professores, como profissionais de ensino, não podem continuar a ser meros 

executantes ou meros receptáculos das inovações pedagógicas que são produzidas por 

outros.  A sua emancipação e o seu desenvolvimento profissional têm de passar pela 

formação de equipas de trabalho que cooperam e colaboram na definição e 

desenvolvimento de projectos educativos e curriculares.  Desta forma os professores 

poderão tornar-se profissionais mais conscientes dos seus conhecimentos, das suas 

acções, da sua actividade, dos seus pontos fortes e das suas debilidades.  Só assim 

poderão assumir-se como intelectuais, como investigadores atentos e empenhados das 

suas próprias concepções e das suas próprias práticas.  Só assim tomarão consciência do 

que hoje sabemos sobre a aprendizagem, sobre o currículo, sobre pedagogia e didáctica, 

sobre os conceitos estruturantes das disciplinas que ensinam e sobre uma variedade de 

alternativas de avaliar para que os alunos possam aprender melhor.  Só assim poderemos 
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estar a aproximar e a estreitar as relações entre a investigação, a formação e as práticas.  

A quebrar as sempre presentes dicotomias…  E a transformar e a mudar, passando da 

internalização, necessária mas sempre limitada e tendencialmente reprodutora, para a 

externalização, conducente à criatividade e à real e profunda modificação das realidades 

sociais e culturais que se vivem nas escolas, também elas sistemas de actividade tal como 

definidos por Engestrom (1999) e por Engestrom e Miettinen (1999). 

Como facilmente se compreende esta visão dos problemas questiona e contraria 

modelos que prevalecem na formação de professores que ainda vão buscar o seu sentido a 

racionalidades que têm vindo a ser questionadas pois consideram que a produção de 

conhecimento e de inovações se baseia em pressupostos que a consideram 

exclusivamente centrada nos investigadores universitários.  Trata-se de uma concepção 

hierarquizada da produção de saberes que é posta em causa por outras racionalidades que 

contrariam aquela visão dicotómica pois são mais baseadas em princípios de colaboração, 

de partilha e de cooperação entre universitários, investigadores, formadores e professores 

em formação inicial e/ou contínua.  Para uma análise da concretização destes princípios é 

interessante ver o que se está a passar ao nível da formação de professores em algumas 

universidades europeias em que, por exemplo, é dada prioridade à investigação centrada 

nas escolas e nas salas de aula, se desenvolvem investigações de natureza interpretativa 

destinadas a compreender em profundidade os fenómenos educativos e se privilegia o 

envolvimento dos professores nos processos de formação, de produção de conhecimento 

e de produção de inovações (Buchberger, 2000). 

Nestas condições, impõe-se a necessidade de reposicionar, simultaneamente, o 

imprescindível lugar da investigação e da produção científica, teórica e conceptual e a 
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reflexão como processo indissociável das práticas.  Esta parece ser uma ideia que deverá 

estar necessariamente presente nos cursos de pós-graduação em educação e deverá ter um 

impacto significativo na sua organização e funcionamento, nomeadamente no que se 

refere à concepção e desenvolvimento das disciplinas que os integram.� 

Assim, parece ser necessário ponderar bem a concepção de quaisquer programas 

de pós-graduação no sentido de evitar que se tornem associações relativamente arbitrárias 

e pouco consistentes de matérias a ensinar mais apoiadas em tradições ou convicções do 

que em resultados da investigação educacional.  Por outro lado, no caso particular da 

formação de professores, é preciso que se reflicta acerca de um problema curricular que 

parece ser sério uma vez que os processos de ensinar, aprender e avaliar parecem estar 

bastante desvalorizados.  Aprender profundamente acerca do que são e do que implicam 

estes processos e acerca dos conceitos, procedimentos e métodos das disciplinas que se 

têm de ensinar, devem constituir elementos chave dos currículos da formação de 

professores. 

A disciplina que se discute neste trabalho parece poder responder às preocupações 

que acima se discutiram.  Mas, como se espera, há todo um conjunto de questões de 

natureza teórica, mais específicas da avaliação formativa ou da avaliação para as 

aprendizagens, que devem ser analisadas e que não podem deixar de ser consideradas na 

concepção da disciplina.  É o que se fará na próxima secção deste relatório. 
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Avaliação Para As Aprendizagens E Construção Teórica 

 

A construção teórica no domínio da avaliação formativa tem merecido 

relativamente pouca atenção explícita e concreta por parte dos investigadores desta área, 

embora seja reconhecido por muitos que é uma condição necessária para apoiar mais 

sustentada e fundamentadamente as práticas escolares no domínio da avaliação (Black e 

Wiliam, 1998a, 1998b, 2006a, 2006b; Earl, 2003; Fernandes, 2005; Gifford e O’Connor 

(Ed.), 1992; Gipps, 1994; Gipps e Stobart, 2003; Stiggins e Conklin, 1992). 

Para além dos trabalhos de Black e Wiliam (2006b), de alguns que constam em 

Archbald e Newmann (1992) e de Gipps (1994) não se conhecem outros que, de forma 

explícita e propositada, discutam abertamente o problema da construção de uma teoria da 

avaliação formativa.  Parece compreensível que assim seja pelo menos por quatro razões, 

eventualmente algo contraditórias entre si, que discuto de imediato.   

Uma das razões terá a ver com a complexidade de se procurar integrar numa 

teoria uma extensa, complexa e muito diversificada teia de contributos ou de elementos 

que, à primeira vista, não poderão deixar de estar presentes.  De facto, numa teoria da 

avaliação para as aprendizagens, não podem deixar de se considerar, como atrás já se 

referiu, as teorias curriculares e das aprendizagens.  Consequentemente, entramos 

imediatamente num mundo de outros contributos que também não deverão ser ignorados 

e que vão desde as perspectivas sociológicas, psicológicas, antropológicas e filosóficas, 

até às questões relativas à comunicação, à ética e à política.  Ora, de algum modo, pode 

ser desencorajador para um investigador ter que enfrentar tantos edifícios teóricos e, após 

um enorme esforço de investigação, discernimento e de integração, vir eventualmente a 
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constatar que, entretanto, surgiram mais contributos teóricos que não foram considerados.  

Esta questão não é propriamente nova no domínio da investigação: o dilema que é 

causado, em disciplinas com a natureza da avaliação, pela sucessiva chegada de novos 

companheiros ao terreno, cada um deles com um contributo mais importante do que o 

anterior, tornando as coisas praticamente insustentáveis.  Esta lógica da adição não 

deverá, do meu ponto de vista, impedir os investigadores de fazerem os seus juízos, as 

suas avaliações, acerca do que é essencial e do que é acessório ou mesmo inútil.  Mas 

este é apenas um comentário pois não elaborarei sobre esta questão neste relatório. 

Uma outra razão estará eventualmente relacionada com a ideia, sustentada por 

outros investigadores, de que a teoria se vai construindo através da sua interacção com as 

realidades educativas, da construção e reconstrução de investigações empíricas que vão 

concretizando, das análises que vão sendo capazes de realizar e das integrações e relações 

conceptuais que descobrem e interpretam.  Neste sentido, a teoria vai surgindo implícita e 

naturalmente através da integração e do discernimento que se vai fazendo e que permite ir 

consolidando certas análises e procedimentos práticos e ir rejeitando outros. 

Uma terceira ordem de razões para este défice de investimento explícito na 

construção de uma teoria da avaliação formativa pode estar directamente relacionada com 

questões que se prendem com as perspectivas epistemológicas, filosóficas ou mesmo 

ideológicas dos investigadores.  De facto, alguns poderão sustentar que a teoria não é, de 

forma alguma, uma prioridade pois, qualquer que ela seja, terá um impacto nulo, ou 

muito limitado, no desenvolvimento das práticas.  Poderão ainda acrescentar que se pode 

fazer boa avaliação formativa sem o apoio de qualquer teoria.  Outros poderão considerar 

muito simplesmente que não fará sentido construir uma teoria da avaliação formativa sem 
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uma sólida teoria da avaliação em educação.  E ainda outros dirão que qualquer teoria da 

avaliação para as aprendizagens será mais um elemento de controlo e de manipulação 

dos professores e dos alunos, limitando assim a sua livre iniciativa, a sua autonomia e o 

seu espaço de liberdade pedagógica. 

Finalmente, penso que há ainda outra razão mais directamente relacionada com as 

políticas educativas que, um pouco por todo o mundo, dão mais relevância e investem 

bastante mais nas avaliações externas e menos nas avaliações internas, particularmente as 

que ocorrem dentro das salas de aula.  Consequentemente, pode ser mais atractivo e 

estimulante investir nas teorias relacionadas com a concepção e desenvolvimento das 

avaliações sumativas externas (e.g., teoria de resposta aos itens, modelos teóricos de 

interpretação de dados). 

A posição que está subjacente às ideias discutidas nesta secção do relatório é a de 

que uma teoria da avaliação das aprendizagens, longe de poder vir a ser a panaceia que 

resolverá os problemas relativos às aprendizagens, ao ensino e à avaliação, pode 

constituir um importante e indispenspavel ponto de referência para professores e 

investigadores.  Desde um certo caos terminológico e de concepções confusas, ou mesmo 

erróneas, acerca de ideias e conceitos básicos, até à falta de integração do que hoje já 

sabemos no domínio da avaliação formativa, há de tudo um pouco na literatura.  Ora uma 

das funções de uma teoria é a de contribuir para discernir onde está o quê, para onde é 

que se está a caminhar e como é que se está a progredir.  Além disso, podemos 

interrogar-nos se o comprovado potencial da avaliação formativa para apoiar os alunos a 

aprender alguma vez poderá concretizar-se quando existem versões de avaliação que 

nada terão de formativo e que, no entanto, são consideradas e utilizadas como tal.  Esta 
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questão é relevante pois, mesmo na comunidade de investigação, parece haver alguma 

falta de clareza neste domínio. 

A construção de uma teoria da avaliação formativa obriga a um esforço de 

sistematização, de clarificação, de identificação dos seus elementos essenciais e das 

relações entre eles que, neste momento, se me afiguram como fundamentais para que, 

antes do mais, se possa progredir na construção do conhecimento nesta área e apoiar as 

práticas de forma mais consequente.  Não me parece fácil transformar significativa e 

sustentadamente práticas de avaliação sem uma teoria que, para além de as enquadrar dos 

pontos de vista epistemológico, ontológico e metodológico, contribua para a referida 

clarificação conceptual sobre a qual tais práticas se deverão apoiar e desenvolver.  Mudar 

e melhorar práticas de avaliação formativa implica que o seu significado seja claro para 

os diferentes intervenientes e, muito particularmente para os professores e investigadores, 

tanto mais que são muito fortes e complexas as suas relações com os processos de ensino 

e de aprendizagem. 

 

Avaliação para as aprendizagens e avaliação sumativa 

O conceito de avaliação para as aprendizagens ou de avaliação formativa evoluiu 

muito significativamente desde os anos 60 e 70 do passado século até ao presente.  De 

facto, quando Bloom, Hastings e Madaus (1971) aplicaram o conceito ao contexto das 

salas de aula e da avaliação dos alunos, após a sua criação por Michael Scriven no 

contexto da avaliação de programas (Scriven, 1967), a avaliação formativa pouco tinha a 

ver com a sua actual conceptualização.  A concepção de avaliação formativa dos anos 70 

era mais restritiva, centrada na verificação da consecução de objectivos comportamentais 
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por parte dos alunos, pouco interactiva e normalmente realizada após o desenvolvimento 

de um domínio do currículo num dado período de tempo, imediatamente antes de um 

momento de avaliação sumativa formal. 

Na concepção actual a avaliação formativa é mais interactiva, mais centrada nos 

processos cognitivos dos alunos e associada aos processos de feedback, de regulação, de 

auto-avaliação e de auto-regulação das aprendizagens.  Apesar da diferença clara entre 

estas duas concepções de avaliação formativa, a verdade é que ainda persiste uma 

considerável confusão em torno do conceito porque, na verdade, ele é bem mais 

complexo e sofisticado do que poderá parecer à primeira vista. 

As teorias da aprendizagem e do currículo ajudam-nos a clarificar as 

significativas diferenças entre aquelas duas concepções de avaliação, ambas denominadas 

formativas (ver, por exemplo, James, 2006 e Shepard, 2000, 2001).  Basta pensarmos que 

nos anos 60 e 70 todos os aspectos sociais e culturais da aprendizagem eram 

essencialmente ignorados; a aprendizagem era algo que se desenvolvia no interior de 

cada indivíduo desde que se lhe proporcionassem os estímulos apropriados.  

Correntemente, depois do trabalho de Piaget e sobretudo após a divulgação no ocidente 

do trabalho da escola russa e soviética da psicologia histórico-cultural, muito identificado 

com Vygotsky (e.g., Engestrom et al., 1999; Moll, 1990; Salomon, 1993), a 

aprendizagem é vista como o resultado de uma actividade em que as interacções sociais, 

as relações intersubjectivas e todo o tipo de interacções com o objecto e com os artefactos 

mediadores têm um papel determinante.  De igual modo são considerados o contexto de 

aprendizagem e a história do sistema de actividade em que a aprendizagem supostamente 

deve ocorrer.  Nestas condições, não admira que hoje tenhamos uma visão muito mais 
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complexa, muito mais densa de avaliação formativa do que nos anos 70.  Repare-se que 

nesta altura a avaliação formativa consistia essencialmente na sequência ensino-feedback-

remediação, o que era consistente com a psicologia behaviourista e os recursos teóricos 

então existentes. 

No que se refere à actual concepção de avaliação formativa interessa ter presente 

que há perspectivas que tendem a centrar-se exclusivamente na cognição, ignorando a 

importância dos aspectos sociais da aprendizagem em contexto de sala de aula.  Acontece 

que a avaliação formativa é, por natureza, um processo colaborativo e cooperativo que só 

poderá ocorrer plenamente se houver interacção entre os alunos e entre estes e o 

professor.  Nestas condições, como processo e construção eminentemente social, a 

avaliação formativa contemporânea tende, por isso mesmo, a ser mais consentânea com 

as teorias social-construtivistas de diferentes ênfases e matizes.  Consequentemente, a 

avaliação formativa pode ser conceptualizada como uma prática social e culturalmente 

situada nas interacções que têm lugar na sala de aula e historicamente situada na mudança 

e evolução teórica a que estamos a assistir no campo da educação. 

Tal como já anteriormente se referiu, as designações avaliação formativa e 

avaliação para as aprendizagens são indistintamente utilizadas na literatura mais recente 

com o mesmo significado (Black, 2003; Earl, 2003; Fernandes, 2005; Gardner, 2006b, 

2006c; Threlfall, 2005).  Mais concretamente e sem deixar de ter em conta as 

considerações que acabaram de se fazer relativamente à natureza da avaliação formativa, 

dir-se-á que ambas as designações se referem a uma prática de avaliação que apresenta as 

seguintes características: a) as finalidades da aprendizagem e os critérios de avaliação a 

utilizar são claramente definidos à partida; b) os métodos de recolha de informação são 
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diversificados; c) o feedback faz parte integrante dos processos de ensino e de 

aprendizagem e é distribuído de forma equilibrada, descritiva e diversificada; d) os 

alunos e os professores regulam sistematicamente o ensino e a aprendizagem como 

consequência da avaliação; e e) os alunos participam activa e deliberadamente nas 

acções, nas interacções e na actividade que estão na base da sua aprendizagem. 

A Figura 1 permite visualisar esquematicamente as características fundamentais 

da avaliação formativa que acabam de se enunciar e que são geralmente referidas na 

literatura (e.g., Biggs, 1998; Gardner, 2006b, 2006c; Shepard, 2005; Sadler, 1998; 

Stiggins, 2002; Torrance e Prior, 2001).  Não se trata de um modelo nem da 

representação de uma perspectiva estática de avaliação formativa.  O seu propósito 

principal é o de apoiar a análise e a discussão tendo por base a concepção de avaliação 

formativa emergente, particularmente a partir dos anos 80 do século xx.  Apesar de ter 

elementos e características que eventualmente sofrerão poucas alterações, a avaliação 

formativa tem que ser encarada numa perspectiva dinâmica, como aliás parece ter ficado 

claro nesta discussão. 

A análise da Figura 1 mostra que a avaliação para as aprendizagens pressupõe a 

integração dos processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação com os alunos num 

papel activo no desenvolvimento das suas aprendizagens.  Além disso, como já se tem 

vindo a afirmar, é necessário ter em conta um conjunto de factores que influenciam 

aqueles processos tais como os conhecimentos e concepções dos professores, a natureza 

da relação pedagógica e todo um conjunto de artefactos mediadores (e.g., materiais de 

apoio). 
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Figura 1. Algumas características fundamentais das práticas de avaliação 
para as aprendizagens. 
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estruturação e de formalização.  Esta situação, que elaborarei mais adiante, parece longe 

de estar clarificada e, em muito boa medida, terá de ser estudada no domínio das relações 

entre as duas modalidades de avaliação. �Noutro plano, é relativamente comum 

considerar-se que a avaliação formativa é a que é posta em prática pelos professores nas 

salas de aula, enquanto que a avaliação sumativa é a que se realiza através de exames, 

principalmente exames externos.  Ou seja, há quem considere que todas as avaliações 

internas são formativas e que todas as avaliações externas são sumativas.  Estas 

concepções erróneas, principalmente a primeira, geram equívocos vários com as pessoas 

a considerarem que põem em prática uma avaliação de natureza formativa quando, na 

realidade, as suas práticas são, em geral, sumativas por natureza. 

Também não é invulgar encontrar quem considere que a avaliação formativa é 

subjectiva, qualitativa, pouco, ou nada, fiável, exclusivamente centrada nos processos e 

pouco orientada para os conhecimentos e competências enquanto que a avaliação 

sumativa é objectiva, quantitativa, fiável, centrada nos produtos e muito orientada para os 

conhecimentos e competências.  Além do mais e de acordo com resultados da 

investigação nacional e internacional, ainda persistem concepções tais como: a) a 

avaliação formativa e a avaliação sumativa distinguem-se através dos intrumentos 

utilizados; b) a avaliação formativa é subjectiva e a avaliação sumativa é objectiva; e c) a 

avaliação formativa é toda e qualquer avaliação que se desenvolve nas salas de aula (e.g., 

Boavida, 1996; Fernandes, Neves, Campos e Lalanda, 1996; Jorro, 2000; Stiggins e 

Conklin, 1992). 

Parece assim ser importante fazer um esforço de clarificação para que saibamos 

de que avaliação estaremos realmente a falar quando utilizamos designações tais como 
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avaliação formativa ou avaliação sumativa.  Tal clarificação pode apoiar práticas de 

avaliação mais consistentes com as perspectivas que têm resultado da investigação 

empírica e das reflexões teóricas de investigadores portugueses (e.g., Barreira, 2001; 

Cortesão e Torres, 1996; Fernandes, 2005; Leite e Fernandes, 2002; Serpa, 2003) e 

estrangeiros (e.g., Earl, 2003; Gardner, 2006a; Black e Wiliam, 1998a, 1998b, 2006a, 

2006b; Gipps, 1994; OECD, 2005; Stiggins e Conklin, 1992). 

É tendo em conta a necessidade de clarificação conceptual daquelas duas 

modalidades de avaliação que, de seguida, se procura caracterizar a avaliação formativa 

alternativa.  

 

Para uma caracterização da avaliação formativa alternativa 

A expressão avaliação alternativa tem sido utilizada na literatura para designar 

processos de avaliação que não sejam essencialmente baseado em testes de papel e lápis, 

integrando-se num certo movimento caracterizado pelo afastamento de uma cultura de 

testagem e a adesão crescente a uma verdadeira cultura de avaliação (e.g., Archbald e 

Newmann, 1992; Berlak, 1992a, 1992b; Gipps, 1994; Gipps e Stobart, 2003).  Trata-se de 

uma designação que, em geral, se refere à avaliação formativa de inspiração cognitivista 

e construtivista, mas a verdade é que é demasiado vaga, não contribuindo para a 

clarificação conceptual que se deseja.  Na verdade pode, por exemplo, referir-se a uma 

avaliação que se limita a utilizar um espectro de instrumentos e estratégias de recolha de 

informação mais alargado, não se limitando aos testes, sem que, no entanto, nada de 

relevante se tenha alterado em aspectos tais como as interacções professor-aluno ou 

aluno-aluno, a auto-avaliação, a auto-regulação ou a integração da avaliação nos 
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processos de ensino e aprendizagem.  Mas também pode referir-se a um tipo de avaliação 

que se centra especialmente nos processos e nos contextos de ensino e aprendizagem. 

Talvez como resultado daquela falta de definição têm surgido na literatura uma 

grande variedade de designações que normalmente são utilizadas quando os seus autores 

se querem referir a algum tipo de avaliação cujo principal propósito parece ser o de 

melhorar o ensino e as aprendizagens tais como: avaliação autêntica (Tellez, 1996; 

Wiggins, 1989a, 1989b, 1998); avaliação contextualizada (Berlak, 1992a, 1992b); 

avaliação formadora (Nunziati, 1990; Abrecht, 1991); avaliação reguladora (Allal, 

1986; Perrenoud, 1988a, 1988b); regulação controlada dos processos de aprendizagem 

(Perrenoud, 1998b); e avaliação educativa (Gipps, 1994; Gipps e Stobart, 2003; Wiggins, 

1998).  Independentemente das características particulares de cada uma das avaliações 

inerentes a estas designações, todas elas se referem a uma avaliação mais orientada para 

melhorar as aprendizagens do que para as classificar, mais integrada no ensino e na 

aprendizagem, mais contextualizada e em que os alunos têm um papel relevante a 

desempenhar.  Num certo sentido, poderemos dizer que todas são alternativas a uma 

avaliação que, genericamente, se caracteriza por dar mais ênfase aos processos de 

classificação, de selecção e de certificação, aos resultados obtidos pelos alunos, à 

utilização sumativa dos resultados dos testes ou à prestação de contas. 

Analisando as características de cada um daqueles tipos de avaliação, verificamos 

que, de certo modo, todas são alternativas ��à� avaliação formativa de natureza 

behaviourista, identificada com a chamada regulação retroactiva das aprendizagens uma 

vez que as dificuldades dos alunos não são detectadas durante, mas sim após, o processo 

de ensino-aprendizagem (Allal, 1986).  Ora assim não teremos uma mas sim uma 
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multiplicidade de avaliações alternativas que, apesar de tudo, parecem partilhar no 

essencial a sua natureza formativa.  Nestas condições, parece-me então que será mais 

apropriado utilizar a expressão -- Avaliação Formativa Alternativa (AFA) -- em vez de 

Avaliação Alternativa ou de qualquer uma das outras designações acima referidas.  Ao 

destacar as designações Formativa e Alternativa, sublinham-se dois factos que parecem 

ser bastante relevantes: a) o facto de estarmos a lidar com uma avaliação cuja principal 

função é a de melhorar e regular as aprendizagens e o ensino e que, por isso, é necessária 

para o desenvolvimento dos sistemas educativos (avaliação formativa); e b) o facto de 

estarmos perante uma avaliação formativa que é alternativa à avaliação formativa de 

inspiração behaviourista e a todo o espectro de avaliações mais ou menos indiferenciadas 

ditas de intenção ou de vontade formativa (avaliação alternativa). 

Em suma, parece-me que deverá ficar claro que esta avaliação emergente é uma 

alternativa concreta à avaliação formativa de inspiração behaviourista e a todo o tipo de 

avaliações de contornos relativamente mal definidos, muitas vezes impropriamente 

designadas como formativas.  É por exemplo o caso da chamada avaliação de intenção ou 

de vontade formativa que representa práticas de avaliação, mais ou menos 

indiferenciadas, designadas como formativas sem que verdadeiramente possam ser 

consideradas como tal (Hadji, 1992).  

Por todas estas razões, insiste-se, a designação avaliação formativa alternativa 

(AFA) parece responder melhor à necessidade de clarificação que aqui se vem 

advogando. 

A avaliação formativa alternativa (AFA) deve permitir que, num dado momento, 

se conheçam bem os saberes, as atitudes, as capacidades e o estádio de desenvolvimento 
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dos alunos, ao mesmo tempo que lhes deve proporcionar indicações claras acerca do que 

é necessário fazer para progredir.  No caso de ser necessário corrigir algo ou de melhorar 

as aprendizagens, torna-se imperativo que professores e alunos partilhem as mesmas 

ideias, ou ideias aproximadas, acerca da qualidade do que se pretende alcançar.  

Consequentemente, um processo importante é o de regular a qualidade do trabalho que 

está a ser desenvolvido, utilizando, nomeadamente, um conjunto de recursos cognitivos e 

metacognitivos que ajudem a eliminar qualquer eventual distância entre as aprendizagens 

reais e as aprendizagens previstas ou propostas.  De facto, tal como refere Biggs (1998), 

só poderemos dizer que uma avaliação é realmente formativa se os alunos, através dela, 

se consciencializarem das eventuais diferenças entre o seu estado presente relativamente 

às aprendizagens e o estado que se pretende alcançar, assim como o que estarão dispostos 

a fazer para as reduzir ou mesmo eliminar.  Perrenoud (1998a, 1998b) vai um pouco 

nesta linha quando afirma que todas as avaliações são formativas desde que contribuam 

para a regulação das aprendizagens.   

Para clarificar a natureza e funções da AFA, parece oportuno sistematizar 

algumas das suas características mais relevantes que vêm sendo discutidas neste relatório 

tais como: 

1. A avaliação é deliberadamente organizada em estreita relação 
com um feedback inteligente, diversificado, bem distribuído, 
frequente e de elevada qualidade tendo em vista apoiar e 
orientar os alunos no processo de aprendizagem. 

 
2. O feedback é importante para activar os processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos, que, por sua vez, regulam e 
controlam os processos de aprendizagem, assim como para 
melhorar a sua motivação e auto-estima. 

 
3. A natureza da interacção e da comunicação entre professores e 

alunos é central porque os professores têm que estabelecer 
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pontes entre o que se considera ser importante aprender e o 
complexo mundo dos alunos (por exemplo, o que eles são, o 
que sabem, como pensam, como aprendem, o que sentem e 
como sentem). 

4. Os alunos são deliberada, activa e sistematicamente envolvidos 
no processo do ensino-aprendizagem, responsabilizando-se 
pelas suas aprendizagens e tendo amplas oportunidades para 
elaborarem as suas respostas e para partilharem o que e como 
compreenderam. 

 
5. As tarefas propostas aos alunos que, desejavelmente, são 

simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem, 
são criteriosamente seleccionadas e diversificadas, representam 
os domínios estruturantes do currículo e activam os processos 
mais complexos do pensamento (por exemplo, analisar, 
sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, seleccionar). 

 
6. As tarefas reflectem uma estreita relação entre as didácticas 

específicas das disciplinas e a avaliação que tem um papel 
relevante na regulação dos processos de aprendizagem. 

 
7. O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura 

positiva de sucesso baseada no princípio de que todos os alunos 
podem aprender. 

 

 É uma avaliação formativa com este tipo de características que, de acordo com os 

resultados da investigação, pode permitir melhorar significativamente as aprendizagens 

dos alunos (e.g., Black e Wiliam, 1998a, 1998b; 2006a; Shepard, 2001; Stiggins, 2002, 

2004).  Trata-se de uma avaliação para as aprendizagens, porque tem um papel muito 

significativo nas formas como os alunos se preparam e organizam activamente para 

aprender melhor e com mais profundidade. 

A avaliação formativa alternativa (AFA) é uma construção social, um processo 

intrinsecamente pedagógico e didáctico, plenamente integrado no ensino e na 

aprendizagem, deliberado, interactivo, cuja principal função é a de regular e de melhorar 

as aprendizagens dos alunos.  Ou seja, é a de conseguir que os alunos aprendam melhor, 
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com significado e compreensão, utilizando e desenvolvendo as suas competências, 

nomeadamente as do domínio cognitivo e metacognitivo.  Nestas condições, a AFA 

pressupõe uma partilha de responsabilidades em matéria de ensino, avaliação e 

aprendizagens e, consequentemente, uma redefinição dos papéis dos alunos e dos 

professores.  Além disso, pressupõe novas visões relativamente à natureza das diferentes 

interacções sociais que se podem estabelecer nas salas de aula e dos seus papéis no 

desenvolvimento da aprendizagem.  Obviamente, os professores poderão ter um papel 

que deve ser preponderante em aspectos tais como a selecção de tarefas ou a organização 

e distribuição do processo de feedback, enquanto os alunos poderão ter um papel mais 

activo no desenvolvimento dos processos que se referem à auto-avaliação e à auto-

regulação das suas aprendizagens. 

Mais simplesmente a AFA é, acima de tudo, um processo sistemático e deliberado 

de recolha de informação acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer e 

essencialmente destinado a regular e a melhorar o ensino e a aprendizagem.  Nestas 

condições, a informação obtida deve ser inteligentemente utilizada por professores e 

alunos para que, nomeadamente, os estudantes possam identificar e compreender o 

significado do estado em que se encontram relativamente a um dado referencial (por 

exemplo, critérios, finalidades, competências a desenvolver) e ser capazes de seleccionar 

a melhor estratégia para lá chegar. 

Finalmente, pode dizer-se que a AFA é um processo pedagógico que deve ser tido 

na devida conta nas planificações de ensino e nas práticas de sala de aula pois um dos 

seus principais objectivos é o de obter informação acerca de como os alunos aprendem, 
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ajudando-os deliberada e sistematicamente a compreender o que fazem e a melhorar as 

suas aprendizagens. 

Interessa agora discutir questões relativas às relações entre a avaliação formativa 

alternativa e a avaliação sumativa. 

 

Acerca das relações entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa 

Vários autores têm vindo a estabelecer uma distinção entre avaliação das 

aprendizagens e avaliação para as aprendizagens (e.g., Black & Wiliam, 2006a; Gardner, 

2006a, 2006b; Harlen, 2006; Sebba, 2006) precisamente para sublinharem a diferença 

entre a avaliação sumativa e a avaliação formativa.  No primeiro caso os objectos de 

avaliação por excelência são os resultados da aprendizagem dos alunos e, por isso 

mesmo, a avaliação sumativa ocorre após o desenvolvimento de uma ou mais unidades 

curriculares.  No segundo caso estamos perante uma avaliação cujos objectos 

preferenciais são os processos de aprendizagem e, por consequência, a avaliação 

formativa ocorre durante o desenvolvimento de um dado currículo.  Neste sentido 

poderemos dizer que a avaliação formativa tem como finalidade principal melhorar as 

aprendizagens dos alunos através de uma criteriosa utilização da informação recolhida 

para que se possam perspectivar e planear os passos seguintes.  Por seu lado, a avaliação 

sumativa faz uma súmula do que os alunos sabem e são capazes de fazer num dado 

momento.   

A avaliação formativa está associada a todo o tipo de tomadas de decisão e de 

formas de regulação e de auto-regulação que influenciam de forma imediata os processos 

de ensino e aprendizagem enquanto a avaliação sumativa proporciona informação 
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sintetizada que, no fundo, se destina a registar e a tornar público o que parece ter sido 

aprendido pelos alunos. 

Earl (2003) faz também referência à avaliação como aprendizagem querendo com 

isto destacar o papel que os alunos devem ter no processo de avaliação nomeadamente 

através da auto-regulação e do auto-controlo.  A autora quer acentuar o papel dos alunos 

como avaliadores o que, na verdade, já é feito na conceptualização da avaliação para as 

aprendizagens pelos autores acima mencionados.  Em todo o caso, trata-se de uma ideia 

que pode ter algum interesse para que se reflicta acerca de um outro elemento que, no 

fundo, esta autora está a introduzir na lógica que presidiu à introdução das designações 

avaliação para as aprendizagens e avaliação das aprendizagens.  Fará real sentido, do 

ponto de vista teórico, considerar-se a designação avaliação como aprendizagem? 

A questão das relações entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa ou, se 

quisermos, entre a avaliação para as aprendizagens e a avaliação das aprendizagens 

continua a suscitar o interesse dos investigadores quer no domínio da reflexão e 

construção teóricas, quer no domínio da investigação empírica, quer ainda no domínio 

das práticas e da planificação curriculares. 

Harlen & James (1998) e Harlen (2005, 2006) são duas investigadoras que têm 

produzido trabalho de reflexão teórica acerca das relações entre a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa.  

Para estas autoras a avaliação formativa tem uma dupla natureza.  É criterial, 

porque, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, as aprendizagens dos 

alunos não são comparadas com algum padrão ou norma, mas analisadas em termos de 

critérios que são definidos previamente.  É ipsativa porque está centrada no aluno, isto é 
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compara o aluno consigo mesmo, tendo em conta aspectos tais como o esforço, o 

contexto em que o trabalho se desenvolve e os seus progressos.   

Relativamente à avaliação sumativa é dito que é criterial como a avaliação 

formativa mas também é normativa, isto é, compara as aprendizagens dos alunos com 

uma norma (uma média, por exemplo) ou com as aprendizagens de um dado grupo.  A 

partir destes pressupostos considera-se que, forçosamente, há uma forte articulação entre 

as duas modalidades de avaliação porque ambas partilham a sua natureza criterial.   

Há, no entanto, relativamente a esta ideia algumas questões sobre as quais convirá 

reflectir.  Por exemplo:  Será que a avaliação formativa tem necessariamente uma 

natureza criterial? Ou poderá orientar-se antes por referentes mais abrangentes e 

complexos que orientem o desenvolvimento das aprendizagens?  Quando se considera 

que a avaliação formativa é de natureza criterial de que avaliação formativa estaremos 

realmente a falar?  Quais as suas características?  Partindo do princípio que a avaliação 

formativa é criterial que diferenças haverá na utilização dos critérios com a avaliação 

sumativa?  Qual será o real sentido deste tipo de concepção?  Não estaremos a diluir as 

significativas diferenças existentes entre as duas modalidades de avaliação?  

No trabalho mais recente de Harlen (2005, 2006) identificam-se quatro 

preocupações principais: a) definir bem avaliação formativa, que é identificada com 

avaliação para as aprendizagens; b) definir bem avaliação sumativa, que é identificada 

com avaliação das aprendizagens; c) discutir se os dados da avaliação sumativa podem 

ser usados na avaliação formativa e vice-versa; e d) discutir se a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa são duas dimensões diferentes de um mesmo constructo ou se, pelo 

contrário, são dois conceitos distintos (visão dicotómica).   
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A natureza circular da avaliação formativa é ilustrada através das seguintes 

etapas: a) definição de finalidades, que determinam as actividades que os alunos terão de 

desenvolver; b) recolha de informação referente às finalidades que vai permitir 

caracterizar as evidências de aprendizagem; c) análise e interpretação das evidências que 

permite a emissão de juízos de valor; d) tomada de decisões relativamente aos próximos 

passos a dar no processo de aprendizagem; e, finalmente, e) tomada de decisões acerca de 

como dar os próximos passos, isto é, avançar para outras aprendizagens (novas 

finalidades) ou desenvolver outras tarefas relativas às mesmas finalidades.  

A avaliação sumativa, por seu lado, possui uma natureza linear que consiste 

basicamente nos seguintes passos: a) definição de tarefas, incluindo testes, que permitem 

a recolha de evidências relativas às aprendizagens a desenvolver; b) Obtenção, análise e 

interpretação das evidências; c) formulação de juízos de valor acerca das evidências, 

tendo em conta os critérios definidos; e e) atribuição de classificações ou registo relativo 

às aprendizagens desenvolvidas. 

Apesar de reconhecer que estes dois processos são conceptualmente diferentes, 

Harlen (2005, 2006) acaba por considerar que, na prática, tais diferenças não serão tão 

evidentes e questiona se a informação recolhida com propósitos sumativos pode ser 

utilizada para fins formativos e vice-versa.  A autora acaba por concluir que é complicado 

utilizar os dados produzidos no âmbito da avaliação sumativa para efeitos formativos, 

uma vez que as avaliações sumativas: a) se destinam a sintetizar as aprendizagens dos 

alunos com base em critérios gerais; b) não têm normalmente o propósito de identificar e 

de orientar os passos a dar a seguir; e c) ocorrem com pouca frequência.  Nestas 

condições é evidente que as avaliações sumativas não preenchem os exigentes requisitos 
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das avaliações formativas.  Porém, convém sublinhar que os testes podem ser utilizados 

para desenvolver tarefas de natureza formativa.  Por exemplo, os testes podem ser 

preparados com os alunos pedindo-lhes que formulem questões e que reflictam sobre as 

suas respostas, os seus resultados podem ser utilizados para apoiar e melhorar as 

aprendizagens e o tipo e a natureza do feedback proporcionado pode também ir nesse 

sentido. 

Quanto à utilização das avaliações formativas para fins sumativos Harlen (2005, 

2006) vê essa possibilidade embora sem grande entusiasmo pois, no fundo, argumenta 

que as avaliações formativas têm problemas vários de validade e de fiabilidade porque 

são desenvolvidas em contextos muito específicos, faltando-lhes, por isso, consistência 

para que possam servir propósitos sumativos.  Porém, a possibilidade não é 

completamente posta de lado desde que, de acordo com aquela investigadora, se faça a 

distinção entre as evidências de aprendizagem e as interpretações que se fazem a partir 

delas.  Para efeitos de avaliação formativa as evidências são interpretadas localmente, no 

contexto da sala de aula, e destinam-se a decidir o que fazer a seguir naquele mesmo 

contexto.  Para efeitos de avaliação sumativa as evidências têm que ser interpretadas 

tendo em conta critérios mais gerais uma vez que vai ser atribuída uma classificação final 

e, neste caso, a autora questiona a validade e a consistência da avaliação formativa. 

Trata-se de uma perspectiva que me parece algo questionável porque remete a 

avaliação formativa para a realização de tarefas muito específicas e localizadas que não 

têm em conta as grandes finalidades do ensino e da aprendizagem.  Ora, se é verdade que 

a avaliação formativa pode e deve ser específica, até para que possa apoiar os alunos que 

necessitam de vencer certas dificuldades, também é verdade que as tarefas seleccionadas 
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devem ser estruturantes.  Isto é, devem ter em conta as tais grandes finalidades e 

promover a mobilização, a integração e a utilização/aplicação de uma variedade de 

conhecimentos, capacidades e atitudes entretanto desenvolvidos através de vários 

domínios do currículo.  O problema de Harlen parece residir na falta de confiança que 

parece revelar em relação à qualidade das avaliações formativas, medida através da 

validade e da fiabilidade, para efeitos de comparar as aprendizagens dos alunos.    Além 

disso, também se pode questionar se as avaliações sumativas internas cumprirão os 

requisitos de qualidade que aparentemente Harlen lhes  reconhece.  Estes problemas são 

críticos e parecem ainda longe de estar devidamente esclarecidos.  Uma questão continua 

a ter a maior pertinência:  Em que medida é que será adequado avaliar a qualidade das 

avaliações formativas e sumativas internas através de conceitos clássicos da psicometria e 

das avaliações em larga escala? 

Quanto à natureza das relações entre a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa, é rejeitada a possibilidade de as considerar como conceitos dicotómicos 

preferindo-se enquadrá-las conceptualmente como dimensões de um mesmo constructo.  

Na verdade, Harlen (2006) vê a avaliação formativa informal (uma espécie de avaliação 

formativa pura ou ingénua) e a avaliação sumativa formal como dois pólos extremos de 

uma possível dimensão de propósitos e práticas de avaliação.  Entre estes dois pólos estão 

a avaliação formativa formal e a avaliação sumativa informal que, curiosamente, 

apresentam muitas semelhanças. � Ou seja, temos aqui novamente um problema que é o 

de saber quando é que estamos em presença de uma avaliação formativa formal ou de 

uma avaliação sumativa informal.  Harlen não faz essa discussão e é compreensível que 

assim tenha acontecido porque a questão dificilmente se poderá resolver.  Tanto quanto é 
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possível perceber-se haverá um conjunto de práticas de avaliação que não são 

propriamente formativas nem sumativas, mas que poderão ter características híbridas ou 

ser mesmo uma outra coisa, uma outra avaliação.  Estamos pois em presenç�a de um 

interessante e pertinente problema de investigação que consiste em saber se há algo que 

possa estar, digamos assim, entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa.  E, no 

caso de existir, como se poderá caracterizar e a que tipo de práticas corresponde.  Penso 

que não será difícil aceitar a ideia de que haverá outros tipos de avaliação que não 

correspondem exactamente às características e aos propósitos daquelas duas modalidades 

de avaliação.  O problema reside, portanto, em investigá-los e em caracterizá-los. 

A Figura 2 traduz esquematicamente algumas características distinitivas da 

avaliação formativa e da avaliação sumativa, permitindo visualizar relações e problemas 

que é desejável investigar, particularmente no que se refere às avaliações 

indiferenciadas. 

Num trabalho que escrevi anteriormente, para apoiar e organizar uma discussão 

sobre estes assuntos, formulei a seguinte questão: Que articulações e relações é possível 

estabelecer entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa? (Fernandes, 2005).  A 

resposta preconiza que a avaliação formativa alternativa deve prevalecer nas práticas de 

sala de aula nos moldes que acima se explicitaram. Além disso argumenta-se que os 

dados recolhidos através da avaliação formativa podem e devem ser utilizados pelos 

professores nas avaliações sumativas que são da sua responsabilidade.  A avaliação 

sumativa pode assim ser mais diversificada, mais inteligente, mais contextualizada e mais 

útil para todos os intervenientes, particularmente para os alunos. 
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Figura 2.  Uma visualização de características distintivas da avaliação formativa e da 
avaliação sumativa e da zona de práticas indiferenciadas. 
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prática de uma verdadeira avaliação formativa, a avaliação sumativa acaba por consistir 

num momento particularmente rico e devidamente ponderado de integração e de síntese 

da informação recolhida acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer numa 

variedade de situações.  E isto significa que a informação obtida a partir dos processos 

decorrentes da avaliação formativa não pode deixar de ser devidamente considerada e 

integrada com outros que decorrem dos processos próprios da avaliação sumativa (por 

exemplo, um teste realizado com o propósito claro de fazer um balanço intermédio ou 

final relativamente a uma dada unidade curricular e que pode permitir o estabelecimento 

de referentes comuns a todos os alunos). 

O que toda esta argumentação significa é que a avaliação formativa que, por 

natureza, acompanha os processos de aprendizagem, não pode deixar de proporcionar 

informação de qualidade quanto ao desenvolvimento desses mesmos processos por parte 

dos alunos.  Que não se fique com a absurda ideia, porém, de que a avaliação formativa 

se transforma num conjunto de pequenas avaliações sumativas!!  Nada disso.  Quando se 

verifica que um aluno não sabe o que é suposto saber, a avaliação formativa deve estar 

presente para o ajudar a melhorar, a vencer a dificuldade, com o seu esforço e o esforço 

do professor.  Ora o que interessa ao professor em termos de avaliação sumativa, em 

termos de balanço, não é o facto de um aluno não saber algo num dado dia e, por isso, 

entrar com uma informação negativa para esse mesmo balanço.  O que verdadeiramente 

lhe interessa é saber: a) se o aluno ficou a saber; b) como é que ultrapassou as 

dificuldades; c) as razões que poderão ter impedido que assim acontecesse; e d) o que foi 

efectivamente feito pelo aluno e pelo professor para dissipar as dificuldades. 
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Relativamente à elaboração da resposta à questão acima formulada, para além do 

que já se referiu, é bom que fique claro que a avaliação formativa e a avaliação sumativa 

não se devem confundir uma com a outra.  Têm propósitos distintos, ocorrem em 

momentos distintos e têm uma inserção pedagógica distinta.  Mas, acima de tudo, parece 

ser claro que a avaliação formativa alternativa e a avaliação sumativa têm pressupostos 

epistemológicos bastante diferenciados.  Basta pensarmos no papel e na participação dos 

alunos e dos professores num e noutro caso, no tipo de conhecimento que é gerado por 

uma e por outra e nos processos que geram esse mesmo conhecimento.  Por isso não 

tenho facilidade em compreender a visão de que ambas são dimensões distintas de um 

mesmo constructo.  Talvez esta ideia se aplique bem à avaliação formativa e sumativa tal 

como foram conceptualizadas em 1967 por Scriven e nos anos 70 por Bloom e 

colaboradores (Scriven, 1967; Bloom, Hastings & Madaus, 1971).  Mas o conceito de 

avaliação formativa evoluiu muito em relação a essa altura.  Por outro lado, também não 

me é fácil percepcioná-las numa visão dicotómica.  Vejo-as mais numa relação 

complementar ou numa articulação motivada por razões que não têm a ver com a sua 

natureza intrínseca mas que são de certo modo impostas por imperativos relacionados 

com a natureza e organização das sociedades. 

Temos aqui, seguramente, um interessante tema para continuar a discussão que 

merece ser aprofundada, nomeadamente tendo em conta os esforços de desenvolvimento 

teórico que têm vindo a ser concretizados no âmbito da avaliação formativa. 
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Uma reflexão acerca da integração de diferentes tradições teóricas 

O desenvolvimento e a consolidação de uma teoria da avaliação formativa deverá 

passar por um significativo esforço de integração das tradições teóricas existentes, 

contrariando a cristalização das ideias em dicotomias cuja única vantagem parece ser a de 

nos alertarem para a necessidade de se construírem perspectivas mais abrangentes, mais 

integradoras e mais dialéticas.  Isto é, com mais potencial para nos ajudar a compreender 

os fenómenos de interesse. 

A tradição francófona e a tradição anglo-saxónica (prefere-se esta expressão em 

vez de anglófona uma vez que há anglófonos que não são anglo-saxónicos) são as que 

têm mais predominância na literatura internacional referente à avaliação dos alunos.  Por 

isso se decidiu fazer uma análise e uma reflexão sucintas acerca de cada uma destas 

tradições teóricas e investigativas. 

Na tradição de investigação francófona a avaliação formativa é vista como uma 

fonte de regulação dos processos de aprendizagem e dos processos de ensino.  Na 

verdade, a regulação parece ser o conceito chave desta tradição muito associado aos 

chamados processos internos cognitivos e metacognitivos dos alunos como é o caso do 

auto-controlo, da auto-avaliação ou da auto-regulação (e.g., Bonniol, 1997; Cardinet, 

1991; Grégoire, 1996; Perrenoud, 1998a, 1998b).  Por outro lado, na literatura anglo-

saxónica, o conceito chave parece ser o feedback mas também as múltiplas interacções 

sociais e culturais que ocorrem ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem (e.g., 

Black e Wiliam, 1998a, 1998b, 2006a, 2006b; Gipps, 1994, 1999; Gipps e Stobart, 2003; 

Shepard, 2001; Stiggins, 2004).  A Figura 3 destaca as características mais relevantes de 

cada uma destas tradições. 
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Figura 3.  Características mais relevantes das perspectivas de avaliação formativa nas 
tradições francófona e anglo-saxónica de investigação. 
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alunos).  Além disso, considera-se que nem toda a regulação dos processos de 

aprendizagem passa pela avaliação formativa (e.g., Perrenoud, 1998a).  O que parece ser 

mais essencial é estudar e perceber os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos 

para que, a partir daí, se possa intervir para que eles regulem as suas aprendizagens.  Na 

verdade, parece que os alunos têm um papel mais central, mais destacado e mais 

autónomo pois, em última análise, a avaliação formativa funciona quase como um 

processo de auto-avaliação em que a interferência do professor é reduzida ao mínimo.  

Ou seja, nesta perspectiva, cabe aos professores promover uma regulação interactiva que 

permita transferir para os alunos a responsabilidade pelas suas aprendizagens, 

desenvolvendo-lhes a auto-avaliação, e conseguir que apreendam as finalidades a atingir. 

Perrenoud (1998b) refere que os alunos, utilizando adequadamente a auto-

avaliação, são capazes de regular as suas aprendizagens e só precisam da colaboração dos 

professores como recurso pontual e esporádico.  É uma perspectiva com claras 

influências das teorias sociocognitivas, muito orientada para a construção de modelos 

teóricos das aprendizagens e que, ainda de acordo com Perrenoud (1998a), está num certo 

impasse teórico e metodológico.  Nestas condições, talvez possamos afirmar que é uma 

perspectiva teórica que parece ter algumas dificuldades de concretização ou de 

operacionalização dada a natureza dos processos envolvidos e do seu enquadramento 

teórico (por exemplo, teorias da metacognição, teorias da aprendizagem).  Perrenoud 

(1998b) chega mesmo a afirmar que, nas circunstâncias que se vivem nos sistemas 

educativos, é quase impossível criar condições que permitam a concretização do trabalho 

pedagógico e organizativo que facilite a regulação.  Seria necessário outro sistema, com 

novas escolas e outras lógicas, diz-nos aquele investigador suiço. 
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Os investigadores anglo-saxónicos parecem ter uma abordagem às questões da 

avaliação formativa que poderá ser enquadrada numa perspectiva teórica pragmática, 

mais relacionada com o apoio e a orientação que os professores podem prestar aos alunos 

na resolução de tarefas e no desenvolvimento das aprendizagens previstas no currículo.  

Ou seja, a avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, muito 

orientado e controlado pelos professores, destinado a melhorar as aprendizagens dos 

alunos.  Talvez por isso mesmo o feedback seja um conceito tão central na visão anglo-

saxónica de avaliação formativa, chegando mesmo a confundir-se com esta, pois é 

através dele que os professores comunicam aos alunos o seu estado em relação às 

aprendizagens e as orientações que, supostamente, os ajudarão a ultrapassar eventuais 

dificuldades (Sadler, 1989).   

Num certo sentido, parece haver um maior protagonismo do professor, as coisas 

parecem estar mais centradas e mais dependentes dos seus pensamentos e acções do que 

dos pensamentos e acções dos alunos.  Por exemplo, a auto-avaliação, apesar de ser um 

processo do aluno, aparece bastante associada às orientações e apoios que o professor 

proporciona durante o processo de ensino-aprendizagem.   

Para os investigadores anglo-saxónicos, a avaliação formativa é insistentemente 

referida como um processo determinante na melhoria dos resultados dos alunos através 

da utilização de tarefas que expressem as exigências do currículo.  Ou seja, nesta 

perspectiva parece haver uma relação explícita entre a avaliação formativa e um 

referencial curricular bem determinado em que os professores assumem claramente o 

controlo de uma diversidade de incumbências tais como a identificação de domínios do 
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currículo, a selecção de uma variedade de tarefas e de estratégias de avaliação e a 

planificação do ensino em geral. 

Em suma, trata-se de uma visão pragmática, e num certo sentido mais pedagógica, 

da avaliação formativa, influenciada pelas teorias socioculturais.  De facto, há uma 

evidente preocupação com o funcionamento e regulação dos processos de interacção 

pedagógica e, consequentemente, com todos os processos de comunicação que se 

estabelecem nas salas de aula (Gipps, 1999; Shepard, 2000).  Neste sentido, talvez se 

possa dizer que há um esforço de aproximação e/ou de acomodação às realidades vividas 

nos sistemas educativos e, por isso, uma preocupação em ir mais directo aos assuntos 

para resolver problemas mais imediatos e concretos.  É notória uma base empírica 

bastante forte que parece estar a contribuir de forma determinante para a construção 

teórica (e.g., Black e Wiliam, 1998a, 1998b, 2006a, 2006b; Gardner, 2006a; Gipps, 1994; 

Stiggins e Conklin, 1992). 

Pode afirmar-se que, a partir destas duas tradições teóricas, emergem pelo menos 

duas constatações bastante significativas.   

A primeira tem a ver com a “sugestão” francófona acerca da necessidade de se 

relativizar o papel do feedback pois a sua ocorrência não garante, por si só, o 

desenvolvimento das aprendizagens.  Há mais elementos a ter em conta tais como as 

relações do feedback com os processos de ensino e com o desenvolvimento dos processos 

cognitivos e sócio-afectivos dos alunos.  Assim, o feedback deverá ter um enquadramento 

teórico mais amplo e não se reduzir a um processo quase mecânico de orientação dos 

alunos para um espectro mais ou menos limitado de aprendizagens. 
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A segunda tem a ver com a “sugestão” anglo-saxónica acerca do trabalho a 

desenvolver por alunos e professores nas salas de aula.  Em particular, acerca do papel 

relevante que o professor deve ter no desenvolvimento do currículo, proporcionando 

oportunidades para que as interacções sociais entre os alunos se desenvolvam.  Além 

disso, o professor deverá ter um papel determinante no desenvolvimento da interacção 

com todos e com cada um dos alunos, pois é através dela que a avaliação pode, ou não, 

assumir a sua natureza formativa.  Nomeadamente, promovendo a auto-avaliação e a 

tomada de consciência dos alunos acerca do seu estado relativamente às aprendizagens a 

desenvolver. 

 

Principais contornos de uma teoria da avaliação formativa 

Uma teoria da avaliação formativa alternativa mais elaborada permite criar um 

quadro conceptual sólido que contribua para clarificar ambiguidades e contradições e, em 

última análise, melhorar as práticas.  E óbvio que o problema da transformação e 

mudança das práticas e das realidades não decorre directamente da teoria pois há muitos 

elementos mediadores que é necessário ter em conta (e.g., concepções dos professores, 

contexto histórico-cultural das escolas e das comunidades).  No entanto, a teoria permite 

compreender melhor as realidades e, consequentemente, permite que se possa agir mais 

informadamente sobre elas no sentido de as transformar e melhorar. 

Não abundam na literatura muitas referências explícitas à necessidade do 

desenvolvimento teórico no domínio da avaliação dos alunos e, muito especialmente, da 

avaliação formativa.  Michael Scriven, Caroline Gipps e, mais recentemente, Paul Black 

e Dylan Wiliam são talvez os autores que mais têm elaborado a esse propósito.  
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Scriven tem defendido a ideia da avaliação como disciplina científica, 

identificando problemas, discutindo abordagens e modelos à luz dos seus fundamentos 

epistemológicos, ontológicos, éticos e políticos.  Curiosamente, alguns dos exemplos que 

refere como constituindo um obstáculo à afirmação científica da avaliação, prendem-se 

precisamente com a área prática da avaliação das aprendizagens e têm directa ou 

indirectamente a ver com a clarificação de conceitos tais como: corrigir, classificar, 

ordenar, atribuir ponderações, sumativo, formativo, objectivo e subjectivo.  Scriven tem 

afirmado insistentemente que reina alguma confusão, que urge resolver, no domínio da 

avaliação das aprendizagens, começando precisamente pela clarificação conceptual 

(Scriven, 1994, 2000, 2003). 

Gipps (1994) propôs um enquadramento teórico para o que designou por 

avaliação educativa cujas características essenciais são, na sua essência, as da avaliação 

formativa alternativa.  Esta autora constrói a sua argumentação a partir das diferenças 

epistemológicas e ontológicas entre o chamado paradigma psicométrico, com fortes 

influências do positivismo e das teorias psicológicas da medida da inteligência, e o 

paradigma da chamada avaliação educativa, muito baseado nas perspectivas cognitivistas 

e construtivistas da aprendizagem.  Partindo do pressuposto de que a avaliação dos alunos 

não é um processo científico nem uma ciência exacta, Caroline Gipps refere que a 

construção de uma teoria da avaliação tem que estar necessariamente baseada nas 

questões da qualidade das avaliações.  Deste modo propõe critérios de qualidade 

alternativos aos conceitos psicométricos de validade e de fiabilidade tais como a 

fidelidade curricular, a comparabilidade, a credibilidade pública, a descrição dos 

contextos e a equidade.  Gipps chega  mesmo a afirmar que a reconceptualização da 
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fiabilidade é a tarefa mais essencial no desenvolvimento de uma teoria da avaliação 

educativa.  Porém, passados 13 anos, não surgiram ainda verdadeiras alternativas aos 

conceitos psicométricos de validade e de fiabilidade o que constitui um problema sério 

em termos da credibilidade das abordagens de avaliação de natureza mais construtivista e 

sociocultural.  Guba e Lincoln (1989, 1994) reconhecem esta situação justificando-a com 

a emergência recente de racionalidades de natureza mais crítica no domínio da 

investigação em educação que ainda não permitiu o desenvolvimento de reais alternativas 

às visões que estão mais sustentadas em racionalidades baseadas no método das ciências 

experimentais ou em racionalidades de cariz mais técnico.  É o que se passa com a 

validade e com a fiabilidade das avaliações, para as quais não tem sido fácil encontrar 

alternativas devido às dificuldades decorrentes da comparação das classificações obtidas 

pelos alunos, dos problemas da equidade e, em geral, da prestação de contas.  Ou seja, 

garantir a qualidade da avaliação formativa terá, provavelmente, de passar por outras 

conceptualizações de validade e de fiabilidade ou mesmo por outros conceitos mais 

congruentes com a avaliação formativa alternativa.  No entanto, autores como Stobart 

(2006) e Black e Wiliam (2006c), que advogam uma avaliação formativa alternativa, 

mantêm, no essencial, e no que se refere às avaliações sumativas internas e externas, as 

concepções de validade e de fiabilidade características da psicometria.  Apesar de 

distinguirem entre validade e fiabilidade das avaliações sumativa e formativa, em relação 

a esta última apenas parece ser de realçar a ideia de Stobart que relaciona a validade da 

avaliação formativa com a melhoria das aprendizagens e o facto de tornar bem claro que 

temos que analisar a questão da validade no contexto das escolas e das salas de aula e 

fora delas.  Ou seja, temos de algum modo de estar atentos às consequências sociais e 
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políticas da validade.  Black e Wiliam, apesar de se referirem à fiabilidade da avaliação 

formativa, não elaboram acerca das suas características nem referem a necessidade de 

qualquer desenvolvimento. 

Black e Wiliam (2006b), baseados em extensas revisões da literatura e ainda nos 

seus trabalhos de investigação empírica, discutem o que consideram ser os quatro 

elementos mínimos de uma teoria da avaliação formativa: a) Relações entre o papel dos 

professores e a natureza da disciplina em que, no essencial, chamam a atenção para o 

facto da avaliação não ser indiferente à natureza da disciplina e às concepções 

epistemológicas e ontológicas dos professores acerca dela; b) Papel dos professores na 

regulação das aprendizagens, distinguindo entre regulação da actividade (o que vou 

ensinar ou o que é que os alunos vão fazer) e regulação da aprendizagem (como vou 

ensinar ou o que é que os alunos vão aprender) e considerando o papel das planificações 

de ensino e a sua concretização nas aulas no desenvolvimento das aprendizagens, ou seja, 

o papel das acções dos professores na regulação;  c) Interacções professor-aluno, dando 

particular destaque ao papel e aos níveis do feedback e ao trabalho de Vygotsky e à sua 

Zone of Proximal Development, que aqui traduzo livremente por Zona de 

Desenvolvimento Próxima (ZDP), a partir do entendimento de que as pessoas aprendem 

através de tarefas que estão para além do seu nível de competência imediato mas numa 

zona em que lhes  é possível aprender.  Isto é, a ZPD de um aluno será uma área de 

processos ainda imaturos (não desenvolvidos) mas que estão em fase de amadurecimento 

(desenvolvimento); e d) Papel dos alunos na aprendizagem, em que os autores destacam 

as dimensões metacognitiva, afectiva e volitiva das aprendizagens e a relevância do 
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feedback, da auto-avaliação, das discussões nas aulas acerca da aprendizagem e da 

avaliação e do apoio entre pares. 

Como se tem vindo a referir a avaliação formativa alternativa é influenciada por 

diversos contributos teóricos que vão das teorias da comunicação, sociocognitivas e 

socioculturais até à psicologia social, à antropologia, à sociologia e à ética.  Mas também 

das teorias do currículo, das aprendizagens e da didáctica assim como das questões de 

natureza política e ideológica!  A construção de uma teoria da avaliação formativa exige, 

por isso mesmo, um significativo esforço de integração e de discernimento que permitam 

criar pontos de apoio fundamentais que permitam orientar as intervenções na realidade.  

A multiplicidade de contributos teóricos tem dificultado a referida integração e, 

consequentemente, a construção teórica  Por isso, o prosseguimento do processo de 

expansão do enquadramento e dos fundamentos teóricos da avaliação formativa, partindo 

do pressuposto genericamente aceite de que é um conceito complexo, pode ser uma tarefa 

excessivamente exigente, dificilmente apreendida pelas pessoas e com resultados que 

fiquem aqu.em do que seria expectável. 

A construção de uma teoria da avaliação formativa deve estar profundamente 

associada à investigação empírica para que seja possível compreender bem questões tais 

como as relações entre: a) as tarefas que se propõem aos alunos e as suas aprendizagens; 

b) o feedback e os processos de regulação; e c) os conhecimentos científicos e 

pedagógicos dos professores e as formas como organizam e integram a avaliação nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Apesar da inexistência de uma teoria solidamente alicerçada, parece-me evidente 

que há, como vimos, um substancial corpo teórico, baseado numa já extensa evidência 
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empírica, que tem informado e que irá continuar a informar práticas de avaliação 

formativa destinadas a melhorar as aprendizagens.  A construção e a consolidação 

teóricas não são independentes dos desenvolvimentos da prática e da investigação 

empírica e teórica.  Todos estes processos decorrem e interagem simultaneamente não 

fazendo, por isso, qualquer sentido esperar por uma espécie de teoria pronta a vestir para 

que, supostamente, possamos ter mais e melhor avaliação formativa nos sistemas 

educativos.  Nestas condições, o que parece fazer sentido é �continuar a investir na 

concepção e desenvolvimento de estudos empíricos em contextos de sala de aula, 

particularmente em áreas que têm sido algo negligenciadas e que podem dar um 

contributo importante para a referida construção teórica.  Assim, a Figura 4 procura 

sublinhar essencialmente três aspectos que devem ser tidos em conta na construção de 

uma teoria da avaliação formativa:  a) a compreensão dos processos de desenvolvimento 

do currículo nas salas de aula e a sua relação com os processos de avaliação; b) a 

compreensão dos papéis de alunos e professores nos processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação; e c) a compreensão dos contextos, dinâmicas e ambientes de ensino, 

aprendizagem e avaliação nas salas de aula.  A ideia é a de que precisamos de obter 

retratos tão nítidos quanto possível das realidades da avaliação formativa nas salas de 

aula, pois é através deles que poderemos compreender melhor os problemas e a sua 

natureza e ir construindo uma teoria sólida.  Tais retratos deverão basear-se em 

descrições detalhadas e minuciosas das realidades encontradas nas salas de aula, em 

análises dessas mesmas descrições, que nos permitam relacionar ocorrências, factos ou 

incidentes vários e ainda em interpretações que nos ajudem a dar sentido e profundidade 

ao que os dados empíricos nos ajudam a descobrir. 
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Não sendo possível, no contexto deste relatório, explorar detalhadamente o 

conteúdo, o significado e as relações entre todos os elementos representados na Figura 4, 

faz-se apenas uma breve alusão a alguns aspectos que se se consideram mais relevantes. 

 
Figura 4. Alguns domínios privilegiados e relações a considerar na construção de uma 

teoria da avaliação formativa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A análise da figura deixa bem patente que o currículo está no centro desta 

abordagem ou deste modelo de apoio à investigação empírica e à construção teórica no 

domínio da avaliação formativa.  A selecção das tarefas a propor aos alunos é um dos 

mais delicados e fundamentais processos do desenvolvimento curricular pois é através 

das tarefas que professores e alunos interagem com o currículo e interagem também entre 

si.  Muitas das tarefas seleccionadas deverão ter uma natureza estruturante relativamente 
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ao domínio ou aos domínios do currículo a que se referem.  Isto significa que, através da 

sua resolução ou do trabalho por elas suscitado, os alunos terão necessariamente de 

relacionar conceitos e ideias e mobilizar e utilizar conhecimentos de um ou mais 

domínios. 

As tarefas têm um papel crucial nas aprendizagens e deverão ser seleccionadas de 

forma a facilitar e a promover a integração dos processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação.  Por isso, para além de interessar caracterizar o tipo de tarefas utilizadas nas 

salas de aula, interessa perceber como é que alunos e professores lidam com uma 

variedade de tarefas, nomeadamente no que se refere à avaliação do trabalho 

desenvolvido, dos progressos alcançados e das dificuldades que é necessário enfrentar.  

Mas também interessa perceber que processos e estratégias cognitivas e metacognitivas 

estão associadas a cada família de tarefas propostas aos alunos.   

Em suma, as tarefas ocupam um lugar central no desenvolvimento do currículo e, 

por isso, é importante perceber como é que professores e alunos se comportam ao nível 

do ensino, da aprendizagem e da avaliação perante cada um dos tipos de tarefas 

seleccionadas.  E isto, naturalmente, exige a compreensão dos papéis de professores e 

alunos, das interacções sociais que desenvolvem antes, durante e após o trabalho 

realizado com cada tarefa e dos conhecimentos e recursos em geral que mobilizam para 

esse mesmo trabalho. 

Um aspecto que, neste contexto, deve merecer mais esforço de investigação tem a 

ver com os sistemas de recolha, síntese e registo da informação avaliativa.  

Particularmente, tendo em vista a sua relação com o apoio à melhoria das aprendizagens 

e com o apoio ao processo de atribuição de classificações.  Este último aspecto tem sido 
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muito negligenciado.  Sabemos muito pouco acerca dos processos de classificação 

utilizados pelos professores e acerca das relações entre as práticas de avaliação formativa, 

e a utilização da informação que geram, e o processo de atribuir uma classificação a cada 

aluno. 

Estes e outros aspectos constantes na Figura 4 e também nos trabalhos de outros 

autores que acima se referenciaram, constituem bases e orientações que nos podem apoiar 

no desenvolvimento teórico da avaliação formativa.  Além do mais, resulta evidente que 

a variedade de potenciais relações entre as diferentes componentes da figura potencia a 

concepção de outras investigações empíricas que poderão contribuir para o 

desenvolvimento da teoria. 

 

Algumas conclusões e reflexões 

Há três resultados da investigação empírica sintetizados por Paul Black e Dylan 

Wiliam em 1998, que vale a pena recordar nesta altura: 

1. Os alunos que frequentam salas de aula em que a avaliação é 
essencialmente de natureza formativa aprendem 
significativamente mais e melhor do que os alunos que 
frequentam aulas em que a avaliação é sobretudo sumativa. 

 
2. Os alunos que mais beneficiam da utilização deliberada e 

sistemática da avaliação formativa são os alunos que têm mais 
dificuldades de aprendizagem.  

 
3. Os alunos que  frequentam aulas em que a avaliação é 

formativa obtêm melhores resultados em exames externos do 
que os alunos que frequentam aulas em que a avaliação é 
sumativa (Black e Wiliam, 1998a). 

 

Apesar destes resultados e da sua sólida base empírica, a verdade é que continua a 

ser difícil que as práticas de avaliação formativa sejam integradas nas salas de aula.  Esta 
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dificuldade é normalmente atribuída a razões tais como: a) a formação dos professores; b) 

as dificuldades com a gestão do currículo; c) as concepções dos professores acerca da 

avaliação formativa; d) a organização e funcionamento das escolas; e) as pressões da 

avaliação externa; e f) a extensão dos programas escolares. 

Neste relatório tem-se considerado que uma das razões que também pode estar na 

origem das referidas dificuldades é a falta de clareza conceptual e de um sólido 

referencial teórico em que as práticas de avaliação formativa se possam apoiar.  Nestas 

condições, sugere-se a designação avaliação formativa alternativa para que fique claro 

que estamos a falar de uma avaliação realmente formativa, alternativa quer à avaliação 

formativa de matriz psicométrica, behaviourista e algo técnica, quer a todo o tipo de 

avaliações ditas formativas mas que, na verdade, não passam de avaliações de intenção 

ou de vontade formativa.  Também se considera que o termo avaliação alternativa é 

pouco preciso, sendo desaconselhável a sua utilização sem que fique claro o seu 

significado. 

Há um esforço a fazer no que se refere à clarificação do significado de termos 

que, por vezes, são utilizados indistintamente apesar de os conceitos que lhes são 

subjacentes terem significados muito diferentes.  É, por exemplo, o caso de corrigir e de 

classificar ou de avaliar e classificar e de tantos outros.  Também é necessário ponderar 

se será adequado designar um portefólio de trabalhos produzidos pelos alunos, uma 

composição, uma reacção crítica a um dado texto ou uma narrativa referente a uma visita 

de estudo, como instrumentos de avaliação.  Penso que não se trata de uma mera questão 

semântica mas sim de uma questão epistemológica que tem alguma relevância teórica.  

Na verdade, a designação instrumento surge no século XIX, na sequência do movimento 
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taylorista da gestão científica das escolas; ou seja, num contexto em que predominava 

uma forte racionalidade técnica em que avaliar e medir eram sinónimos.  

Consequentemente, um instrumento de avaliação media exactamente as aprendizagens 

dos alunos, tal como um metro media exactamente o comprimento de um segmento de 

recta, ou um termómetro media exactamente a temperatura do corpo de um paciente.  

Julgo que designações tais como tarefa de avaliação, método de avaliação ou mesmo 

estratégia de avaliação poderão, na maioria dos casos, ser mais congruentes com a 

concepção de avaliação formativa alternativa que aqui se discutiu e definiu.  Será que os 

próprios testes, quando lhes é dada uma utilização formativa, deverão ser designados 

como instrumentos?  Julgo que se trata de uma questão epistemológica e de coerência que 

deve existir entre os conceitos, os seus significados e as expressões que utilizamos para 

os designar. 

Outra questão que merece uma reflexão mais aprofundada é a que se refere às 

tradições teóricas que foram brevemente discutidas neste artigo.  Apesar de ser inegável a 

predominância da sua presença na literatura internacional, não se devem ignorar outras 

tradições ou outras visões.  Assim, será interessante compreender outras contribuições 

e/ou tradições europeias tais como a holandesa (Kleijne e Schuring, 1993; Lange, 1987, 

1993) ou a talvez menos conhecida alemã (Koller, 2005), a de países nórdicos como a 

dinamarquesa (Jensen, 1993; Townshend, Moos e Skov, 2005) ou a finlandesa (Voogt e 

Kasurinem, 2005) e de países do sul da Europa como a espanhola (Rico, 1993; Rosales, 

1984, 2000; Santos Guerra, 1993, 2005), a italiana (Bazzini, 1993; Looney, Laneve e 

Moscato, 2005) ou a portuguesa (Abrantes, 2002; Baptista, 2000; Cortesão, 1993; 

Cortesão e Torres, 1996; Fernandes, 2005; Leal e Abrantes, 1993). 
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Também têm emergido importantes contributos teóricos em países da América do 

Sul como é o caso do Brasil (Demo, 1996; Hoffmann, 2005; Luckesi, 1995; Sousa, 1995, 

2003; Vasconcellos, 2005).  Também neste caso é necessário estudar e compreender 

aqueles contributos vindos de um país com tão fortes e muito significativas tradições 

pedagógicas. 

Em todo o caso, neste relatório foram apenas destacadas as tradições anglo-

saxónica e francófona.  A primeira, fortemente baseada na investigação empírica, com 

uma visão pragmática, pedagógica e muito associada ao currículo, da avaliação 

formativa.  Trata-se de uma perspectiva que quase identifica avaliação formativa com 

feedback, tal é a relevância que dá às interacções sociais e culturais que ocorrem nas salas 

de aula, e que atribui ao professor um papel muito relevante quer no feedback, quer na 

regulação das aprendizagens e do ensino. 

A tradição francófona está mais associada à concepção de modelos cognitivos das 

aprendizagens, realçando os processos de regulação nos quais os alunos têm um papel 

primordial.  A avaliação formativa está sobretudo associada à regulação e à auto-

regulação das aprendizagens; o feedback é apenas mais um elemento a considerar.  O 

papel dos alunos é destacado, acentuando-se a importância da sua autonomia e do seu 

controlo sobre o que aprendem e como aprendem. 

Parece claro que é necessário conhecer e compreender outras tradições teóricas e 

práticas no domínio da avaliação formativa que, tal como acima se referiu, se têm 

desenvolvido noutros contextos pedagógicos, sociais e políticos.  Desta forma poderão 

desenvolver-se esforços que, por um lado, integrem as concepções teóricas actuais, 
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dando-lhes outra abrangência, outro significado e outra profundidade, e que, por outro 

lado, permitam a partilha de abordagens à investigação empírica. 

Uma das questões mais relevantes aqui discutidas está relacionada com a 

definição de avaliação formativa alternativa porque, tal como nos tem mostrado a 

investigação empírica, há ainda muitas concepções erradas acerca do que é a avaliação 

formativa que estão relacionadas com a sua natureza, os seus conteúdos, os seus 

princípios, as suas funções e as suas relações com o ensino e a aprendizagem.  É preciso 

sublinhar que a avaliação formativa de matriz construtivista, cognitivista ou sociocultural 

é alternativa a todas as avaliações ditas formativas, que não são mais do que versões mais 

ou menos formais, mais ou menos estruturadas, da avaliação formativa que foi 

conceptualizada nos anos 70 do século XX.  Julgo que, a este respeito, muito há ainda a 

clarificar quer ao nível da comunidade dos investigadores, quer ao nível da formação 

inicial e contínua dos professores, quer ao nível dos diferentes níveis da administração da 

educação. 

Por fim, na Figura 3, sugerem-se esquematicamente investigações empíricas a 

realizar em contextos de salas de aula que nos permitam descrever, analisar e interpretar 

um amplo conjunto de relações, de fenómenos e de realidades que estejam associados 

com a avaliação formativa.  Nestas sugestões as tarefas, os professores e os alunos 

acabam por ser os vértices de uma espécie de triângulo em cujo interior estão os 

contextos de ensino, de aprendizagem e de avaliação gerados pelas interacções entre 

aqueles três elementos (ver Figura 5).  Os contextos são temperados por múltiplos 

processos cognitivos, metacognitivos e sociais que interagem entre si tais como o 

feedback, a regulação feita por professores e alunos, a auto-regulação e a auto-avaliação. 
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A teoria da avaliação formativa tem que ser construída a partir do conhecimento que 

formos desenvolvendo acerca dos fenómenos que ocorrem no interior daquele triângulo e 

das interacções que se estabelecem entre os elementos dos seus vértices. 

 

Figura 5.  Relações críticas básicas a considerar na construção de uma teoria da avaliação 
formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas condições parece prioritária a definição de linhas de trabalho investigativo 

que se centrem nas salas de aula e nas escolas e que nos permitam responder às questões 

que têm vindo a ser formuladas, explícita ou implicitamente, ao longo deste relatório. 

As respostas às questões decorrentes dos problemas de investigação subjacentes 

nas Figuras 4 e 5 podem ser importantes contributos para que a avaliação formativa deixe 

de ser apenas uma construção teórica e passe realmente a integrar as práticas de 

professores e alunos nas salas de aula. 
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Pensando na disciplina que é objecto deste relatório parece ser importante que a 

discussão questione se pode estar ao alcance das escolas, dos professores e dos alunos 

melhorar o que se aprende e, mais importante ainda, como se aprende.  Além disso, é 

também relevante que fique claro que a avaliação formativa, não sendo a panaceia para a 

resolução de todos os problemas, é com certeza um processo pedagógico essencial para 

apoiar os alunos que, ano após ano, em Portugal, conhecem o desalento e/ou o abandono 

escolar.  É por isso que me parece essencial desbravar e aprofundar a ideia de avaliar 

para aprender como uma das formas de enfrentar as questões mais prementes e urgentes 

da educação contemporânea.  E isso passa necessariamente pela construção teórica e por 

investigação empírica realizada com professores reais, alunos reais e salas de aula reais.  

E é por isso que, a seguir, se apresenta e discute uma forma de olhar para a sala de aula – 

um sistema de actividade – que pode facilitar a investigação destinada a identificar e a 

caracterizar práticas e, sobretudo, mudanças de práticas e inovações.  Na verdade, parece 

ser necessário começar a olhar para as salas de aula com base em construções teóricas 

que eventualmente possam abrir novos caminhos e perspectivas para se compreender a 

multiplicidade e complexidade de fenómenos que aí ocorrem. 

 

Avaliação Para As Aprendizagens E Teoria Da Actividade 

 
A investigação no domínio da avaliação dos alunos exige que se descrevam, 

analisem e interpretem práticas que ocorrem nas salas de aula que, obviamente, estão 

contextualizadas em ambientes pedagógicos, culturais e sociais complexos.  Trata-se de 

uma tarefa difícil porque há uma grande variedade de questões (e.g., sociológicas, 

psicológicas, comunicacionais, culturais) que são relevantes para compreender tais 
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práticas com um mínimo de consistência.  Nestas circunstâncias é normal que se procure 

construir um enquadramento unificador que seja suficientemente flexível, ainda que 

selectivo, e que permita integrar uma variedade de constribuições teóricas consistentes 

entre si, provenientes de diferentes perspectivas e/ou disciplinas científicas. 

No domínio da avaliação para as aprendizagens algumas das principais questões 

de interesse estão relacionadas com a necessidade de compreender mudanças nas práticas 

dos professores e nas dinâmicas das salas de aula.  Em particular, na última década, tem 

havido a preocupação em investigar práticas de avaliação formativa para que, a partir da 

sua compreensão, se possam analisar as suas eventuais relações com as aprendizagens 

dos alunos, com os processos de regulação e de auto-regulação que utilizam ou com a 

natureza do feedback distribuído pelos professores.  Mais especificamente, tem havido 

interesse em perceber de que formas é que as práticas de avaliação formativa podem 

contribuir para melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Black, Harrison, Lee, Marshall e Wiliam (2002), Black et al. (2003), Stiggins e 

Conklin (1992) e Stiggins e Chapuis (2005), têm estudado exaustiva e detalhadamente 

práticas de avaliação de professores em contextos reais de sala de aula.  Nas suas 

investigações recorreram a métodos de recolha de informação que, de algum modo, 

poderemos designar como clássicos tais como observações, entrevistas com alunos e 

professores e sistemas diversos de registo e codificação dos dados obtidos.  Professores e 

alunos eram considerados como participantes mais ou menos activos nos processos que 

ocorriam nas salas de aula e possuidores de sistemas mais ou menos elaborados de 

concepções acerca da escola, da educação, do ensino, da aprendizagem e da avaliação. 
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As abordagens investigativas utilizadas por aqueles autores permitiram descrever 

com detalhe como é que professores e alunos desenvolviam as suas tarefas nas salas de 

aula, identificando as oportunidades e os constrangimentos gerados pelas diferentes 

dinâmicas sociais que iam emergindo e definindo os diferentes papéis assumidos pelos 

intervenientes.  Assim, pode dizer-se que, em geral, as investigações desenvolvidas no 

âmbito da avaliação têm permitido caracterizar com assinalável detalhe a forma como se 

organizam e estruturam as acções de professores e alunos.  No entanto, as concepções de 

sala de aula utilizadas nestas investigações -- comunidades de prática (Lave e Wenger, 

1991; Wenger, 1998), mundos figurados (Holland, Lachicotte Jr, Skinner e Cain, 1998) 

ou micro-sistemas sociais e culturais complexos caracterizados a partir de uma 

multiplicidade de perspectivas teóricas -- têm-se revelado de algum modo insatisfatórias 

porque parecem não contribuir para investigar mudanças ou transformações essenciais 

que ocorrem no seu interior (Black e Wiliam, 2006b; Engestrom e Miettinen, 1999).  Na 

verdade, são bons enquadramentos conceptuais para se compreenderem as continuidades 

e regularidades que ocorrem nas salas de aula.  Mas parecem menos úteis na 

caracterização das mudanças que, por exemplo, se verificam nas práticas dos professores.  

Ora acontece que, como se sabe, as acções de professores e alunos, tomados 

individualmente ou em grupo, podem ter um elevado potencial para alterar muito do 

acontece nas salas de aula 

Nestas condições, conceber a sala de aula como um sistema de actividade poderá 

ser uma forma mais adequada de compreender as mudanças que aí possam ocorrer já que, 

por exemplo, ao contrário das comunidades de prática e dos mundos figurados, que 

parecem sublinhar a continuidade, a estabilidade e as regularidades, através dos sistemas 
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de actividade evidenciam-se mais claramente as inseguranças, as tensões, as perturbações 

e inovações que acabam por funcionar como impulsionadoras da mudança.  Ou seja, os 

sistemas de actividade parecem ser melhor definidos como estruturas complexas em que 

o equilíbrio e a previsibilidade são uma excepção e em que a instabilidade parece ser a 

regra (Black e Wiliam, 2006b). 

 

Enquadramento geral da teoria da actividade 

A teoria da actividade foi pela primeira vez apresentada de forma exaustiva e 

compreensiva há menos de 10 anos, em 1999, através do livro Perspectives on Activity 

Theory (Engestrom, Miettinen e Punamaki, 1999).  A partir deste livro, com 26 capítulos, 

onde predominam artigos de autores escandinavos, é possível identificar e caracterizar os 

seus principais elementos. 

Engestrom e Miettinen (1999) referem que a teoria da actividade tem as suas 

raízes no trabalho desenvolvido por Karl Marx que foi o primeiro filósofo, nas Teses de 

Feuerbach, a referir-se à teoria e à metodologia subjacentes ao conceito de actividade.  

Os trabalhos de natureza filosófica e sociológica de Marx, bem mais do que os seus 

estudos políticos e económicos, constituem fundamentos importantes da teoria da 

actividade (Davydov, 1999).  No entanto, as ideias de Marx relativas à crescente miséria 

e exploração dos seres humanos através do trabalho, baseadas na total submissão do 

trabalho manual ao trabalho intelectual, na produção do valor acrescentado e na análise 

da criação e utilização de tecnologias, são questionadas por vários investigadores da 

teoria da actividade (e.g., Davydov, 1999; Engestrom e Miettinen, 1999).  Estes autores 

consideram que Karl Marx fez uma análise pouco profunda e pouco fundamentada no 



 86 

que se refere à criação e à utilização das tecnologias e, por isso, no seu trabalho, não há 

desenvolvimento visível das potencialidades criativas e dinâmicas das tecnologias assim 

como dos processos de trabalho concretos ou manuais.  Os mesmos autores consideram 

que estes problemas persistem na moderna literatura marxista.  Em todo o caso, as ideias 

sociológicas e filosóficas de Karl Marx, as ideias de Friedrich Engels, assim como as 

ideias da chamada filosofia clássica alemã (desde Kant a Hegel) constituem importantes 

referências da teoria da actividade (Engestrom, 1999).  Além disso recebe influências 

marcantes e está profundamente enraizada na escola histórico-cultural da psicologia russa 

e soviética das primeiras décadas do século passado, através dos trabalhos de Vygotsky, 

Leont’ev e Luria.  Na fase correspondente à sua mais recente expansão, a teoria da 

actividade tem incorporado perspectivas da filosofia pragmática de John Dewey e de 

Wittgenstein dada a partilha de características comuns com a teoria da actividade, 

nomeadamente no que se refere ao reconhecimento das limitações dos dualismos ou 

dicotomias (e.g., pensamento e actividade, teoria e prática, objectivo e subjectivo, factos 

e valores).  São finalmente assinaladas influências da etnometodologia e da teoria dos 

sistemas auto-organizados. 

As ideias preconizadas pela teoria da actividade estão a ter uma crescente 

aceitação na comunidade académica que trabalha nos domínios da aprendizagem, do 

ensino e da avaliação (e.g., Black e Wiliam, 2006b) porque o conceito de actividade 

parece estar a abrir novas possibilidades para que se possam compreender as mudanças, 

particularmente nas salas de aula.  A chave para a mudança parece estar na prática 

revolucionária que não se pode interpretar no seu sentido político, limitado e redutor, 

mas antes como todo o conjunto de práticas e críticas que integram quaisquer actividades 
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quotidianas.  Mas a relevância da teoria da actividade também se tem reflectido na 

educação, através da aprendizagem situada em comunidades de prática; na sociologia da 

ciência e da tecnologia, com os conceitos de prática e de redes de actores a ocuparem 

lugar de destaque; nas ciências cognitivas, nomeadamente no âmbito dos conceitos de 

cognição situada e de cognição distribuída; e também na psicologia, através do interesse 

nas teorias contextuais e culturais. 

Segundo Engestrom e Miettinen (1999) a teoria da actividade não deve ser vista 

dentro dos limites de uma teoria psicológica mas antes como uma abordagem ampla e 

nova que desenvolve novas ferramentas conceptuais para lidar com muitas das questões 

teóricas e metodológicas que hoje atravessam as ciências sociais.  Duas dessas questões 

são, respectivamente, a relação entre os níveis micro e macro de análise de fenómenos 

sociais e a natureza da causa e da explicação em ciências sociais. 

No primeiro caso qualquer actividade local (e.g., desenvolvida numa sala de aula) 

não pode deixar de ser mediada por parte dos artefactos historicamente formados e 

recursos culturais que são comuns à sociedade como um todo.  Assim, redes entre 

sistemas de actividade acabam por despoletar movimentos de artefactos que se 

transformam através de combinações e reconstruções diversas e são utilizados em 

actividades locais que, por isso, são simultaneamente únicas e gerais, momentâneas e 

duráveis.  Desta forma está de certo modo a eliminar-se o dualismo entre as análises 

micro e macro dos fenómenos sociais uma vez que a actividade local (micro) é mediada 

por artefactos e recursos que existem na sociedade (macro) e há transições entre estes 

dois níveis. 
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No segundo caso, os conceitos lineares de causa e efeito herdados da física 

clássica revelam-se insatisfatórios no processo de compreensão de fenómenos sociais 

caracterizados por uma complexidade de múltiplos elementos que interagem 

sistemicamente uns com os outros.  Do ponto de vista da sociologia da ciência e da 

tecnologia o princípio da co-evolução de factores sociais, materiais e técnicos tende a 

substituir as explicações monocausais dos fenómenos de interesse.  Por outro lado, na 

psicologia do desenvolvimento, a co-construção é o seu princípio explicativo central. 

Surge assim a necessidade de uma nova unidade de análise, mais sofisticada, que permita 

a investigação de interacções e relações sociais complexas. 

Do ponto de vista teórico parece ser central para a teoria da actividade a 

coexistência entre o monismo e a chamada multiplicidade e diversificação de vozes.  Ou 

seja, o desafio mais significativo da teoria será o de conseguir que o conceito de 

actividade seja consensualizado e se torne como o núcleo central de uma teoria em 

evolução e a múltiplas vozes.  Procurando ultrapassar a ideia de uma teoria fechada e 

artificial, associada ao monismo, Engestrom (1999) refere que este não tem que ser 

necessariamente fechado pois a teoria tem que reflectir a complexidade, a mobilidade, a 

riqueza e a instabilidade das sociedades constemporâneas.  Nestas condições, as 

inevitáveis contradições e incertezas devem ser consideradas características essenciais de 

uma teoria da actividade a múltiplas vozes sendo, no entanto, necessário que o conceito 

de actividade, o núcleo central da teoria, seja consensualmente partilhado e definido. 

Em todo o caso, o desafio central da teoria da actividade é o de compreender as 

relações dialécticas entre o indivíduo e a estrutura social. 

 



 89 

O conceito de actividade 

Para vários autores e numa perspectiva do materialismo dialéctico, a actividade é 

um conceito inicialmente abstracto cuja concretização permitiu criar uma teoria geral de 

desenvolvimento das sociedades e dos seus aspectos específicos (Davydov, 1999; 

Engestrom e Miettinem, 1999; Lektorsky, 1999).  Sob a sua forma inicial a actividade era 

vista como a produção de utensílios destinados a ajudar as pessoas a produzir outros 

utensílios ou ferramentas que lhes garantissem a satisfação das suas necessidades vitais.  

Hoje considera-se que actividade tem a ver com a referida produção de utensílios que é 

mediada pela por artefactos vários (e.g., outros utensílios, símbolos, sinais, linguagem) e 

também pelas relações sujeito-sujeito.  A actividade tem uma natureza fundamentalmente 

cultural e social que se traduz na sua relação com o objecto e, por isso, não se reduz a 

uma fonte psicológica individual.   

Para Davydov (1999) um dos resultados mais relevantes da sociologia é o de 

considerar a actividade como a única forma possível de existência e de desenvolvimento 

histórico e social das pessoas; o outro é o de que a actividade individual ou colectiva se 

desenvolve sempre sob a forma de relações sociais, materias e psicológicas que as 

pessoas estabelecem entre si.  Aquele autor considera que a teoria da actividade resulta de 

contributos fundamentais de três ciências: a psicologia, a sociologia e a filosofia.  Porém, 

refere que, entre outros problemas, a teoria ainda não resolveu convenientemente a 

questão da definição da estrutura geral e das componentes da actividade assim como a 

caracterização dos seus diferentes tipos.  Relativamente às componentes os processos 

cognitivos não devem ser considerados como formas diferentes de actividade pois não 

são mais do que componentes específicas de uma estrutura de actividade geral que 
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promove a realização das suas outras componentes.  Além disso, Davydov considera que 

a verdadeira actividade está sempre associada à transformação da realidade e que a 

principal base para a sua classificação deve ser a perspectiva histórico-sociológica que 

está centrada nas diferentes formas de trabalho e no seu desenvolvimento histórico. 

Engestrom (1999) identifica seis dimensões chave do conceito de actividade sob a 

forma de dicotomias: a) processo psíquico vs. actividade relativa ao objecto; b) acção 

orientada para uma finalidade vs. actividade relativa ao objecto; c) produção de 

instrumentos mediada por outros instrumentos vs. comunicação expressiva mediada por 

sinais; d) relativismo vs. historicidade; e) internalização vs. criação e externalização; e f) 

princípio da explicação vs. objecto de estudo.  Estas seis dicotomias podem sintetizar-se 

em três questões centrais: 

 

1. Como se poderão modelar a estrutura e as relações dinâmicas 
de um sistema de actividade? 

 
2.  Como é que, tendo em conta a diversidade e a multiplicidade 

inerentes às actividades humanas, as análises teóricas da 
actividade poderão incluir a historicidade e o 
desenvolvimento? 

 
3. Que tipo de metodologia será mais adequada para a 

investigação no âmbito da teoria da actividade tendo em conta 
a necessidade de se estabelecerem pontes entre o básico e o 
aplicado ou entre a conceptualização e a intervenção? 

 

Para Engestrom (1999) a resposta a cada uma destas questões passa pela ideia de 

mediação que constitui um importante elemento comum a todos os trabalhos dos 

diferentes teóricos da escola histórico-cultural russa.  Engestrom considera que a 

mediação, que se desenvolve através de instrumentos diversos, de símbolos e de sinais, 
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não é uma mero conceito psicológico pois constitui uma ideia que derruba os muros 

cartesianos que isolam a mente e o pensamento humanos da cultura e da sociedade.  

Nesta perspectiva os seres humanos controlam o seu comportamento a partir de fora, 

criando e utilizando uma diversidade de artefactos, e não a partir de dentro, com base em 

mecanismos de natureza biológica.  Nestas condições, assume uma particular importância 

a investigação dos artefactos como elementos inseparáveis do comportamento humano; 

ou seja, os artefactos têm um papel insubstituível no desenvolvimento e na evolução 

cultural dos seres humanos. 

A resposta às questões acima formuladas passa também pela criação e verificação 

de modelos através dos quais se possam compreender as componentes e as relações 

internas de um dado sistema de actividade. 

 

Elementos essenciais de um sistema de actividade 

De acordo com Engestrom (1987) e Cole e Engestrom (1993), os elementos 

essenciais de um sistema de actividade são: a) o objecto que constitui o elemento em 

relação ao qual se dirige a actividade humana e que se transforma em resultados com o 

auxílio de pensamentos físicos e simbólicos, externos e internos; b) o sujeito que é o 

indivíduo, ou grupo de indivíduos, cujas acções são escolhidas como os pontos de vista 

de interesse para a análise; c) os artefactos mediadores que são os recursos culturais 

considerados indispensáveis e relevantes para que a transformação do objecto possa ter 

lugar; d) as regras, que se referem a todo o tipo de normas, convenções e regulamentos, 

explícitos ou implícitos, que, no fundo, condicionam, limitam e regulam todas as acções e 

interacções que ocorrem no interior do sistema de actividade; e) a comunidade que é o 
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elemento que congrega um número alargado e variado de indivíduos que partilham ou 

estão interessados no mesmo objecto; e f) a divisão do trabalho que consiste na 

distribuição horizontal de tarefas entre os membros da comunidade e na sua distribuição 

vertical, baseada em relações de hierarquia e de poder. 

Um sistema de actividade com este tipo de composição contém os ingredientes 

que podem gerar tensões e contradições susceptíveis de conduzir ao desenvolvimento e à 

mudança.  Ao utilizar-se o sistema de actividade como unidade de análise está a 

estabelecer-se uma complementaridade entre a visão do sistema, mais objectiva, e a visão 

do sujeito, mais subjectiva.  O investigador constrói o sistema de actividade como se 

olhasse para ele a partir de cima mas, simultaneamente, ao seleccionar um ou mais 

sujeitos envolvidos na actividade que se desenrola localmente vai construir o sistema de 

actividade através dos seus olhos e interpretações.  Estabelece-se assim uma dialéctica 

entre as perspectivas subjectiva e sistémica que envolve o investigador numa relação 

dialógica com a actividade local que pretende investigar.  De acordo com Engestrom 

(1987) o estudo de um sistema de actividade torna-se assim uma construção colectiva, a 

múltiplas vozes, relativamente às suas zonas próximas de desenvolvimento passadas, 

presentes e futuras. 

A teoria da actividade procura reflectir a natureza multifacetada, móbil e muito 

diversificada quanto à forma e o conteúdo de toda a actividade humana.  Sendo uma 

teoria a múltiplas vozes tem de encarar as contradições internas e os debates como uma 

característica essencial para o seu desenvolvimento e consolidação.  No entanto, torna-se 

necessário conseguir uma compreensão partilhada do núcleo central da teoria, da sua 

célula fundadora, assim como dos múltiplos passos mediadores da referida célula para os 
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conceitos específicos.  No fundo a questão central é a de se saber se é possível ter uma 

ideia do conceito de actividade suficientemente compreendida e partilhada para a tornar a 

célula fundadora de uma teoria da actividade e múltiplas vozes e em evolução 

permanente. 

 

Modelação de um sistema de actividade 

A Figura 6 apresenta o modelo que representa um sistema de actividade (Cole e 

Engestrom, 1993; Engestrom, 1999).  A análise da figura permite verificar que as 

questões centrais da teoria da actividade passam necessariamente pelo objecto pois é 

através dele que as acções individuais de cada um dos sujeitos se relacionam com a 

actividade colectiva.  O resultado traduz-se em novos padrões de intervenção (e.g., novas 

aprendizagens) que são mais ou menos transferíveis, mais ou menos consolidadas e 

permanentes.  A actividade que se desenvolve, qualquer que ela seja, é fundamentalmente 

motivada pelo facto de se pretender projectar o objecto para o resultado, dando assim 

significado às acções de todos e de cada um dos sujeitos. 

 

Figura 6.  Modelo de um sistema de actividade (Adaptado de Engestrom (1999, p. 31)). 
 

 

 

 

 

 

 

ARTEFACTOS MEDIADORES 

COMUNIDADE 

OBJECTO SUJEITO 

DIVISÃO DO TRABALHO REGRAS 

RESULTADO 
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Em qualquer sistema de actividade os artefactos mediadores são constituídos 

pelos recursos culturais, pelos conhecimentos, pelos instrumentos e ferramentas 

conceptuais que se podem mobilizar para as actividades que se pretendem desenvolver.  

A comunidade (e.g., a sala de aula) pode integrar uma variedade de participantes, mais ou 

menos organizados, mais ou menos enquadrados, mais ou menos unidos em torno de uma 

ideia ou de uma intenção inspiradora comum.  As regras podem ser mais ou menos 

precisas, mais ou menos flexíveis e têm que garantir modos de funcionamento que 

facilitem o desenvolvimento das acções que contribuam para que o objecto possa 

projectar-se no resultado.  Finalmente, a divisão do trabalho assegura que cada 

participante ou grupo de participantes no sistema de actividade conheça os seus papéis e, 

através deles, possa conhecer o seu campo de acção, particularmente nas suas relações 

com os outros , com os artefactos e com o objecto. 

O modelo parece sugerir que se deverá partir da análise das acções individuais 

para a análise dos seus contextos de actividade mais amplos para de novo se regressar às 

acções individuais.  A natureza das acções humanas torna muito difícil a sua 

compreensão e explicação porque não são facilmente previsíveis, nem são totalmente 

racionais; mesmo as acções melhor planeadas estão sujeitas a falhas, rupturas ou até 

inovações inesperadas.  Por isso, a análise dos sistemas de actividade pode ajudar a 

compreender as contradições que estão na base das falhas detectadas.  

Engestrom (1999) sublinha que poderá ser preferível olhar para a sociedade mais 

como uma rede de sistemas de actividade que se sobrepõem e que se interrelacionam uns 

com os outros e menos como uma pirâmide de estruturas rígidas que dependem de um 

único e isolado centro de poder. 
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Vejamos agora, muito sucintamente, como poderemos modelar uma sala de aula 

como sistema de actividade em que, supostamente, se estudam Questões Críticas da 

Avaliação Para as Aprendizagens.  Como facilmente se infere, neste caso, teremos: a) o 

objecto refere-se às questões da teoria da avaliação formativa, às suas questões críticas e 

às questões de investigação em contextos de sala de aula; b) o sujeito é constituído pelos 

alunos e pelo professor interessados no mesmo objecto; c) os artefactos mediadores são 

os artigos, livros e outros recursos sobre o objecto; d) as regras são as que estão 

convencionalmente instituídas e ainda as que são negociadas e acordadas 

consensualmente para que se possa desenvolver a actividade alcançando os resultados 

desejáveis; e) a comunidade é a turma como um todo; e f) a divisão de trabalho 

corresponde à distribuição das tarefas pelos diferentes grupos e no interior de cada grupo.  

O resultado serão os novos conhecimentos, capacidades e atitudes relativos às questões 

essenciais do objecto. 

Uma das questões que irei com certeza considerar é a de articular o modelo 

apresentado na secção anterior relativo à construção de uma teoria de avaliação 

formativa, com esta visão que nos é proposta pelos investigadores da teoria da actividade.  

Parece-me que muito há ainda para reflectir relativamente à utilização da teoria da 

actividade como forma de investigar e de compreender o conjunto complexo de questões 

suscitados pela avaliação para as aprendizagens.  Mas será, com certeza, um caminho que 

irei percorrer nas investigações dos próximos anos. 
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Aprendizagem e unidades de análise 

Engestrom e Miettinen (1999) fazem referência a duas teorias da aprendizagem 

que, tal como a teoria da actividade, sublinham a relevância das práticas contextualizadas 

e situadas culturalmente.  Qualquer uma das três teorias é significativamente influenciada 

pelas perspectivas da psicologia histórico-cultural de Vygotsky e todas dão muito 

significado à mediação da actividade humana através de artefactos culturais.  No entanto, 

todas diferem na unidade de análise que consideram. 

Na Teoria Sociocultural Da Acção Mediada considera-se que a acção individual 

é a unidade de análise privilegiada e, por isso mesmo, pode ter o problema de perder a 

perspectiva da actividade e das práticas colectivas que não são propriamente redutíveis a 

um somatório de acções individuais; de facto, as práticas colectivas deverão ser 

conceptualizadas de acordo com a sua existência própria que é independente, embora 

fortemente relacionada, da existência das práticas individuais.  Além disso, há 

dificuldades na análise das relações entre as acções individuais, orientadas por objectivos 

ou finalidades, e a actividade, orientada por motivações colectivas.   

Na Teoria da Aprendizagem Situada – Participação Periférica Legitimada (Lave e 

Wenger, 1991; Wenger, 1998) a unidade de anális�e é a chamada comunidade de 

práticas que é mais compreensiva e mais ampla dos pontos de vista espacial e social do 

que a acção individual preconizada pela teoria sociocultural da acção mediada.  Porém, o 

problema reside no facto de, numa comunidade de práticas, a aprendizagem e o 

desenvolvimento serem conceptualizados como um movimento, num só sentido, da 

periferia (ocupada pelos que precisam de aprender) para o centro (ocupada pelos que já 

aprenderam e são experientes na prática em questão).  Engestrom e Miettinem (1999) 
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referem que o que parece faltar às comunidades de práticas é o movimento em sentido 

inverso, isto é, do centro para a periferia, ao qual estarão inerentes a inovação, a crítica e 

a mudança. 

A Teoria da Actividade propõe como unidade de análise o sistema de actividade 

onde se desenvolve a actividade humana mediada cultural e socialmente e orientada por, 

e para, um dado objecto.  Tal sistema permite ultrapassar os problemas das unidades de 

análise previstos nas outras teorias pois permite articular bem o individual com o 

colectivo, o objectivo com o subjectivo e, em geral, tem condições para compreender a 

complexidade das interacções e relações entre os elementos que o constituem.   

 

Os ciclos expansivos dos sistemas de actividade 

Uma das conceptualizações interessantes e úteis no âmbito da teoria e dos 

sistemas de actividade é a de �ciclo expansivo.  Um ciclo expansivo corresponde a uma 

estrutura de tempo irreversível, sendo certo que há estruturas de tempo que se repetem, 

que são cíclicas e que não dão origem a novas estruturas.  Nestas condições, a reprodução 

pode ser vista como um ciclo que dá origem a uma nova estrutura social na base da que a 

precedeu.  Os ciclos expansivos permitem-nos compreender a evolução dos sistemas de 

actividade (e.g., salas de aula, escolas, serviços hospitalares, hospitais, sociedades), com 

períodos de tempo mais caracterizados pela inovação, a transformação e a mudança e 

outros pela reprodução cultural e/ou pela aprendizagem das inovações produzidas 

naqueles.  Os conceitos de internalização e de externalização são fundamentais para a 

compreensão dos ciclos expansivos (Cole e Engestrom, 1993; Engestrom, 1987).  
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Através da internalização, as pessoas limitam-se praticamente a reproduzir a 

cultura enquanto que, através da externalização, elas criam e transformam as realidades.  

Assim, num sistema de actividade, o início de um ciclo expansivo é fundamentalmente 

baseado na internalização, na socialização e no desenvolvimento das aprendizagens para 

que aqueles que ainda não sabem se venham a tornar elementos competentes da 

actividade à medida que ela vai evoluindo normalmente.  A externalização começa a 

surgir com inovações pontuais de iniciativa individual.  À medida que as tensões, 

contradições e rupturas da actividade se tornam mais evidentes e exigentes, a 

internalização começa a tomar a forma de auto-reflexão crítica e a externalização, ou 

seja, a procura de soluções, vai sendo mais frequente.  O processo de externalização 

atinge o seu auge quando surge e é posto em prática um novo modelo de actividade.  

Uma vez estabilizado este novo modelo, o processo de internalização das suas formas e 

meios volta a ser a forma predominante de aprendizagem e de desenvolvimento. 

A relação dialéctica entre continuidade e mudança e entre reprodução e 

transformação é um desafio à investigação empírica que se desenvolve nos sistemas de 

actividade.  Os princípios subjacentes da historicidade e da constinuidade são estratégias 

metodológicas para compreender e analisar as mudanças e as resistências às mudanças, as 

teransformações e as estagnações.  A internalização dos meios culturais era, no passado, 

o principal foco de atenção dos teóricos da teoria da actividade.  A externalização, isto é, 

a construção transformadora de novos instrumentos e formas de actividade individual e 

colectiva, constitui também uma preocupação central na investigação contemporânea. 

A Figura 7 representa as diferentes fases da evolução de um ciclo expansivo num 

dado sistema de actividade. 
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Figura 7.  Fases no interior de um ciclo expansivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ciclos expansivos, do ponto de vista da historicidade, não são percursos pré-

determinados de um dado desenvolvimento unidimensional.  As decisões quanto à 

direcção a tomar, ao caminho a seguir, são tomadas localmente (situadamente) no interior 

dos ciclos expansivos em contextos de incerteza e de intensa e deliberada procura.  

Porém, tais decisões não são arbitrárias porque as contradições e rupturas internas de um 

sistema de actividade podem ser identificadas e as decisões tomadas em conformidade 

com a sua natureza.  Para Engestrom (1999) se um sistema de actividade é, por definição, 

um sistema a múltiplas vozes, então um ciclo expansivo é a reorquestração dessas 

mesmas vozes; ou seja, das diferentes abordagens e perspectivas dos diferentes 

intervenientes.  Assim, a historicidade tem a ver com a identificação dos ciclos passados 

do sistema de actividade. 

O que parece ser a força que está na base das mudanças e do desenvolvimento são 

as tensões internas e as contradições do sistema de actividade.  Há contínuas interacções 

Internalização como forma de socializar e ensinar os aprendizes 

Internalização predomina e Externalização esporádica individual 

Internalização como auto-reflexão crítica fruto de contradições e rupturas 

Externalização como procura deliberada de soluções aumenta 

Externalização no âmbito de um novo sistema de actividade 
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entre os diferentes elementos do sistema de actividade e também entre a actividade 

colectiva, a acção individual e as operações automáticas.  Desta forma, será possível 

incluir na análise quer a continuidade histórica quer as contingências locais e situadas 

(Engestrom e Miettinen, 1999). 

 

Uma racionalidade alternativa 

Entre muitas outras características e potencialidades da teoria da actividade 

parece-me particularmente importante o facto de se estar a propor uma nova 

racionalidade que constitui uma alternativa à concepção que tem prevalecido no chamado 

mundo ocidental desde o século XVIII.  Nesta concepção todos os fenómenos naturais e 

sociais podem, em princípio, ser integralmente controlados e manipulados de acordo com 

o que se consideram ser as necessidades humanas.  Trata-se do processo de 

racionalização da natureza e da sociedade relacionado com uma visão dualista das 

ciências sociais e das ciências do comportamento, em que, por um lado, se estudavam as 

estruturas sociais e económicas e, por outro lado, se estudavam as pessoas.  Desta forma 

as estruturas sociais eram consideradas estáveis, auto-suficientes e suficientemente 

robustas enquanto que as pessoas, apesar de agirem, de aprenderem e de se 

desenvolverem, pareciam não ter qualquer influência nas estruturas sociais que os 

envolviam.  O que acontece é que esta visão dualista não facilita a compreensão da 

complexidade que caracteriza as transformações sociais que hoje são reconhecidamente 

rápidas, profundas e, em boa medida, imprevisíveis.  Não se estabelecia assim qualquer 

relação dialéctica entre o indivíduo e a estrutura social que é uma das tarefas mais 

centrais da teoria da actividade. 
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Mas esta nova racionalidade inerente à teoria da actividade surge também como 

alternativa ao relativismo e ao construtivismo na medida em que não nega a existência de 

uma realidade objectiva, embora considere que poderá haver diferentes perspectivas 

relativamente a essa mesma realidade, e considera abertamente que é necessário formular 

juízos de valor acerca do que quer que seja que nos rodeia.  De facto, a propósito do 

princípio da historicidade, entendido como análise histórica concreta das actividades sob 

investigação e considerado um princípio chave da escola da psicologia histórico-cultural, 

Engestrom (1999) considera que ele tem sido negligenciado por duas razões principais.  

Uma delas tem a ver com as interpretações rígidas da visão marxista-leninista da história 

que impõem sequências rígidas, unidimensionais e bastante parciais ao estudo das 

realidades sociais.  Mas, de acordo com aquele autor, a alternativa a esta rigidez tem sido 

evitar ou ignorar a história e, por isso, diferenças entre culturas, grupos sociais ou 

domínios de prática não são explicadas com base nos desenvolvimentos históricos que as 

poderão justificar.  Engestrom refere que a noção relativista que está subjacente a esta 

situação é a de considerar que, por exemplo, todos os tipos de práticas ou de pensamentos 

são igualmente válidos, evitando deste modo formular qualquer juízo de valor.  No 

entanto, insiste o autor, todos os dias, em todos os domínios de prática social, se tomam 

decisões baseadas em juízos que se fazem sobre as pessoas, os grupos ou as instituições.  

Por isso alerta que se as Ciências Sociais não enfrentarem esta questão serão incapazes de 

encontrar os meios necessários para que as práticas possam tomar as decisões cruciais 

que se impõem nos mais variados domínios. 

Por outro lado, embora se reconheça que o construtivismo veio questionar o 

determinismo e a representação objectiva dos factos que existem lá fora, considera-se que 
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muitos autores construtivistas estão excessivamente centrados na produção e construção 

de textos.  Desta forma poder-se-á pensar que a transformação das realidades, 

nomeadamente o conhecimento, os artefactos e as instituições, acontece através da 

retórica utilizada pelos autores.  Ora, de acordo com Engestrom e Miettinem (1999), a 

teoria da actividade vê o construtivismo de uma forma mais ampla porque tem o 

entendimento que são as pessoas, através de acções discursivas e materiais orientados por 

um dado objecto, que constroem e/ou transformam as instituições.  A sugestão é a de que 

haja mais vozes em diálogos continuados dentro dos sistemas de actividade e entre 

sistemas de actividade e menos construção retórica de textos.  Ou seja, mais investigação 

concreta. 

A teoria da actividade propõe assim uma racionalidade alternativa à racionalidade 

do controlo e da generalização e à racionalidade relativista embora seja claro que, do 

ponto de vista epistemológico, esteja muito mais próxima desta do que daquela.  Na 

verdade, os processos naturais e sociais não são considerados como coisas estritamente 

previsíveis que se podem manipular e controlar experimentalmente; eles têm a sua 

própria actividade e as formas de se transformarem podem ser únicas e imprevisíveis.  

Isto significa que muitos fenómenos ou processos sociais ou mesmo naturais são 

particularmente instáveis e não são susceptíveis de ser descritos e compreendidos através 

de leis universais.  Assim, as noções de individualidade e de particularidade, 

tradicionalmente referidas às realidades dos seres humanos, deverão também ser 

consideradas no domínio das ciências naturais.  Prigonine e Stengers, citadas em 

Lektorsky (1999), referem que a chamada filosofia da instabilidade está na base de 

muitas das ideias constantes neste tipo de racionalidade que, desta forma, acaba por 
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abolir a clássica oposição dualista entre o estudo das ciências naturais (esfera do 

objectivo) e o estudo da esfera do subjectivo.  As ciências naturais e as ciências sociais 

têm ambas que lidar com leis universais mas também com as realidades de processos 

instáveis, imprevisíveis, criativos e únicos. 

Nesta linha de pensamento a actividade humana, ou seja, determinados aspectos 

da esfera do subjectivo, não pode deixar de ser considerada mesmo quando estamos a 

falar de investigação e de considerações acerca de processos naturais objectivos.  As 

pessoas são assim consideradas como parceiras dos processos objectivos e não como 

seres especiais que se afastam dos objectos da sua acção e da sua cognição.  

Consequentemente, em muitos casos, isto significa que as relações entre os processos 

subjectivos e objectivos poderão ser consideradas como formas de comunicação. 

Esta nova racionalidade implica a utilização de uma metodologia cíclica, tal como 

Vygotsky utilizava, que contribua para a compreensão das transformações individuais 

dando particular atenção à internalização de processos mais complexos de pensamento 

herdados culturalmente.  Porém, hoje é insuficiente a concentração exclusiva na 

compreensão deste tipo de transfromações.  Na verdade, de acordo com Engestrom 

(1999), para além do desafio de adquirirem a cultura estabelecida, as pessoas estão 

confrontadas com uma diversidade de situações em que têm de criar a cultura desejável.  

Por isso, é necessária uma metodologia para estudar os ciclos expansivos para que se 

possa compreender as transformações que ocorrem nos sistemas de actividade.  Tal 

metodologia não se confina facilmente aos limites da psicologia, da sociologia ou de 

qualquer outra disciplina científica e tem que ser desenvolvida no contexto real dos 

sistemas de actividade em que estejam a ocorrer as transformações.  Trata-se de 
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desenvolver os métodos adequados que permitam verificar se as ideias centrais da teoria 

da actividade são válidas e relevantes quando se fazem intervenções que visam a 

construção de novos modelos de actividade com a participação dos intervenientes locais; 

a análise histórica e empírica da referida actividade é fundamental para que a construção 

de novos modelos possa ter o alcance desejável.  Nestas condições, os investigadores 

envolvem-se socialmente na criação de novos artefactos e de novas formas de prática 

juntamente com os participantes locais de um dado sistema de actividade.  As questões 

relativas à validade e à generalização estarão sobretudo associadas à possibilidade de 

difundir e de multiplicar a utilização dos novos modelos em sistemas de actividade 

semelhantes. 

 

Avaliação Para As Aprendizagens Em Artigos E Livros Publicados Em Portugal 

 

O principal propósito desta secção do relatório é o de discutir sucintamente alguns 

resultados de parte de uma investigação que venho desenvolvendo desde Maio de 2003.  

Nessa investigação têm vindo a ser elaboradas sínteses relativas a cada um dos seguintes 

conjuntos de literatura na área da avaliação dos alunos: a) teses de doutoramento 

realizadas nas universidades com assento no Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP); b) dissertações concluídas entre 1994 e 2005 (inclusive) no âmbito 

de programas de mestrado realizados em universidades com assento no CRUP; c) livros 

de autores portugueses publicados entre 1980 e 2005 (inclusive); e d) artigos publicados 

entre 1985  e 2005 (inclusive) em revistas portuguesas de índole científica.   
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No relatório discute-se apenas os principais aspectos das sínteses elaboradas no 

âmbito de duas investigações parcelares relativamente a 59 artigos de índole científica 

(Fernandes, no prelo) e a 34 livros (Fernandes, 2007).  Quanto às sínteses das 10 teses de 

doutoramento que se realizaram até ao presente em Portugal e das 64 dissertações de 

mestrado concluídas no período acima referido, foi decidido não as discutir nesta altura 

uma vez que os respectivos manuscritos irão brevemente ser submetidos para publicação.  

Em todo o caso, pode dizer-se que o sentido geral das considerações que se farão a partir 

da análise dos livros e artigos não sofre alterações sensíveis se se tiverem em conta as 

teses e dissertações que se analisaram.  A única diferença é que esta literatura nos fornece 

mais indicações e informações para além da que foi possível compulsar com base nos 

artigos e livros (e.g., problemas e métodos de investigação privilegiados, contextos das 

investigações) 

 

Questões das investigações 

As investigações que aqui se irão discutir muito sucintamente foram orientadas 

pelas seguintes questões gerais que aqui se agrupam para simplificar a apresentação: 

1. Como é que se poderão caracterizar globalmente os artigos e os livros 
analisados? 

 
2. Que questões teóricas e práticas da área da avaliação dos alunos são 

mais e menos privilegiadas pelos autores? 
 

3. Como é que se poderão caracterizar as abordagens utilizadas pelos 
autores em áreas tão relevantes como a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa? 

 
4. Que sínteses e reflexões se poderão elaborar relativamente ao 

conteúdo dos artigos e livros analisados? 
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Enquadramento das investigações no domínio das sínteses de literatura 

Ambas as investigações foram conceptualmente enquadradas a partir de uma 

revisão sumária dos aspectos mais relevantes da literatura de avaliação tendo 

fundamentalmente em vista a identificação de um referencial que apoiasse a análise a 

realizar (Fernandes, 2007; no prelo).  A apresentação nesta altura de alguma versão dessa 

revisão seria redundante dada a discussão que se tem vindo a fazer no domínio da 

avaliação.  Assim, faz-se apenas um enquadramento no domínio das sínteses de literatura 

As sínteses de literatura têm vindo a ganhar uma importância crescente como 

actividades primárias de investigação (Weed, 2005).  É possível identificar uma 

variedade de abordagens relativas à concepção e à elaboração de sínteses que revelam o 

reconhecimento crescente desta forma de investigação (ver, por exemplo, Cooper, 1988, 

1998, 2003; Glass, 1976; Noblit e Hare, 1988; Slavin, 1984, 1986, 2004; Suri, 1999a, 

1999b, 2002; Weed, 2005).  As sínteses constituem reflexões sistematizadas que integram 

o trabalho teórico ou o trabalho de investigação empírica realizado por outros e que, no 

final, deverão traduzir mais do que a soma das partes analisadas.  

Uma das vantagens dos trabalhos de síntese da literatura tem a ver com o facto de 

permitirem que os leitores e investigadores possam ter uma visão abrangente e profunda 

de desenvolvimentos teóricos e práticos numa dada área do conhecimento ao longo de 

um dado período de tempo.  Interessa, porém, diferenciar entre sínteses ou revisões de 

literatura que são desenvolvidas pelos investigadores com o propósito de enquadrarem 

conceptualmente uma dada investigação primária e as sínteses da literatura cujo principal 

objectivo é o de contribuir para a compreensão de um dado problema ou domínio de 

investigação a partir da análise dos resultados e conclusões de um conjunto mais ou 
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menos alargado de investigações primárias.  A este propósito Suri (1999a, 1999b) 

considera que enquanto no primeiro caso a síntese é um meio para atingir um fim – 

contextualizar teórica e conceptualmente uma investigação -- no segundo caso ela é um 

fim em si mesmo – produzir compreensão sobre um dado fenómeno.  (Na presente 

investigação a síntese é encarada nesta última perspectiva.) 

Vários autores (e.g., Cooper e Lindsay, 1998; Suri, 1999b, 2002; Suri e Clarke, 

1999) referem que as sínteses são um desafio à imaginação para que se encontrem formas 

de tornar visível, de forma integrada e simples, a complexidade, a diversidade, os 

propósitos, métodos, perspectivas e conclusões constantes num número mais ou menos 

elevado de investigações ou outros trabalhos.  Neste sentido, contribuem para identificar 

e delinear novos projectos de investigação. 

Há várias sínteses no domínio da avaliação das aprendizagens que se tornaram 

referências incontornáveis nesta área do conhecimento.  Algumas das mais recentes 

foram elaboradas no âmbito da avaliação formativa por Allal e Lopez (2005), que fazem 

uma revis�ão da literatura teórica e empírica de trabalhos publicados em língua francesa, 

e por Koller (2005) que faz uma revisão da literatura empírica alemã.  Bem conhecida é a 

revisão da literatura de Black e Wiliam (1998), também no domínio da avaliação 

formativa.  São também incontornáveis os trabalhos de síntese já clássicos de Crooks 

(1988) e de Natriello (1987), ambos referentes a impactos dos processos de avaliação nos 

estudantes.  Sousa (1995) fez uma síntese de literatura de investigação na área da 

avaliação das aprendizagens publicada no Brasil entre 1930 e 1980. 
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Em Portugal foram recentemente elaboradas duas sínteses centradas quase 

exclusivamente em trabalhos de investigação empírica (Barreira e Pinto, 2006; Neves, 

Jordão e Santos, 2004).  

Suri e Clarke (1999a) identificam os seguintes tipos de sínteses de investigação 

existentes na literatura: a) as chamadas revisões narrativas de investigação; b) as meta-

análises; c) as sínteses realizadas a partir das “melhores evidências” (best-evidence 

synthesis); e d) as sínteses de investigações de natureza qualitativa.  É uma categorização 

que parece ter sido determinada pelos métodos utilizados em cada um dos tipos de 

síntese.  Porém, em trabalhos mais recentes, Suri (1999b, 2002) faz referência a sínteses 

cuja categorização parece ter sido mais orientada pela natureza dos objectos de análise 

e/ou do estado em que se encontra a investigação no domínio �de interesse.  Assim são 

consideradas: a) sínteses agregadoras, quando estamos perante um conjunto mais ou 

menos homogéneo de evidências; b) sínteses interpretativas, quando estamos a lidar com 

um conjunto heterógeneo de resultados decorrentes de diferentes metodologias e a 

examinar diferentes conceitos; c) sínteses exploratórias, utilizadas quando se pretende 

identificar linhas de investigação que de algum modo são promissoras ou quando se está 

perante um domínio pouco investigado; e d) sínteses confirmatórias, que serão 

preferíveis quando estamos a analisar estudos de uma área já bastante investigada e 

consolidada. 

Naturalmente que, tal como acontece em estudos de avaliação e em investigações, 

as abordagens a utilizar nas sínteses de literatura devem estar mais dependentes dos seus 

contextos e propósitos do que de qualquer ortodoxia teórica ou metodológica. 
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Método 

O processo de identificação, seleccção e recolha dos artigos e dos livros incluídos 

nas investigações referidas foi inicialmente desenvolvido a partir das revistas e dos livros 

que foi possível identificar através das Bibliotecas de Universidades, de Faculdades e/ou 

dos respectivos Departamentos e das Escolas Superiores de Educação, quase todas 

disponíveis on-line, do Centro de Documentação e Informação da Direcção Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), que inclui o acervo da Biblioteca 

do extinto Instituto de Inovação Educacional.  Foram ainda pesquisadas as bases de dados 

ColCat, PORBASE e SIRIUS que também permitiram a identificação de revistas e 

artigos e ainda os sítios das editoras e das revistas disponíveis na world wide web. 

Após este processo de pesquisa organizou-se uma base de dados integrando as 

referências essenciais de cada um dos livros e artigos que se considerava ter condições 

para integrar a investigação.  Os artigos e os livros a incluir nas investigações foram 

naturalmente seleccionados tendo em conta um conjunto de critérios (Fernandes, 2007; 

no prelo). 

A aplicação dos referidos critérios resultou na consulta de 86 artigos e de 97 

livros e na selecção, para análise, de, respectivamente, 59 artigos e 34 livros. 

Tendo em vista a organização, a análise e a síntese dos artigos e dos livros 

seleccionados foram tidas em conta as seguintes seis categorias gerais: Avaliação Interna, 

Avaliação Externa, Concepções e Práticas de Professores/Alunos, Métodos e Técnicas, 

Reacção a Normativos da Administração e Reflexão/Análise de Literatura.  Foram 

utilizados procedimentos de recolha de informação que passaram pela leitura holística e 

focada dos artigos e dos livros ou das suas secções de interesse para os propósitos desta 
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investigação.  Procedeu-se então ao registo escrito, através de comentários breves de 

natureza descritiva, da informação referente a cada categoria.  Ou seja, cada categoria 

considerada deu origem a uma análise horizontal através de todos os artigos ou livros 

seleccionados.  Além disso, relativamente a cada artigo ou livro, procedeu-se a uma 

análise vertical através de todas as categorias consideradas.  Assim, elaboraram-se 

sínteses para cada artigo ou livro (verticais) e sínteses para cada categoria (horizontais). 

A análise cruzada daqueles dois conjuntos de sínteses revelou-se importante para 

que se produzisse uma síntese global, identificando os aspectos que deveriam ser 

destacados.  Além disso, permitiu fundamentar a interpretação, a discussão e as reflexões 

conclusivas acerca dos dados recolhidos a partir do material seleccionado para as 

investigações. 

 

Uma caracterização geral dos artigos analisados 

Como acima se referiu foram identificados e analisados 59 artigos publicados 

entre 1985 e 2005 (inclusive): oito foram publicados nos anos 80, 29 nos anos 90 e 22 na 

primeira metade da presente década.  Estes dados parecem indiciar que tem havido um 

aumento significativo de artigos publicados na área da avaliação das aprendizagens.  

Repare-se que só nos primeiros cinco anos desta década já foi publicado um número de 

artigos que corresponde a cerca de 75% dos artigos publicados em toda a década 

anterior.� 

Os 59 artigos distribuem-se por dezanove revistas.  Doze estão directamente 

associadas a instituições do ensino superior, quatro a sociedades científicas, duas a 

associações de natureza profissional e/ou científica e uma ao extinto Instituto de Inovação 
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Educacional do Ministério da Educação.  A grande maioria das revistas (14) surge a 

partir de meados da década de 80 o que parece poder explicar-se pelo facto de a educação 

como domínio de investigação ter tido um forte incremento entre nós a partir desse 

período, nomeadamente com a entrada em funcionamento das Escolas Superiores de 

Educação (ESE) e com a consolidação e o desenvolvimento dos departamentos da área 

nas universidades.  Repare-se que das seis revistas que iniciaram a sua publicação nos 

anos 80 duas são da iniciativa de departamentos universitários (Revista de Educação e 

Revista Portuguesa de Educação) e duas de ESE (Aprender e Revista da ESE de 

Santarém).  Além disso, é também a partir desta altura que começam a surgir projectos de 

investigação associados a programas de mestrado e de doutoramento assim como 

financiamentos a projectos na área da educação.  Consequentemente, gerou-se uma 

dinâmica que pode explicar o surgimento de 14 revistas em 18 anos. 

Cerca de 70% dos artigos analisados foram publicados em apenas sete revistas: a 

Inovação, com 11 artigos, a Revista Portuguesa de Pedagogia, com nove, a Quadrante, 

com seis, o Boletim da Sociedade Portuguesa de Química com quatro, e a Aprender, o 

Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação Física e a Revista Portuguesa de 

Educação, com três artigos cada uma.  

Cerca de 80% dos artigos analisados têm como primeiro autor, ou como um dos 

autores, docentes e investigadores do ensino superior.  Os restantes artigos são da autoria 

de docentes dos ensinos básico ou secundário que, em vários casos, apresentam e 

discutem trabalhos de investigação realizados no âmbito de programas de mestrado.  Este 

facto revela que as investigações realizadas no âmbito destes programas têm ainda uma 

reduzida divulgação através de artigos publicados em revistas de índole científica.  Na 
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verdade, tendo em conta que no período abrangido por esta investigação se pode estimar 

com segurança que foram concluídas cerca de 70 dissertações de mestrado na área da 

avaliação das aprendizagens, são ainda uma pequena minoria os investigadores que 

procedem à sua divulgação sob a forma de artigo. 

Há apenas vinte e um artigos, cerca de 35%, que são claramente baseados na 

recolha de dados empíricos ou num processo de natureza investigativa.  Ou seja, cerca de 

65% dos artigos analisados centra-se essencialmente na discussão e reflexão teórica, mais 

ou menos fundamentada, acerca de um ou mais aspectos relacionados com a avaliação 

dos alunos.  Em certos casos há alguma referência a dados obtidos pelo autor ou algum 

tipo de análise de dados obtidos por outrém.  Vários artigos constituem reacções 

analíticas a medidas tomadas pelo Ministério da Educação no domínio da avaliação das 

aprendizagens (e.g., exames, despachos regulamentadores).  Em suma, na maioria dos 

casos, os artigos não descrevem ou discutem investigação empírica realizada pelos seus 

autores.  São reflexões, análises teóricas ou revisões de literatura através das quais, por 

vezes, os autores retiram lições ou ilações para as práticas. 

A análise dos dados mostra que a grande maioria dos autores surge apenas uma 

vez como autor ou co-autor dos artigos seleccionados.  As excepções são João Boavida e 

Carlos Barreira que aparecem como autores ou co-autores em cinco artigos cada um 

(Barreira, 2001, 2002, 2005; Boavida, 1985; Boavida, Lopes e Vaz, 1982; Boavida e Vaz, 

1987; Boavida e Barreira, 1992; Boavida e Barreira, 1993); e ainda Ana Sim�ão, 

António Rosado, Clara Vasconcelos, Leonor Santos e Paulo Abrantes que são autores, ou 

co-autores, de dois artigos cada um (Abrantes, 1989; Leal (actualmente Santos) e 
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Abrantes, 1990; Rosado e Dias, 2002; Santos, 2003; Simão, 1992, 2005; Silva, Rosado e 

Dias, 2003; Vasconcelos, 2002; Vasconcelos, Praia e Almeida, 2004). 

Globalmente, considerando como referência apenas os primeiros autores nos 

casos em que há dois ou mais, há um equilíbrio entre géneros no que se refere à autoria 

dos 59 artigos seleccionados para análise.  De facto, 30 artigos foram escritos por autores 

do género feminino, 25 das quais docentes do ensino superior, e 29 por autores do género 

masculino,  22 dos quais docentes do ensino superior. Trinta e nove dos 59 artigos 

analisados foram escritos por um único autor: vinte e um do género feminino e dezoito do 

género masculino. 

Em suma, ao longo dos 20 anos abrangidos por esta investigação são evidentes 

alguns factos que merecem referência. 

Os dados evidenciam que, ao longo dos anos, há um aumento consistente do 

número de artigos publicados�.  Nos últimos dez anos verifica-se que em 2000-2005 

foram publicados 22 artigos, o dobro dos que se publicaram em 1995-1999. 

Há um claro desequilíbrio entre o número de artigos que resultam de processos de 

investigação empírica e o número de artigos que são elaborados a partir de análises de 

índole mais teórica, que constituem a grande maioria.  Ou seja, existe alguma dificuldade 

em divulgar as investigações realizadas no âmbito de programas de pós-graduação 

através de artigos publicados em revistas.  Por outro lado, esta situação pode também 

indiciar a inexistência, ou a fragilidade, de programas de investigação empírica 

suficientemente consolidados capazes de gerar produção e divulgação de conhecimento 

no domínio da avaliação das aprendizagens. 
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São poucos os artigos que abordam um e um só assunto; normalmente, a 

propósito da avaliação das aprendizagens dos alunos, os autores acabam por se referir a 

outros temas tais como as teorias da aprendizagem, os paradigmas de investigação, as 

questões específicas de avaliação numa dada disciplina, a questão da formulação de 

objectivos educacionais ou da recolha de evidências de aprendizagem.  Dos 59 artigos 

analisados, 22 não estão contextualizados num ano ou nível de escolaridade específico ou 

num dado curso ou ainda numa dada disciplina (e.g., Benavente, 1990; Barreira, 2005; 

Boavida et al., 1987) e nove fazem claras incursões no domínio das políticas educativas 

propondo recomendações no domínio da formação de professores, criticando as 

condições existentes no sistema educativo ou referindo supostas ineficiências ou 

incongruências dos normativos que regulam o seu funcionamento (e.g., Barreira, 2002; 

Boavida e Barreira, 1992; Roldão, 1989).   

Doze artigos abordam a avaliação das aprendizagens no contexto da disciplina de 

Matemática (e.g. Abrantes, 1989; Oliveira e Pereira, 1993; Graça, 2003), sete no contexto 

de disciplinas de C�iências (e.g., Castro e Pereira, 1994; Martins e Cachapuz, 1988; 

Vasconcelos et al., 2004), cinco no contexto da Língua Portuguesa (e.g., Abreu et al., 

2004; Rocha, 1990), três no contexto da Educação Física (e.g., Carvalho, 1994; Rosado e 

Dias, 2002), três no contexto do Pré-Escolar (e.g., Nabuco, 2000; Pereira, 1997) e dois no 

domínio das artes visuais (Eça, 2004; Paulo e Santos, 1998). Há apenas um artigo no 

contexto da disciplina de Inglês (Carvalho, 1997) e outro no contexto do 1.º ciclo 

(Peixoto, 1998).  Estes números evidenciam a existência de uma certa dinâmica no que se 

refere à reflexão e/ou investigação nos contextos das disciplinas de Matemática, Ciências 

e Língua Portuguesa que, no entanto, talvez fique aquém do que seria desejável ou 
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necessário.  Por outro lado, evidenciam lacunas ou mesmo ausências muito significativas 

em domínios disciplinares e não disciplinares e, muito particularmente, ao nível do 1.º 

ciclo do ensino básico. 

Uma caracterização geral dos livros analisados 

Como acima se referiu foram analisados 34 livros publicados na área da avaliação 

das aprendizagens entre 1980 e 2005 (inclusive) por dez editoras comerciais, por dois 

serviços editoriais de universidades (Universidade Aberta e Universidade do Minho) e 

por uma Fundação (Calouste Gulbenkian).  A maioria, dezoito, foi publicada na década 

de 90 enquanto que na década de 80 foram publicados apenas oito.  Entre 2000 e 2005, 

publicaram-se oito livros relativos à avaliação das aprendizagens dos alunos o que pode 

indiciar uma estabilização ou mesmo uma redução do número de livros publicados nesta 

área tanto mais que, em 2006, ainda não se identificou nenhum título.  Vinte e dois livros 

foram publicados por apenas três Editoras: a Porto Editora, a ASA e a Texto, com nove, 

oito e cinco livros, respectivamente.  Das restantes sete editoras comerciais duas 

publicaram dois livros cada uma e cinco apenas um cada uma.  As três editoras sedeadas 

na cidade do Porto publicaram dezanove livros, as cinco da zona de Lisboa dez e as duas 

de Coimbra dois. 

Este panorama editorial é algo desolador mas eventualmente não será muito 

diferente do que se refere a outras áreas igualmente relevantes no domínio da educação.   

Apesar de se terem identificado outros livros ou brochuras editados por serviços 

editoriais universitários (e.g., Correia, 2002; Ferreira, 2004), a verdade é que só os dois 

livros seleccionados (Ribeiro & Ribeiro, 1989; Vieira & Moreira, 1993) tiveram tiragens 

e uma divulgação que ultrapassou claramente os muros das respectivas universidades. 
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O primeiro autor, ou um dos autores, de cerca de 70% dos livros (vinte e cinco) é 

docente do ensino superior universitário ou politécnico e �maioritariamente do género 

feminino; de facto, vinte e três dos trinta e quatro livros analisados têm uma mulher como 

primeira autora ou como uma das co-autoras.  Verifica-se ainda que metade dos livros 

analisados foram escritos por dois ou mais autores cada um e que 13 livros foram escritos 

por sete autores.  Luísa Cortesão e Maria Arminda Torres publicaram três livros em 

conjunto (Cortesão & Torres, 1981, 1983, 1996) e a primeira destas autoras publicou 

ainda um outro livro (Cortesão, 1993).  Alcino Vilar, Carlinda Leite, José Augusto 

Pacheco, Lucie Ribeiro e Valter Lemos publicaram, sozinhos ou em co-autoria, dois 

livros cada um. 

Todos os livros publicados na década de 80 estão mais ou menos influenciados 

por uma certa racionalidade técnica muito associada às perspectivas behaviouristas do 

ensino e da aprendizagem.  Mesmo em livros cujos autores parecem não subscrever 

propriamente as perspectivas comportamentalistas e associacionistas de ensino e de 

aprendizagem, a influência de Bloom e dos seus colaboradores, no que se refere à 

avaliação das aprendizagens, coexiste com influências cognitivistas ao nível dos 

processos de ensino ou ao nível da organização pedagógica (e.g., Cortesão & Torres, 

1981, 1983; Domingos, Neves & Galhardo, 1981).  As perspectivas defendidas por 

Bloom relativamente à organização do ensino e da aprendizagem e à integração da 

avaliação formativa naqueles processos, estão presentes noutros livros de uma forma 

mais ou menos assumida (e.g., Lemos, 1986; Ribeiro, 1989; Ribeiro & Ribeiro, 1989).  E 

parece natural que assim tivesse sido pois, na altura, os recursos teóricos mais presentes 

(e mais credíveis) nos meios académicos ainda eram os que provinham da esfera de 
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influência da psicologia comportamentalista (e.g., Bloom, 1956; Bloom, Hastings & 

Madaus, 1971; Bloom & Krathwohl, 1956; Gronlund, 1970; Harrow, 1972; Krathwohl, 

Bloom e Mesia, 1964) que, em menor ou maior grau, são referidos ou mesmo discutidos 

em todos os livros portugueses publicados nos anos 80. 

O trabalho de Linda Allal, apresentado em 1978 num colóquio da Universidade 

de Genebra, em que é feita a distinção entre a avaliação formativa proposta pelos 

behaviouristas e a avaliação formativa tal como era entendida pelos cognitivistas, foi 

publicado na Suiça em 1979 e em Portugal em 1986 (Allal, 1986; Allal, Cardinet & 

Perrenoud, 1979, 1986).  Cortesão & Torres (1981) são os únicos autores que, nos anos 

80, referem o trabalho de Allal que, como se sabe, abriu caminho para uma 

conceptualização cognitivista e construtivista da avaliação formativa. 

De modo geral, os livros publicados na década de 80 estão claramente orientados 

pela pedagogia para a mestria, impropriamente designada por muitos como pedagogia 

por objectivos, e, consequentemente, por uma visão algo técnica da avaliação.  Daí a 

ênfase na definição de objectivos em termos comportamentais, na sua organização em 

taxonomias e na construção de instrumentos, principalmente testes sumativos e 

formativos, destinados a verificar o seu grau de consecução por parte dos alunos.  Além 

disso, é evidente a ênfase dada em praticamente todos os livros da época à planificação, 

bastante estruturada, dos processos de ensino e de aprendizagem.  O lugar da avaliação 

das aprendizagens ainda é algo exterior a estes dois processos e os seus objectos 

privilegiados são os conhecimentos académicos sob a forma de resultados demonstrados 

pelos alunos em testes formativos ou sumativos. 
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Um dos livros foi escrito no contexto da disciplina de Educação Física (Bento, 

1987) e outro centrou-se na análise e no desenvolvimento de processos de observação e 

de inquéritos por questionário (Damas & De Ketele, 1985). 

Dir-se-ia ainda que talvez com a excepção dos livros de Cortesão & Torres (1981, 

1983) todos os outros têm um formato de manual bastante estruturado, contendo um 

conjunto de definições, de prescrições e de explicações com graus diferenciados de 

discussão e cuja tónica talvez não convide muito à reflexão e à problematização.  A 

ciência da avaliação das aprendizagens surge como algo que está essencialmente 

construído e a questão parece estar na boa utilização de um conjunto de técnicas que se 

prescrevem para a fazer funcionar em pleno.  Esta concepção continuará presente em 

vários livros das décadas seguintes. 

Os anos 90 ficaram marcados por importantes alterações curriculares na sequência 

da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986 (Lei n.º 46/86) e do 

Decreto-Lei nº 286/89 onde se definiu a nova organização curricular dos ensinos básico e 

secundário.  O sistema de avaliação dos alunos destes níveis de ensino acabaria por ser 

regulado através de dois despachos: o Despacho Normativo n.º 98-A/92 e o Despacho n.º 

338/93 para a avaliação das aprendizagens nos ensino básico e secundário, 

respectivamente.  Entre outras medidas, ambos os despachos definem que a avaliação 

formativa deve ser a modalidade de avaliação predominante nas salas de aula, advogam a 

partilha do processo de avaliação com os alunos, referem que a progressão dos alunos 

deve ser a regra e a retenção uma excepção e instituem mecanismos de avaliação externa 

(provas aferidas no ensino básico e exames nacionais no ensino secundário). 
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Contam-se por largas dezenas os artigos, as investigações de mestrado e de 

doutoramento, os livros e outro tipo de publicações que foi possível identificar no âmbito 

deste projecto de investigação, que reagiram ao chamado novo sistema de avaliação dos 

alunos.  Na verdade, a sociedade portuguesa talvez nunca tenha discutido tanto a 

avaliação como nos anos 90 e, por isso mesmo, se considerou então que se vivia o Tempo 

da Avaliação (Fernandes, 1992). 

Uma marca importante dos livros publicados na década de 90, reflectindo 

claramente o período sócio-político e educativo que então se viveu, é pois a reacção mais 

ou menos apaixonada, mais ou menos crítica, mais ou menos fundamentada teoricamente,  

aos chamados despachos da avaliação e, muito particularmente, ao Despacho Normativo 

98-A/92.  Na verdade, dos 18 livros publicados naquela década, 11 referem-nos 

explicitamente dedicando-lhes capítulos ou partes muito substanciais. 

Nalguns casos os livros estão organizados para apoiar os professores no 

desenvolvimento prático fundamentado de uma avaliação mais consentânea com o que se 

preconizava nos referidos despachos (e.g., Lemos, Neves, Campos, Conceição & Alaíz, 

1992; Vilar, 1993).  Noutros casos os autores enquadram teórica e conceptualmente o 

conteúdo dos despachos ou promovem algum tipo de discussão, mais ou menos 

sustentada teoricamente, mais ou menos profunda, acerca de conceitos que neles se 

definem (e.g., Leite (Org.), 1993; Pacheco, 1994; Vila Nova, 1997; Vilar, 1993).  Ainda 

noutros casos o sistema de avaliação proposto oficialmente é o pretexto para que se 

elaborem considerações acerca das políticas educativas ou para que se expressem 

opiniões acerca das causas e consequências do insucesso escolar dos alunos (e.g., Alves 

& Formosinho, 1992; Machado, 1994; Pacheco, 1994).  Um dos livros relata e divulga 
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uma investigação empírica cujo principal objectivo foi o de estudar alguns impactos da 

aplicação do Despacho 98-A/92 (Lobo, 1998). 

É de alguma forma surpreendente que a parte mais significativa do conteúdo dos 

livros publicados numa década seja, no essencial, inspirada em despachos do Ministério 

da Educação.  Parece importante que a agenda da comunidade científica esteja menos 

dependente das iniciativas de política educativa e mais orientada por planos estratégicos 

próprios e autónomos que se concretizem através de programas de investigação empírica.  

(A este propósito deve referir-se que apenas em quatro dos 34 livros analisados é feita 

referência a investigação empírica desenvolvida pelos próprios autores.) 

Mas os livros dos anos 90 não ficam só marcados pelas reacções aos despachos 

ministeriais da avaliação das aprendizagens dos alunos.  Em muitos deles é clara a 

preocupação em conceptualizar a avaliação de forma mais integrada, considerando o seu 

lugar nas sociedades e nos sistemas educativos e o papel que os professores poderão ter 

no desenvolvimento de práticas que ajudem todos e cada um dos alunos a melhorar as 

suas aprendizagens.  A elaboração teórica é mais densa e sofisticada.  E há vários factos 

que ilustram estas características dos livros publicados na década de 90 entre os quais se 

assinalam os seguintes: a) a diversidade e a abrangência das referências bibliográficas 

utilizadas por vários autores (e.g., Lobo, 1998; Valadares & Graça, 1998; Vieira & 

Moreira, 1993); b) a preocupação em enquadrar teoricamente e em distinguir diferentes 

perspectivas de avaliação (e.g., Damião, 1996; Vilar, 1992; Vila Nova, 1997); c) o 

cuidado revelado por alguns autores com o rigor conceptual, nomeadamente no que se 

refere à definição de avaliação formativa (e.g., Pacheco, 1994; Vila Nova, 1997; Lobo, 

1998); e d) a discussão empreendida por alguns autores relativamente ao compromisso 
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ético e político que está inerente ao desenvolvimento de uma avaliação que sirva 

efectivamente para melhorar o ensino e as aprendizagens, ajudando a combater o 

insucesso escolar, e ao papel que os professores podem ter neste processo (e.g., Baptista, 

1999; Cortesão, 1993; Cortesão & Torres, 1996; Vieira & Moreira, 1993). 

Pode dizer-se que, em geral, muitos dos livros publicados na década de 90 se 

aproximam das perspectivas pós-behaviouristas de avaliação, influenciados pelas teorias 

cognitivistas e construtivistas das aprendizagens.  Apesar de as perspectivas próximas da 

avaliação como técnica ou como medida, muitas vezes mescladas com outras 

perspectivas, continuarem a ter alguma preponderância em vários livros (e.g., Valadares 

& Graça, 1998; Vila Nova, 1997), surgem outras visões que conceptualizam a avaliação 

como um processo eminentemente pedagógico e didáctico mas também político e ético 

(e.g., Cortesão, 1993; Cortesão & Torres, 1996; Vieira & Moreira, 1993).  A ênfase será 

ainda, em vários casos, na formulação de objectivos e no estabelecimento de 

procedimentos para medir a sua consecução, mas começam a surgir perspectivas mais 

holísticas e integradas das aprendizagens e da sua avaliação.  Por outro lado, começa a 

emergir a perspectiva de uma avaliação integrada nos processos de ensino e de 

aprendizagem, mais contextualizada e mais abrangente no seu âmbito, compreendendo 

um alargado leque de saberes sociais, académicos, práticos e afectivos que devem ser 

objecto de avaliação. 

Como resultado dos desenvolvimentos teóricos internacionais mas também da 

entrada em vigor de um novo sistema de avaliação dos alunos em Portugal, alguns livros 

realçam o papel da avaliação formativa na melhoria das aprendizagens dos alunos (e.g., 

Lemos et al., 1992; Cortesão, 1993; Vieira & Moreira, 1993; Pais & Monteiro, 1996). 
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O livro de Vieira & Moreira (1993) está orientado para a didáctica da língua 

estrangeira, o de Vilhena (1999) centra-se na avaliação de um espectro de saberes que vai 

para além dos que decorrem directamente do conteúdos curriculares e o de Sim-Sim 

(1997) decorre de uma investigação empírica cujo produto principal é um instrumento de 

avaliação da linguagem oral de crianças de 4, 6 e 9 anos de idade.  Todos os outros livros 

são de natureza genérica e transversal. 

 É difícil considerar que um dado livro pertence a uma dada categoria porque, na 

realidade, ele pode ter características que o incluem em mais do que uma.  Apesar disso, 

e ressalvando a real possibilidade de um livro poder incluir-se em mais do que uma 

categoria, a análise realizada sugere que a maioria dos livros publicados nos anos 90 se 

possa distribuir por três categorias principais. 

Há livros que seguem o formato próximo dos chamados manuais, dando mais 

relevância à apresentação de factos, definições e teorias, no estrito âmbito da avaliação 

das aprendizagens, do que à sua discussão ou problematização em contextos mais 

alargados (e.g., Damião, 1996; Lemos et al., 1992; Valadares & Graça, 1998; Vila Nova, 

1997).  Por outro lado, há livros de âmbito mais alargado, que contextualizam a avaliação 

no conjunto do sistema educativo ou na própria sociedade, procurando estabelecer 

relações com outros elementos e promover uma reflexão teórica e/ou prática, muitas 

vezes inspirada em perspectivas pedagógicas, sociológicas, curriculares, psicológicas ou 

mesmo filosóficas (e.g., Baptista, 1999; Cortesão, 1993; Cortesão & Torres, 1996; 

Pacheco, 1994; Vilar, 1992).  Uma terceira categoria inclui livros, com formato mais ou 

menos próximo do manual, mas que estão orientados para a didáctica de disciplinas 

curriculares ou em que a perspectiva didáctica está subjacente à organização dos temas 
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que se apresentam e discutem.  Não se limitando a apresentar a matéria, estes livros 

suscitam a reflexão e a leitura críticas (e.g., Vieira & Moreira, 1993). 

Entre 2000 e 2005 (inclusive), foram analisados nove livros.  Por contraste com o 

que se passou nos anos 80, os livros desta década parecem inspirados em racionalidades 

mais críticas e sociocríticas.  A avaliação das aprendizagens é entendida como um 

processo complexo que faz parte integrante das rotinas pedagógicas das salas de aula.  É 

notória em alguns livros (e.g., Alves, 2004; Fernandes, 2005; Leite & Fernandes, 2002) a 

presença das duas tradições de investigação e de produção teórica mais influentes no 

domínio da avaliação das aprendizagens: a) a tradição francófona, através dos trabalhos 

de Allal (1986, 1988), Allal, Cardinet & Perrenoud (1986), Bonniol (1986), Figari (1996, 

2001), Hadji (1992) e tantos outros; e b) a tradição anglo-saxónica, através de trabalhos 

tais como os de Black & Wiliam (1998, 2006a), Berlak (1992a, 1992b), Gipps (1994), 

Resnick (1987), Stiggins & Conklin (1992) e Wiggins (1998).  

Dos oito livros analisados deste período três elaboram acerca de estratégias de 

recolha de informação avaliativa tais como os portfolios (Coelho & Campos, 2003; 

Miranda & Marques, 2003) e os registos de observação (Veríssimo, 2000) enquanto que 

quatro se poderão considerar livros de reflexão teórica com ênfases diferentes ao nível 

das recomendações de natureza prática (Alves, 2004; Fernandes, 2005; Leite & 

Fernandes, 2002; Rosado & Colaço, 2002).  Por exemplo, o livro de Leite & Fernandes 

está mais orientado para apoiar directamente as práticas dos professores do que qualquer 

um dos outros.  A partir das perspectivas do seu autor acerca do insucesso escolar dos 

alunos, um dos livros faz claras incursões no domínio das políticas educativas quer sob a 

forma de questões que são formuladas, quer sob a forma de reflexões que acabam por dar 
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origem a recomendações concretas (Fernandes, 2005).  Outro reúne num reduzido 

número de páginas algumas perspectivas genéricas sobre avaliação (Cabral, 2003). 

Um dos livros foi escrito tendo em vista a avaliação das aprendizagens no 

domínio das actividades físicas (Rosado & Colaço, 2002).  Alves (2004) e Leite & 

Fernandes (2002) dão vários exemplos concretos de avaliação, nomeadamente no âmbito 

das áreas curriculares não disciplinares do ensino básico.  Por seu lado, Coelho & 

Campos (2003) contextualizam a utilização do portfolio no âmbito da disciplina de 

Português do ensino secundário. 

Tendo em conta as três categorias em que se procuraram organizar os livros 

publicados na década de 90, parece adequado dizer-se que os livros de Coelho & Campos 

(2003), Leite & Fernandes (2002), Miranda & Bernardes (2003) e Veríssimo (2000) se 

incluem na primeira daquelas categorias pois têm a natureza de manuais de apoio directo 

às práticas dos professores, com a inclusão, nalguns casos, de exemplos e de materiais 

passíveis de ser directamente aplicados.  Os livros de Alves (2004) e Fernandes (2005) 

parecem ter um pendor mais teórico e, por isso, seriam incluídos na segunda categoria.  

Finalmente, na terceira categoria, inclui-se o livro de Rosado & Colaço (2002) pela 

didáctica das actividades físicas que lhe está subjacente. 

 

Considerações e reflexões finais 

A descrição, a análise e a síntese dos 59 artigos e dos 34 livros analisados nas 

investigações referidas permitem elaborar um conjunto de reflexões que contribuem para 

caracterizar a realidade da produção científica e da reflexão teórica em Portugal no 

domínio da avaliação dos alunos.  Decidiu-se que neste relatório apenas se discutiriam 
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alguns dos aspectos considerados mais relevantes (para uma análise mais exaustiva ver 

Fernandes (2007) e Fernandes (no prelo)).  Volto a referir que a análise das teses de 

doutoramento e das dissertações de mestrado que também integra o projecto de 

investigação a que inicialmente fiz referência, não altera o essencial das reflexões que 

aqui se elaboram, contribuindo, no entanto, para completar significativamente a 

informação, nomeadamente no que se refere �aos domínios preferenciais de investigação 

ou às metodologias utilizadas pelos investigadores.  Interessa também sublinhar desde já 

que as reflexões que se seguem são consistentes com as que foram recentemente 

produzidas por outros autores a partir, fundamentalmente, da análise de investigação 

empírica realizada no âmbito de programas de pós-graduação existentes nas 

universidades portuguesas (e.g., Neves et al., 2004). 

 

Ausência de uma agenda de investigação.  A grande maioria dos trabalhos 

analisados não reflectem investigação empírica significativa no domínio da avaliação dos 

alunos, particularmente a que é realizada em contextos reais de sala de aula e que se 

possa considerar enquadrada nos principais programas em curso a nível internacional 

(e.g., Black et al., 2002, 2003; Gardner, 2006; Stiggins, 2002, 2004; Stiggins e Chapuis, 

2005).  Este facto parece mostrar que não há propriamente um referente de investigação 

nacional ou internacional que consiga congregar os esforços dos investigadores 

portugueses que trabalham nesta área.  Consequentemente, há uma certa dispersão e 

pouca consistência que é mais notória nos conteúdos dos artigos analisados; ou seja, os 

artigos que relatam a pouca investigação empírica realizada incluem questões de 

investigação que parecem não pertencer a um quadro coerente que permita 
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desenvolvimentos teóricos significativos.  Mesmo no domínio das concepções e práticas 

de professores, que é o que está mais estudado empiricamente, quer as questões 

investigadas quer as metodologias utilizadas parecem não contribuir para a consistência e 

coerência em que a construção de conhecimento se possa basear. 

No que se refere aos 34 livros analisados, apenas em quatro é clara a referência a 

trabalho empírico realizado pelos respectivos autores.  A grande maioria são livros que 

tendem a sistematizar e a reproduzir reflexões teóricas e/ou práticas existentes, sendo 

também muito poucos os que propõem linhas de trabalho ou desenvolvimentos teóricos 

que suscitem a necessidade de discussão e aprofundamento.  Na verdade, o propósito de 

muitos parece ser o de constituírem manuais de apoio às práticas de professores, 

contendo uma sistematização das definições mais relevantes e, em muitos casos, 

instrumentos de avaliação susceptíveis de ser utilizados nas salas de aula. 

Surpreendente, apesar de compreensível, é o facto de se ter produzido um número 

significativo de livros e artigos como reacção a iniciativas do Ministério da Educação no 

domínio da avaliação.  É compreensível que se trabalhe no sentido de sistematizar, 

analisar e interpretar medidas da administração.  É um trabalho que tem que ser bem feito 

sendo necessário e útil, mas há demasiados livros e artigos cujo motivo ou pretexto 

principal são os decretos-lei, as portarias ou os despachos emanados da administração.  

Trata-se de um facto que pode indiciar que a comunidade dos investigadores terá alguma 

dificuldade em ter uma agenda menos dependente das medidas de política ou de gestão 

do Ministério da Educação.  Dito de outro modo, há com certeza um défice de trabalhos 

que se orientem mais por questões que nos ajudem a compreender cientificamente uma 

grande diversidade de problemas que vão desde as dificuldades de pôr em prática a 
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avaliação para as aprendizagens nas salas de aula até à qualidade das avaliações 

sumativas internas e externas.  Estas constatações são essencialmente consistentes com as 

que Neves et al. (2004) produziram relativamente à análise que fizeram a cerca de três 

dezenas de trabalhos de investigação. 

Tal como se tem vindo a afirmar (Fernandes, 1994; 2004; 2005), talvez a 

definição e discussão de uma agenda de investigação possa orientar os esforços dos 

investigadores, tornando o seu trabalho mais útil, pertinente e significativo. 

 

�Ênfase na descrição e na prescrição.  A grande maioria dos artigos e dos 

livros analisados é de natureza descritiva e prescritiva.  Ou seja, há sobretudo uma 

apresentação e descrição de um conjunto de factos, definições e, por vezes, de 

perspectivas teóricas que aparecem como um corpo acabado e completo de 

conhecimentos na área da avaliação das aprendizagens; uma apresentação do que há ou 

do que está feito sem que, verdadeiramente, se produza uma reflexão que mobilize e 

integre um conjunto de contribuições provenientes de domínios tais como a sociologia, a 

psicologia social, a antropologia, as teorias da comunicação, as teorias curriculares ou as 

teorias da aprendizagem. 

Este problema relaciona-se com o que acima se discutiu pois é essencialmente 

através da investigação empírica que se podem suscitar reflexões, enunciar problemas, 

formular questões e relacionar fenómenos, factos e teorias. 

 

Métodos de recolha de informação.  A questão dos métodos de recolha de 

informação destinada a avaliar o que os alunos sabem e são capazes de fazer tem de ser 
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mais investigada, discutida e reflectida.  São muito poucos os artigos e os livros em que 

se pode dizer que há uma reflexão aprofundada acerca de um domínio tão relevante.  É 

notória a tendência para fazer incidir o trabalho neste domínio sobre os testes sendo 

muitíssimo poucos os trabalhos em que se discutem métodos alternativos de recolher 

informação avaliativa junto dos alunos. 

Há necessidade de se compreender como é que essas formas alternativas de 

avaliação funcionam nas salas de aula. 

  As perguntas que a seguir se formulam traduzem apenas algumas das 

preocupações que decorrem de uma análise do que se passa neste domínio. 

 

1. Será possível desenvolver uma avaliação menos dependente 
de verdadeiras baterias de intrumentos e que garanta a 
qualidade da informação que se pretende obter?  Como? 

 
2. Como se poderão seleccionar e utilizar tarefas que possam 

suscitar actividades de ensino, de aprendizagem e de 
avaliação? 

 
3. De que formas é que a partilha do processo de avaliação com 

os alunos e com outros intervenientes poderá permitir a 
obtenção de informação avaliativa de boa qualidade?  Que 
estratégias parecem mais adequadas para concretizar essa 
partilha? 

 
4. Como é que os processos de auto-avaliação, de co-avaliação e 

de hetero-avaliação poderão contribuir para melhorar e 
credibilizar o processo de avaliação? 

 

Estas e, com certeza, outras questões podem contribuir para que se procurem 

métodos de avaliação das aprendizagens dos alunos mais consistentes com as concepções 

e conhecimentos contemporâneos nos domínios do ensino, do currículo e da 
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aprendizagem.  Mas também mais simples, mais realistas, mais significativas para 

professores e alunos e mais aptas para promoverem e melhorarem as aprendizagens. 

 

Avaliação para as aprendizagens e a sua teoria.  A avaliação formativa é 

referida na grande maioria dos artigos e dos livros analisados.  No entanto, são escassos 

os trabalhos em que se discute em profundidade e com a necessária abrangência, quer a 

avaliação formativa, quer a avaliação sumativa, quer ainda as relações entre estes dois 

processos de avaliação.  Provavelmente muitos autores partem do princípio de que 

quando se referem à avaliação formativa todas as pessoas terão um entendimento 

semelhante.  A verdade é que existem vários entendimentos possíveis, alguns dos quais 

pouco terão a ver com uma avaliação formativa contínua, cuja função primordial é a 

melhoria das aprendizagens dos alunos, interactiva, integrada nos processos de ensino e 

de aprendizagem e que cria condições para proporcionar feedback de qualidade aos 

alunos.  Além disso, persistem concepções erróneas acerca da natureza da avaliação 

formativa e da natureza da avaliação sumativa.  A primeira normalmente associada à falta 

de rigor, à subjectividade sem controlo e aos processos informais e a segunda à garantia 

da qualidade, à objectividade e aos processos formais.  Nestas condições, quer no plano 

da discussão teórica, quer no plano da investigação empírica, é necessário empreender 

esforços que contribuam para clarificar estas questões. 

O estudo das relações entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa não pode 

depender exclusivamente do facto de uma estar integrada nos processos de ensino e de 

aprendizagem e servir para os melhorar e a outra ser realizada após um dado período para 

que se possa fazer uma balanço ou uma súmula do que os alunos aprenderam tendo em 
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vista a sua clasificação.  É necessário clarificar se estas duas avaliações constituem uma 

dicotomia, se são dimensões diferentes de um mesmo conceito ou se são 

complementares.  É necessário caracterizar um conjunto de práticas de avaliação mais ou 

menos indiferenciadas que ocorrem nas salas de aula e que poderão estar entre a 

avaliação formativa e a avaliação sumativa.  E será neste terreno que as relações entre as 

duas terão de ser estudadas e compreendidas. 

Estas e outras questões têm de estar presentes na construção de uma teoria da 

avaliação formativa que parece ser relevante para o desenvolvimento informado e 

sustentado de práticas que, comprovadamente, melhoram substancialmente as 

aprendizagens dos alunos (Black e Wiliam, 1998). 

Outras questões passarão necessariamente pelos papéis que professores e alunos 

podem e devem desempenhar no processo de avaliação e que tão pouco discutidos e 

investigados têm sido de acordo com a literatura que aqui se analisou e sintetizou.  

Assim, uma teoria da avaliação formativa poderá basear-se nos três elementos 

fundamentais já anteriormente referidos e nas múltiplas relações entre eles: a) 

compreender os processos de desenvolvimento do currículo nas salas de aula e a sua 

relação com os processos de avaliação; b) compreender os papéis dos alunos e 

professores nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação; e c) compreender os 

contextos, dinâmicas e ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação nas salas de aula 

(Fernandes, 2006). 

A construção teórica estará sempre muito dependente de investigação que seja 

capaz de nos proporcionar retratos tão nítidos quanto possível das realidades e dos 

fenómenos avaliativos que ocorrem nas salas de aula.  É necessário e urgente produzir 
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investigação e conhecimento acerca das práticas avaliativas que ocorrem em contextos 

reais.  É necessário e urgente que a investigação se debruce sobre a natureza das 

interacções sociais que se desenvolvem entre professores e alunos.  E tantas outras coisas 

são necessárias!  Por isso é importante referir que os 59 artigos e os 34 livros publicados 

nos últimos 25 anos revelam que a investigação empírica no domínio da avaliação dos 

alunos ainda está longe de ter a presença e o significado que permitam o desenvolvimento 

desta área científica. 

Independentemente de se reconhecer o caminho que se foi desbravando ao longo 

de duas décadas e meia e tudo o que de positivo já se conseguiu, é necessário ter 

consciência das fragilidades que caracterizam a investigação e a produção teórica num 

domínio que é reconhecidamente imprescindível para transformar e melhorar as actuais 

realidades educativas.   

Pelas razões acima aduzidas parece fazer sentido que a disciplina Questões 

Críticas Da Avaliação Para As Aprendizagens crie oportunidades para que os alunos 

possam analisar e discutir o estado da arte da investigação e da produção teórica para que 

venham a ser capazes de conceber e desenvolver projectos mais úteis, mais pertinentes e 

mais relevantes. 



 132 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROGRAMA 

 

Nas secções anteriores deste relatório apresentaram-se e discutiram-se os 

fundamentos em que se baseia o programa da disciplina Questões Críticas Da Avaliação 

Para As Aprendizagens de que agora se analisam as componentes principais. 

Seria redundante estar aqui novamente a sublinhar e a elaborar acerca dos pontos 

de vista que estão na base do presente programa decorrentes dos principais referentes 

teóricos e conceptuais constantes na literatura de que tenho conhecimento e que tenho 

vindo a estudar ao longo dos anos.  É óbvio que a construção de um programa desta 

natureza resulta de uma conjugação de factores de influência muito diversos tais como: a) 

a literatura de pendor mais teórico e reflexivo; b) a literatura resultante da investigação 

empírica; c) a experiência profissional e académica; d) a análise que se faz das 

necessidades da sociedade, do sistema e dos alunos; e) os contextos em que decorre o 

programa de mestrado; f) os projectos de investigação em que se está envolvido; g) os 

programas que se foram concebendo ao longo dos anos; e h) a discussão e partilha de 

pontos de vista com colegas de profissão.  Todos estes factores influenciaram, de forma 

mais ou menos vincada, o programa que aqui se apresenta e discute.   

Assim, o trabalho de um conjunto significativo de investigadores internacionais 

com quem me sinto mais identificado, partilhando boa parte das suas concepções 

filosóficas, teóricas e práticas, foi relevante na selecção de algumas das questões críticas 

acerca da avaliação contemporânea.  Devo destacar, entre outros, os trabalhos de Linda 

Allal, Harold Berlak, Paul Black, Jean Bonniol, Jean Cardinet, Thomas Crooks, John 
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Gardner, Caroline Gipps, Charles Hadji, Wynne Harlen, Mary James, Gary Natriello, 

Richard Stiggins, Gordon Stobart, Lorrie Shepard e Dylan Wiliam. 

Todos estes autores têm elaborado acerca da natureza da avaliação, discutido o 

seu papel na sociedade e na escola, enunciado os seus principais propósitos, desenvolvido 

investigação empírica que tem sido amplamente divulgada quer em revistas e em livros, 

quer em encontros científicos da especialidade e têm, indubitavelmente, tido uma 

influência significativa nos desenvolvimentos teóricos e conceptuais das últimas décadas. 

Também o trabalho sistemático de investigação empírica e o esforço de 

conceptualização desenvolvido no Reino Unido no âmbito do chamado Assessment 

Reform Group é a todos os títulos notável e contribuiu significativamente para inspirar o 

presente programa. 

Não são ainda muitos os trabalhos de autores portugueses nesta área, sobretudo, 

tal como anteriormente se referiu, os que resultem de investigações em que tenha havido 

recolha de dados em contextos de sala de aula.  Há, no entanto, trabalhos de diversa 

natureza que foram naturalmente considerados (e.g., Baptista, 1999; Barreira, 2001; 

Boavida et al., 1986; Boavida e Vaz, 1987; Campos, 1996; Cortesão, 1993; Cortesão e 

Torres, 1996; Gil, 1997; Neves, 1996; Pais, 1997; Serpa, 2005). 

No que aos alunos diz respeito a concepção desta disciplina teve em conta dois 

públicos: o dos alunos que são professores dos ensinos básico e secundário com vários 

anos de experiência e o dos alunos que terminaram a sua formação em ciências da 

educação, ou em educação, ao nível do 1.º ciclo e que pretendem, ao nível do 2.º ciclo, 

frequentar um mestrado que inclua a realização de uma investigação consubstanciada 

numa dissertação.  A disciplina pode também integrar um plano de estudos de um curso 
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de formação avançada, sobretudo para candidatos que desejem investigar na área da 

avaliação dos alunos.  Mas, na verdade, a sua concepção teve essencialmente em conta os 

dois tipos de candidatos acima referidos. 

 

Objectivos Do Programa 
 

A evolução das sociedades contemporâneas mais desenvolvidas conjugada com o 

contínuo desenvolvimento dos conhecimentos no domínio da educação, têm vindo a 

contribuir para que as escolas, enquanto instituições de serviço público, definam como 

finalidades principais a educação e a formação das crianças e dos jovens no respeito pela 

diversidade dos seus interesses, expectativas e necessidades. 

Os sistemas educativos e as próprias escolas são realidades sociais complexas, 

contínua e sistematicamente analisadas e estudadas sob os mais diversos pontos de vista 

(e.g., sociológico, psicológico, antropológico, económico), que, obviamente, reflectem o 

bom e o mau que caracteriza as sociedades contemporâneas, nomeadamente as suas 

contradições, tensões, instabilidades e inseguranças.  Também ao nível micro-sistémico 

das salas de aula se reflectem as diferentes perspectivas teóricas e práticas e se vivem 

experiências sociais e pessoais que, sob muitos pontos de vista, podem ser decisivas.  

Como neste relatório se tem vindo a referir, a investigação empírica realizada no contexto 

das salas de aula tem mostrado claramente que a avaliação está fortemente relacionada 

com os processos de regulação e de auto-regulação do ensino e das aprendizagens, tendo 

uma marcante e comprovada influência nos resultados dos alunos.  Na era da quarta 

geração de avaliação preconizada por Guba & Lincoln (1989), parece ser geralmente 

aceite que não há propriamente soluções técnicas e/ou tecnológicas que resolvam 
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problemas, tensões e contradições que, na sua essência, são de natureza pedagógico-

didáctica, social, ética e política.  Nestas condições, os desafios a enfrentar pelos 

investigadores, pelos cientistas, pelos teóricos e pelos práticos, passam por compreender 

criticamente o conhecimento disponível, reflectir sobre concepções e perspectivas há 

muito enraizadas nas escolas e nas salas de aula, equacionar possibilidades de revisão das 

práticas e identificar questões críticas que devem ser investigadas.  Desta forma pode 

estar a abrir-se caminho para que a avaliação para as aprendizagens tenha um outro lugar 

na vida das escolas e das salas de aula. 

É tendo presentes as considerações feitas acima que se espera que a frequência da 

disciplina de Questões Críticas Da Avaliação Para As Aprendizagens possa contribuir 

para que os alunos alcancem objectivos tais como: 

 

1. Compreender os fundamentos epistemológicos, ontológicos e 
metodológicos da avaliação para as aprendizagens e da avaliação das 
aprendizagens. 

 
2. Relacionar a avaliação para as aprendizagens e a avaliação das 

aprendizagens. 
 

3. Discernir diferentes concepções de avaliação formativa, identificando 
os elementos essenciais a ter em conta na construção da sua teoria. 

 
4. Compreender a natureza das relações que se podem estabelecer entre 

os elementos que se devem considerar na construção de uma teoria da 
avaliação formativa. 

 
5. Conceber projectos de investigação que possam contribuir para a 

construção teórica no domínio da avaliação formativa. 
 

6. Relacionar diferentes concepções de avaliação, de currículo e de 
aprendizagem. 

 
7. Desenvolver conhecimentos, concepções, atitudes e práticas de 

avaliação que permitam integrá-la nos processos de ensino e de 
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aprendizagem de forma positiva, reguladora, auto-reguladora e 
marcadamente pedagógica e didáctica. 

 
8. Compreender a concepção da sala de aula como um sistema de 

actividade. 
 

9. Utilizar as perspectivas dos sistemas de actividade na concepção e 
desenvolvimento de projectos de investigação no domínio da avaliação 
em contexto de sala de aula. 

 
10. Compreender as questões da avaliação que se apresentam como 

críticas para o seu desenvolvimento conceptual e teórico. 
 

11. Analisar criticamente uma variedade de textos (e.g., artigos de 
natureza teórica e reflexiva, artigos que discutam investigação 
empírica, teses e dissertações académicas) no domínio da avaliação. 

 
12. Produzir textos de natureza crítica que mobilizem, integrem e 

relacionem ideias, conceitos e teorias relativas à avaliação. 
 

De uma forma mais sintética poderá dizer-se que decorre daqueles objectivos que 

o trabalho nesta disciplina deverá contribuir para que os alunos: a) compreendam a 

relevância da construção teórica no domínio da avaliação formativa; b) discutam os 

principais contornos teóricos e práticos de algumas das questões críticas da avaliação 

para as aprendizagens (e.g., clarificação conceptual; relações entre a avaliação formativa 

e a avaliação sumativa; selecção de tarefas; papel dos alunos e professores; a visão da 

sala de aula como sistema de actividade); c) produzam reflexões críticas escritas a partir 

de uma variedade de textos de natureza científica; c) utilizem os instrumentos teóricos e 

conceptuais e a discussão das questões críticas da literatura para conceber e desenvolver 

projectos de investigação que sejam pertinentes, relevantes e úteis.  Isto significa que, no 

fundo, os objectivos da disciplina se organizam segundo três eixos fundamentais: 

Questões Teóricas, Questões Críticas e Concepção de Projectos. 
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Em suma, a frequência desta disciplina deve contribuir para que os alunos 

conheçam e compreendam questões prioritárias de investigação, particularmente no 

domínio da avaliação para as aprendizagens, e sejam capazes de reflectir crítica e 

compreensivamente sobre elas.  Consequentemente, o que se espera é que os alunos 

concebam projectos que, desejavelmente, possam vir a concretizar, cujos problemas, 

contornos metodológicos e finalidades principais possam responder às referidas questões 

prioritárias. 

 

Temas e Conteúdos 
 

Para analisar, compreender e enquadrar devidamente os temas e conteúdos que 

integram o programa desta disciplina, seria necessário considerar todo o elenco curricular 

do curso de mestrado e os programas das respectivas disciplinas o que, naturalmente, não 

cabe no âmbito deste relatório.  Em todo o caso, deve reafirmar-se nesta altura que esta 

disciplina tem uma acentuada especificidade, pressupondo que os alunos já tiveram 

previamente a oportunidade para frequentar outras disciplinas de natureza mais geral no 

âmbito da avaliação dos alunos, assim como disciplinas no âmbito dos métodos de 

investigação em educação e do currículo. 

Tendo em conta a natureza da disciplina e os objectivos que se pretendem 

alcançar, foi decidido agrupar os temas e conteúdos de acordo com as seguintes 

categorias: a) Questões Teóricas; b) Questões Críticas; e c) Questões de Apoio à 

Concepção de Projectos.  Obviamente que há temas e conteúdos que poderiam estar 

listados em duas ou mesmo em todas as categorias porque, por exemplo, não é fácil, ou é 

mesmo impossível, separar questões de natureza teórica das questões de apoio ao 
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desenvolvimento de projectos de investigação.  Em todo o caso a arrumação dos 

conteúdos e temas foi feita de acordo com a ênfase que é dada na abordagem que será 

feita a cada um no decorrer das sessões de trabalho.  Assim, os conteúdos previstos na 

categoria Questões Teóricas, serão abordados tendo fundamentalmente em vista a 

clarificação terminológica e conceptual e os elementos que não deverão deixar de ser 

considerados na construção de uma teoria da avaliação formativa.  No caso das Questões 

Críticas a ênfase é posta na discussão das razões que justificam a pertinência, a 

relevância e a oportunidade de se estudarem e procurarem compreender uma variedade de 

problemas cujas eventuais soluções continuam a ser desconhecidas, sobretudo porque se 

têm investigado pouco ou de forma relativamente incipiente.  Finalmente, na categoria 

Questões de Apoio à Concepção de Projectos foi decidido incluir dois temas com 

intenções diferentes.  Num caso, pretende-se que os alunos conheçam com alguma 

profundidade o panorama da investigação e da literatura teórica e reflexiva produzida por 

autores portugueses no domínio da avaliação dos alunos.  Neste sentido, analisa-se em 

contexto de sala de aula o que aparece reflectido sob a forma de artigos publicados em 

revistas portuguesas de índole científica nos últimos 20 anos.  Para além disso criam-se 

oportunidades para que se analisem trabalhos de síntese relativos aos livros publicados 

assimo como às teses de doutoramento e dissertações de mestrado realizadas em 

universidades com assento no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

(CRUP).  A partir daqui os alunos terão condições para identificar problemas e/ou 

questões que carecem de aprofundamento e/ou de clarificação, podendo assim delinear 

projectos de investigação potencialmente mais significativos. 
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No outro caso, trata-se de poder dotar os alunos com mais um instrumento 

heurístico que lhes poderá permitir investigar práticas avaliativas de professores e alunos 

em contextos reais de sala de aula e, sobretudo, as mudanças que eventualmente possam 

ter lugar a qualquer nível (e.g., interacção social, práticas de avaliação, participação dos 

alunos, processos e resultados da aprendizagem).  Esta parece ser uma questão da maior 

relevância uma vez que, para além da grande variedade de opções metodológicas 

disponíveis, é importante que os investigadores tenham uma elaborada conceptualização 

e enquadramento acerca do que, por exemplo, é uma sala de aula.  A mesma questão se 

colocando quando queremos estudar ou investigar uma escola ou mesmo um sistema 

educativo.  Talvez seja insuficiente considerarmos que a sala de aula é uma realidade 

psicológica, social e cultural complexa e partirmos para o estudo do que lá ocorre com as 

mesmas lentes com que o vimos fazendo há anos.  Talvez necessitemos de um 

enquadramento que nos permita perceber e compreender com mais profundidade a 

variedade de interacções que existem nas salas de aula, tendo em conta todos os 

elementos (e.g., artefactos culturais, objecto, regras, participantes) que, tanto quanto se 

sabe, estão mais ou menos relacionados com os processos e produtos que emanam dessas 

mesmas interacções.  Por isso parece ser significativo explorar as potencialidades da 

Teoria da Actividade e considerar a sala de aula como um Sistema de Actividade. 

Nestas condições, os temas e conteúdos previstos no programa desta disciplina 

são os seguintes: 

Questões Teóricas 
  Natureza das Avaliações 

  Concepções de Avaliação Formativa 
  Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa 
  Avaliação Formativa Alternativa 

Avaliação Das Aprendizagens e Avaliação Para as Aprendizagens 
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Elementos Essenciais na Construção de uma Teoria da Avaliação  

Currículo 
  Domínios do Currículo 
  Tarefas 
  Critérios e Standards 
 Recolha e Síntese de Informação 
 Interacções (antes, durante e após a resolução de tarefas) 

  Professores (concepções, conhecimentos e acções) 
  Alunos (concepções, conhecimentos e acções) 

Contextos, dinâmicas e ambientes de ensino, aprendizagem e 
avaliação 

 
 Relações Entre Avaliação e Teorias da Aprendizagem  
  Perspectiva Behaviourista 
  Perspectiva Cognitivista/Construtivista 
  Perspectiva Sociocultural 

 
 

Questões Críticas 
  Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa Interna 
   Relações entre as Avaliações Formativa e Sumativa 
   Relações entre a Avaliação Formativa e as Aprendizagens 
   Avaliação Formativa, Feedback, Regulação e Auto-Regulação 
   Papel dos Alunos e Professores na Avaliação Formativa 
   Avaliação Sumativa e o Processo de Atribuição de Classificações 
   Avaliação Formativa e o Processo de Atribuição de Classificações 
   Qualidade das Avaliações Formativa e Sumativa Interna 

 
Avaliações Sumativas Externas 

  Relações entre as Avaliações Formativa e Sumativas Externas 
  Questões da Qualidade das Avaliações Sumativas Externas 
  Efeitos das Avaliações Externas nos Alunos, Professores e Escolas 
  Natureza e Qualidade Psicométrica das Provas 
  Relações entre os Rankings e a Qualidade Pedagógica das Escolas 
  Reacções das Escolas aos Resultados das Avaliações Externas 

 
Questões de Apoio à Concepção de Projectos de Investigação 
 Uma Síntese de Trabalhos Publicados em Portugal (1980-2005) 
  Natureza dos Trabalhos 
  Principais Temas Abordados 
  Questões de Relevância, Pertinência e Utilidade dos Artigos 
  Principais Reflexões e Conclusões Acerca dos Artigos Revistos 
  Implicações para Investigações Futuras 
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 A Sala de Aula Como Sistema de Actividade 
  Principais Referentes Teóricos da Teoria da Actividade 
  O Conceito de Actividade e o Conceito de Prática 
  Modelar um Sistema de Actividade 
   Artefactos Mediadores 
   Sujeito 
   Objecto >>>>>> Resultado 
   Regras 
   Comunidade 
   Divisão do Trabalho 
  Modelar a Sala de Aula como Sistema de Actividade 
   Implicações para os processos de investigação 

 

Organização E Clima Das Sessões De Trabalho 
 

A consecução dos objectivos previstos, a natureza teórica e prática da disciplina, 

as tarefas a desenvolver e ainda o facto de se privilegiar uma avaliação de natureza 

eminentemente formativa e contínua, reclamam a assiduidade e a participação activa dos 

alunos em todas as actividades a desenvolver ao longo das aulas. 

Os alunos são fortemente encorajados a participar activamente no 

desenvolvimento das sessões de trabalho quer através das actividades decorrentes das 

tarefas que lhes são propostas, quer através de intervenções que contribuam para o 

esclarecimento e/ou aprofundamento dos assuntos em estudo.  Neste sentido, docente e 

alunos constituem uma comunidade de aprendizagem que funciona num sistema de 

actividade cujo principal objecto consiste nas questões teóricas e de identificação e de 

compreensão de áreas críticas relativas à avaliação dos alunos.  Consequentemente, os 

resultados terão fundamentalmente a ver com o desenvolvimento de conhecimentos 

teóricos e práticos que facilitem a concepção de projectos de investigação e/ou de 

intervenção num dos domínios críticos estudados, assim como de hábitos de análise 

crítica e reflexiva que permitam a mobilização, integração e utilização de uma variedade 
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de conhecimentos.  Um outro importante resultado a alcançar está relacionado com a 

criação de hábitos de cooperação, de colaboração e de reflexão conjunta. 

As regras que se propõem e também as que se vão construindo e instituindo 

destinam-se sobretudo a apoiar o bom andamento dos trabalhos, incentivando a 

participação dos alunos e criando condições para que cada um possa ir melhorando o que 

lhe compete saber e e ser capaz de fazer em interacção com o docente e com os colegas e 

com o apoio de uma diversidade de recursos disponíveis (e.g., biblioteca, bases de dados 

bibliográficas, materiais disponicilizados pelo docente). 

A avaliação para as aprendizagens é a modalidade de avaliação que se privilegia e 

que prevalece ao longo de todo o processo, implicando uma distribuição sistemática e 

deliberada de feedback, escrito ou oral, de natureza descritiva e avaliativa.  Desta forma, 

em cada momento, os alunos ficam a conhecer a situação em que se encontram 

relativamente aos saberes que têm que adquirir e, assim, poderão desenvolver esforços 

para ultrapassar eventuais dificuldades. 

Em síntese, pode dizer-se que as sessões de trabalho decorrem num clima em que 

se privilegiam as atitudes críticas face ao que se lê e estuda, se incentiva a discussão dos 

assuntos, a interacção entre todos os alunos e a crescente autonomia e responsabilização 

dos alunos perante as aprendizagens que são supostos desenvolver. 

 

Tarefas Propostas Aos Alunos 

 

Para além de todo o tipo de actividades que são inerentes à frequência, com 

sucesso, de uma disciplina com estas características (e.g., pesquisa de bibliografia em 
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bases de dados, leituras diversas, consultas com docentes, organização de fichas de 

leitura), cada aluno terá que realizar cada uma das seguintes tarefas: 

 

1. Três Reacções Críticas escritas com, no máximo, três páginas dactilografadas 

a um espaço e meio (Font: Times ou Times New Roman; Tamanho 12).  

Trata-se de uma tarefa a realizar em pequenos grupos, de dois ou três alunos, 

fora do ambiente de sala de aula, que se destina a desenvolver as competências 

dos alunos para analisar, sintetizar, integrar e mobilizar conhecimentos.  

Nestas condições, contribui para que os alunos distingam o essencial do 

acessório, adquiram hábitos de leitura crítica e consolidem conhecimentos.  

Cada uma das reacções críticas diz respeito a um texto previamente indicado 

pelo docente relativo a cada uma das três áreas temáticas do programa.  Os 

alunos deverão referir e discutir tão profunda e criticamente quanto possível, 

as principais ideias, conceitos ou teorias debatidas no texto.  Na sequência do 

feedback escrito recebido os alunos poderão, se assim o entenderem, 

reformular as suas reacções críticas até uma data previamente definida. 

 

2. Indução à Discussão de um Texto.  É também uma tarefa realizada por 

grupos de dois a três alunos em que, fundamentalmente, são apresentados à 

turma, em não mais do que 10 minutos, aspectos que o grupo possa considerar 

essenciais, polémicos, contraditórios, pouco claros ou muito relevantes do 

texto em análise.  O objectivo é o de induzir a discussão por toda a turma do 

texto que, em princípio, deverá ter sido previamente lido e estudado por todos 
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os alunos.  Pretende-se que, através desta tarefa, os alunos façam uma 

apresentação profissional aos seus colegas, isto é, clara, com adequada 

utilização dos meios utilizados e capaz de fazer passar bem as principais ideias 

que querem ver discutidas.  Trata-se de uma tarefa que exige uma assinalável 

capacidade de síntese e uma leitura atenta e profunda do texto para que dele se 

possa extrair o que for considerado mais útil e pertinente.  Em função do 

feedback proporcionado pelo docente, os alunos poderão querer reformular a 

apresentação desta tarefa numa das aulas subsequentes. 

 

3. Discussão de Textos.  Esta é uma tarefa que se realiza em grande grupo 

imediatamente após a que anteriormente se referiu.  Após a indução feita por 

um grupo de alunos inicia-se a discussão dos aspectos mais marcantes (e.g., 

polémicos, críticos, relevantes, úteis, confusos) do texto moderada pelo 

docente ou por um aluno.  Para além dos conhecimentos proporcionados pela 

leitura, estudo e discussão dos textos, incentiva-se e valoriza-se a mobilização 

e integração de perspectivas e contribuições constantes noutras fontes, 

nomeadamente textos anteriormente discutidos.  Todos os alunos são 

encorajados a participar e a fundamentar as suas opiniões.  A discussão é 

sempre acompanhada de uma sistemática elaboração de sínteses dos aspectos 

considerados mais significativos constantes nos textos em análise. 
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4. Comentários Breves.  Esta tarefa é realizada nas aulas por pequenos grupos de 

alunos e, no essencial, consiste na produção de um pequeno texto (máximo 15 

linhas) que se pode referir ao texto discutido na aula anterior, a uma exposição 

do docente ou a qualquer outra razão válida para o efeito, sublinhando e 

discutindo o que pareceu ser mais essencial em cada caso.  Nas primeiras aulas 

os comentários são anónimos, devem ser concluídos em cerca de 15 minutos e 

ter em conta os critérios que são utilizados para todas as outras tarefas e que se 

indicam mais abaixo, tais como a profundidade, a abrangência e a clareza.  

Imediatamente após a sua conclusão os comentários são redistribuídos e 

analisados pelos diferentes grupos, iniciando-se então um período de avaliação 

que envolve toda a turma.  Normalmente o docente solicita a um grupo que 

leia alto o comentário que lhe foi distribuído, pedindo de seguida que o grupo 

proceda à sua avaliação.  A partir daí generaliza-se a apreciação do comentário 

a toda a turma sendo o processo encerrado quando se chega a algum consenso 

ou quando ficam claras as principais linhas de força da avaliação realizada.  

Passa-se depois ao comentário seguinte procedendo-se, sucessivamente, de 

igual modo.  Ao fim de algumas aulas, gerando-se um clima progressivamente 

mais aberto e compreendida a natureza formativa deste tipo de actividade, 

sugere-se que os grupos autores dos comentários saiam do anonimato 

começando assim a participar activamente na avaliação dos seus próprios 

comentários.  Em data a indicar cada grupo selecciona o que considera serem 

os seus dois melhores comentários breves e entrega-os ao docente para análise 

e avaliação mais formalizada. 
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5. Projecto de Investigação e/ou de Intervenção individual que, em caso algum, 

poderá exceder as dez páginas dactilografadas a um espaço e meio, para além 

das páginas com as referências bibliográficas e eventuais anexos. (Font: Times 

ou Times New Roman; Tamanho 12).  O projecto deverá ter bem definidos o 

problema, as questões a que se pretende responder, um enquadramento teórico 

e conceptual, as principais opções metodológicas e uma calendarização com 

especificação das tarefas a desenvolver.  Para além dos critérios que mais 

abaixo se indicam, que serão aplicados sempre que adequado, os projectos 

serão analisados tendo em conta os critérios normalmente utilizados na 

apreciação de trabalhos desta natureza, nomeadamente: 

i. Pertinência, relevância e utilidade do problema/das questões. 

ii. Enquadramento teórico/conceptual. 

iii. Metodologia/Procedimentos/Recolha e análise de dados. 

iv. Clareza/Organização. 

v. Contribuição para a área a investigar. 

O projecto é publicamente apresentado perante toda a turma e na presença de 

pelo menos dois professores do programa de mestrado ou de pós-graduação, 

um dos quais será o orientador.  A apresentação do projecto por parte de cada 

aluno terá a duração máxima de 15 minutos, seguindo-se uma discussão que, 

nos primeiros 30 minutos, se circunscreve aos dois docentes e ao aluno, 

podendo depois generalizar-se a todos os presentes por um período de mais 30 

minutos, podendo assim constituir um momento com um funcionamento 

semelhante ao de um seminário de investigação. 
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Em suma, em geral todas as sessões de trabalho incluem: a) intervenções do 

docente, que aborda conteúdos do programa e/ou faz sínteses sistemáticas das discussões 

que se vão realizando a propósito de textos ou conteúdos programáticos apresentados; b) 

elaboração de pequenos textos (comentários breves) por parte dos alunos como reacção 

crítica a outros textos ou a assuntos tratados na aula, mas também como sínteses de 

consolidação de conhecimentos; c) apresentação e discussão de textos de acordo com os 

temas e conteúdos previstos no programa; e d) actividades sistemáticas de avaliação 

(hetero-avaliação; auto-avaliação; co-avaliação) fundamentalmente a partir de tarefas que 

são propostas aos alunos (e.g., comentários breves, indução à discussão de textos).  Ao 

longo do semestre, nas aulas ou fora delas, individualmente, em pequenos grupos ou com 

o grande grupo, discute-se o andamento dos projectos de investigação e/ou de 

intervenção. 

 

Avaliação 

 

A avaliação nesta disciplina decorrerá ao longo de todas as sessões de trabalho e 

terá em conta a assiduidade e participação dos alunos em todas as actividades 

desenvolvidas durante as sessões de trabalho, o desempenho nas tarefas propostas e, 

naturalmente, a qualidade dos trabalhos resultantes dessas mesmas tarefas.  É um 

processo sistemática e deliberadamente utilizado para promover e melhorar as 

aprendizagens dos alunos baseado em princípios tais como a consistência e o equilíbrio 

curricular, a positividade e a triangulação de métodos, de intervenientes, de espaços e de 

tempos. 
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Como já se referiu, a avaliação será eminentemente formativa, exigindo uma 

participação activa dos alunos nos processos que lhe são inerentes tais como a auto-

avaliação, a auto-regulação e o auto-controlo.  Os alunos terão amplas oportunidades para 

participar em processos de avaliação do seu próprio trabalho e do trabalho dos colegas 

com a participação e/ou colaboração mais ou menos intensa do docente. 

A avaliação formativa estará sempre presente e fará parte integrante dos processos 

de ensino e de aprendizagem permitindo assim que docente e alunos possam regular e 

auto-regular as suas acções, actividades e procedimentos.  Nestas condições, a utilização 

e distribuição sistemática e deliberada de feedback é um elemento fundamental para que a 

avaliação assuma uma natureza eminentemente formativa.  Desta forma a avaliação 

formativa constitui um processo fundamental na indução da reflexão e do pensamento 

crítico dos alunos; trata-se, neste sentido, de um processo que contribui para que os 

alunos mobilizem (e desenvolvam) uma variedade de capacidades cognitivas e 

metacognitivas. 

A avaliação sumativa está naturalmente presente no processo de avaliação da 

disciplina, particularmente no que se refere ao balanço final e global que se fará das 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo em vista a atribuição de classificações.  

A articulação entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa foi já discutida 

anteriormente e está ainda longe de ser matéria clara e resolvida na comunidade de 

investigação.  Para os efeitos que aqui se pretendem, dir-se-á que a avaliação sumativa 

decorre tanto quanto possível dos princípios, métodos e conteúdos da avaliação 

formativa; o que isto significa é que os dados e as informações obtidos no processo de 

avaliação formativa serão inevitavelmente utilizados no processo de avaliação sumativa, 
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obedecendo-se para tal a condições que se poderão desenvolver na discussão deste 

relatório. 

O cálculo da classificação final a atribuir a cada aluno na disciplina baseia-se nas 

seguintes componentes e ponderações: 

1. Assiduidade e participação na elaboração de 
comentários breves escritos (em grupo), assim como 
na sua discussão     20% 

2. Dinamização de uma sessão (em grupo) e participação 
na discussão dos textos destinados às diferentes 
sessões.      20% 

3. Reacções Críticas (em grupo)   20% 
4. Projecto (individual)    40% 

 

Critérios de Avaliação 

 

A avaliação que se desenvolve ao longo das aulas relativamente a cada uma das 

tarefas acima indicadas é essencialmente orientada pelos critérios baixo indicados.  

Relativamente a cada um deles o docente exemplifica, com base em casos concretos, 

diferentes níveis de consecução numa escala ordinal com três níveis.  Nestas condições, 

os principais critérios de avaliação a considerar em cada uma das tarefas acima indicadas 

são, sempre que aplicáveis, os seguintes: 

 

1. Clareza e correcção da linguagem.  A linguagem utilizada, escrita ou 
oral, é clara e correctamente utilizada e permite comunicar as ideias 
sem problemas. 

 
2. Organização.  O trabalho ou a apresentação estão adequadamente 

organizados, permitindo um encadeamento consistente das ideias, 
conceitos ou teorias em discussão. 
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3. Profundidade.  A discussão dos assuntos é baseada num 
enquadramento conceptual sólido, permitindo relacionar ideias, 
conceitos ou teorias. 

 
4. Abrangência.  Sempre que aplicável, a discussão inclui uma adequada 

diversidade de perspectivas e de conceitos ou teorias relevantes. 
 

5. Originalidade.  O trabalho não se limita a reproduzir as referências 
consultadas, discutindo, apresentando ou sugerindo, de forma 
inovadora e/ou criativa, outras formas de abordar ou discutir os 
assuntos. 

 
6. Consistência.  O trabalho está enquadrado conceptualmente e 

constitui um todo cujas partes se articulam entre si de modo coerente. 
 

7. Relevância.  São identificados, apresentados e discutidos assuntos 
relevantes, evitando-se a mera apresentação de lugares comuns ou de 
crenças e opiniões não fundamentadas. 

 

Bibliografia Recomendada Aos Alunos 

 

A bibliografia que se segue é a que considera básica tendo em conta os objectivos 

que foram definidos para a disciplina e os três eixos que presidem à sua organização: a) 

Questões teóricas relativas à avaliação formativa; b) Questões críticas relativas à 

avaliação dos alunos; e c) Questões de apoio à concepção de projectos de investigação.  

De todas as referências indicadas no programa como fazendo parte do que se pode 

considerar uma biblioteca básica a partir da qual se poderão e deverão explorar outras, há 

3 que serão objecto de Reacções Críticas por parte dos alunos e 12 que serão objecto de 

Discussão específica na sala de aula (indução feita por um grupo de alunos, seguida de 

discussão generalizada).  O quadro que se segue identifica estes textos cuja referência 

completa se encontra na lista de bibliografia que se apresenta logo de seguida. 
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Quadro 1.  Textos que serão objecto de Reacção Crítica e de Discussão, organizados por 
tema do programa. 

 
Tema Reacção Crítica Discussão 

Questões Teóricas Black e Wiliam (2006b) Gipps e Stobart (2003) 
Fernandes (2006b) 
James (2006) 

Questões Críticas Harlen & James (1997) Harlen (2006) 
Gipps (1994) 
Black e Wiliam (2006c) 
Stobart (2006) 
Kornhaber (2004) 
Sutton (2004) 
Sturman (2003) 

Questões de Apoio aos 
Projectos de Investigação 
e/ou de Intervenção 

Neves et al. (2004) Fernandes (no prelo) 
Engestrom (1999) 

 

No caso dos livros é seleccionado um ou dois capítulos de interesse (Gipps, 1994; 

Engestrom, 1999).  Ao nível das Reacções Críticas o texto de Black e Wiliam discute os 

contornos de uma teoria da avaliação formativa (Black e Wiliam, 2006b), o texto de 

Harlen e James (1997) discute as relações entre a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa e o texto de Neves et al. (2004) faz uma síntese de investigações realizadas em 

Portugal no domínio da avaliação dos alunos, sobretudo ao nível de dissertações de 

mestrado. 

No que se refere aos textos seleccionados para Indução e posterior Discussão 

foram seleccionados os que asseguram um bom enquadramento para a abordagem de 

questões de natureza teórica fundamentais (e.g., Gipps e Stobart, 2003), que garantem 

uma discussão aprofundada de questões críticas relevantes como é o caso da qualidade 

das avaliações internas (e.g., Black e Wiliam, 2006; Stobart, 2006) e de uma variedade de 

questões relativas aos exames externos (e.g., Kornhaber, 2004; Sutton, 2004) e ainda 
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aqueles que podem apoiar a concepção e o desenvolvimento de projectos (e.g., 

Engestrom). 

Há um significativo número de textos muito relevantes para os fins em vista nesta 

disciplina cuja leitura é sugerida aos alunos como obrigatória e cujos aspectos mais 

essenciais não deixarão de ser abordados nas aulas pelo docente (e.g., Allal, 1986; 

Berlak, 1992b; Cardinet, 1991; Holland et al., 1998; Perrenoud, 1998; Shepard, 2000; 

Wenger, 1998). 

Segue-se agora a lista completa da bibliografia básica recomendada no âmbito da 

disciplina. 

 

Abrecht, R. (1991). L’évaluation formative: Une analyse critique. Bruxelles: De Boeck . 
 
Afonso, A.  (1994).  Comentário.  A prática avaliativa não mudou. Educação, Sociedade 

& Culturas (Secção Diálogos Sobre o Vivido), 1, pp. 174-179. 
 
Allal, L.  (1986).  Estratégias de avaliação formativa: Concepções psicopedagógicas e 

modalidades de aplicação. In L. Allal, J. Cardinet e Ph. Perrenoud (Orgs.), A 
avaliação formativa num ensino diferenciado, pp. 175-209.  Coimbra: Almedina. 

 
Barreira, C.  (2001).  Duas estratégias complementares para a avaliação das 

aprendizagens: A avaliação formadora e a avaliação autêntica.  Revista 
Portuguesa de Pedagogia, Ano 35, 3, pp. 3-33. 

 
Barreira, C.  (2005).  Soluções para a prática da avaliação formativa.  Revista Portuguesa 

de Pedagogia, Ano 39, 2, pp. 137-149. 
 
Barreira, C. & Pinto, J.  (2005).  A investigação em Portugal sobre avaliação das 

aprendizagens dos alunos (1990-2005).  Investigar em Educação, 4, 21-106. 
 
Berlak, H. (1992a). The need for a new science of assessment. In H. Berlak, F. 

Newmann, E. Adams, D. Archbald, T. Burgess, J. Raven e T. Romberg (Eds.), 
Toward a new science of educational testing and assessment, 1-22. Albany, NY: 
State University of New York Press. 

 
Berlak, H. (1992b). Toward the development of a new science of educational testing and 

assessment. In H. Berlak, F. Newmann, E. Adams, D. Archbald, T. Burgess, J. 
Raven e T. Romberg (Eds.), Toward a new science of educational testing and 
assessment, 181-206. Albany, NY: State University of New York Press. 



 153 

Biggs, J.  (1998).  Assessment and classroom learning: A role for summative assessment?  
Assessment in Education: Priciples, Policy & Practice, 5, 1, 103-110. 

 
Black, P. & Wiliam, D.  (1998a).  Assessment and classroom learning.  Assessment in 

Education: Principles, Policy & Practice, 5, 1, 7-74. 
 
Black, P. & Wiliam, D.  (1998b).  Inside the black box: Raising standards through 

classroom assessment.  Retirado em 22 de Outubro de 2004 de 
www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm 

 
Black, P. & Wiliam, D.  (2006a).  Assessment for learning in the classroom.  In J. 
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Avaliação Da Disciplina 
 

A manutenção do real interesse de uma disciplina ao longo dos anos está, em boa 

medida, dependente da avaliação que dele se possa fazer com a colaboração de docentes 

e alunos.  Para além de ser relevante avaliar em que medida os assuntos tratados 

acompanham os desenvolvimentos científicos da disciplina de Avaliação e, em particular, 

da disciplina de Avaliação dos Alunos, também é necessário ter em conta se a disciplina 

responde de algum modo a dinâmicas que vão ocorrendo no sistema educativo.  Em 

função deste tipo de avaliação pode ser necessário proceder a alterações quer ao nível dos 

conteúdos dos programas, quer ao nível do aprofundamento com que determinados temas 

poderão ser tratados, quer ainda ao nível das tarefas propostas e dos métodos de ensino e 

de aprendizagem que se põem em prática na sala de aula. 

Ao longo da minha experiência como docente universitário não foram poucas as 

vezes em que foi decidido proceder a alterações mais ou menos significativas em 

programas de disciplinas como resultado das avaliações sistemáticas que, entre outros 

aspectos (e.g., características dos alunos, elenco curricular de um determinado programa 

de pós-graduação), têm fundamentalmente em conta os dois que acima se mencionaram.  

Julgo que tenho mantido, ao longo dos anos, uma atitude permanente e sistemática de 

reflexão e de disponibilidade para proceder às alterações e/ou ajustamentos que se 

revelem necessários considerando sobretudo a qualidade, a relevância, a pertinência e a 

utilidade da formação que é proporcionada aos alunos.  Mantenho igualmente o hábito de 

auscultar a opinião de outros docentes desta ou de outras universidades, nacionais ou 

internacionais, acerca da natureza das disciplinas que lecciono, dos seus programas e dos 

métodos e procedimentos de ensino e de avaliação utilizados. 
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Como é natural as opiniões dos alunos também têm sido, e serão, devidamente 

consideradas, quer através de auscultações relativamente informais, que sempre se fazem 

no contexto da relação pedagógica, quer através de momentos mais formais em que lhes é 

expressamente solicitado que procedam à avaliação da disciplina tendo em conta, 

nomeadamente: a) o seu programa; b) a sua organização e funcionamento; c) o seu 

significado relativamente às expectativas iniciais; d) o seu significado na formação de 

cada um; e) os materiais e a bibliografia utilizada; f) as dinâmicas de sala de aula; e g) o 

papel científico e pedagógico do docente.  Para além de se irem solicitando ao longo do 

semestre as reacções orais dos alunos a estes e a outros aspectos da organização e do 

funcionamento da disciplina, tenho incentivado a realização deste exercício por escrito no 

final de cada semestre.  Trata-se de um processo ao qual é dada uma grande importância 

e que se reveste de algum formalismo, pedindo-se aos alunos que o encarem com a maior 

seriedade.  Normalmente, nos últimos 20 a 30 minutos de uma das últimas aulas do 

semestre venho pedindo aos alunos que, anonimanente, produzam um texto que resulte da 

sua reflexão acerca daqueles e de outros aspectos da disciplina que considerem 

suficientemente importantes.  Para que os alunos não sintam qualquer forma de 

constrangimento costumo sair da sala solicitando-lhes que depositem na minha caixa de 

correio as suas apreciações.  Como disse, venho utilizando este processo há anos e 

utilizá-lo-ei, naturalmente, no contexto desta disciplina.  Tenho tido a oportunidade de 

verificar que os alunos encaram esta avaliação com grande seriedade. 

As avaliações dos alunos de programas de Mestrado em Ciências da Educação, na 

área de especialização em Avaliação em Educação têm contribuído para concretizar 

alguns ajustamentos que se vieram a revelar necessários.  Fundamentalmente no que se 
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refere ao número de tarefas que era solicitado que, em alguns casos, foi diminuído.  Em 

geral os alunos valorizam muito tarefas tais como a produção de textos escritos de grande 

exigência, como é o caso das Reacções Críticas e dos Comentários Breves.  Tem sido 

bastante apreciada a possibilidade de se discutirem e avaliarem na sala de aula os textos 

que vão sendo produzidos, assim como a qualidade das apresentações ou das induções às 

apresentações.  Outro aspecto que tem sido positivamente realçado é a natureza formativa 

das avaliações que se fazem ao longo do semestre quer através da distribuição sistemática 

e variada de feedback, quer através da possibilidade de reformular os trabalhos que se vão 

realizando. 

Os alunos têm considerado que a falta de tempo é um dos seus principais 

problemas.  Apesar de reconhecer que, em determinadas circunstâncias e situações, os 

alunos ficam assoberbados com trabalho, dificilmente poderei ficar aquém do que 

normalmente é solicitado pois parece-me que está no limite do que parece ser razoável 

tendo em conta as finalidades das respectivas disciplinas.  Em todo o caso, os alunos, na 

sua grande maioria, têm respondido muito positivamente às exigências.  Trata-se, nestas 

condições, de procurar continuar a garantir o desejável equilíbrio entre as exigências da 

formação que se pretende promover e as reais possibilidades dos alunos para 

responderem a essas mesmas exigências. 

Nestas condições, tendo em conta as experiências de avaliação cujos principais 

contornos se acabam de delinear, manter-se-ão também nesta disciplina os procedimentos 

que tenho vindo a utilizar ao longo dos anos em diversas disciplinas de cursos de pós-

graduação. 
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REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta secção fazem-se reflexões relativas a algumas das componentes deste 

relatório de apresentação e discussão da disciplina de Questões Críticas da Avaliação 

Para as Aprendizagens.  Começa-se por se reflectir acerca de algumas finalidades e da 

concepção geral da disicplina, procurando visualizar o seu papel e o seu lugar num 

contexto em que se pretendem induzir determinadas práticas de investigação e de 

avaliação.  Num segundo momento produzem-se reflexões e aduzem-se justificações que 

apoiam a relevância, a pertinência e a utilidade da disciplina.  Depois fazem-se algumas 

considerações adicionais acerca da ideia de se começar a considerar a sala de aula como 

um sistema de actividade tendo em vista a investigação das mudanças nas práticas de 

avaliação dos professores.  A este propósito, fazem-se ainda algumas reflexões acerca da 

questão das mudanças de práticas em contexto de sala de aula. 

Finalmente, elaboram-se algumas considerações acerca da elaboração deste 

relatório. 

 

Acerca das Finalidades E Da Concepção Geral Da Disciplina 

 

A disciplina que é objecto deste relatório está intrinsecamente relacionada com a 

necessidade de se desenvolver investigação empírica acerca das práticas que se 

desenvolvem nas escolas e nas salas de aula e, sobretudo, acerca das mudanças que 

contribuam para melhorar o ensino e a aprendizagem.  Para que uma disciplina desta 

natureza possa realmente ser relevante, pertinente e útil é necessário ter em conta 
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fundamentos teóricos e práticos que permitam identificar as questões teóricas, as questões 

críticas e as questões que permitam apoiar e melhorar a investigação nas salas de aula.  

Consequentemente, a concepção da disciplina baseou-se no estudo e na análise da 

literatura teórica e empírica, na investigação e no trabalho que venho realizando com 

professores há mais de 15 anos e, naturalmente, nos trabalhos de mestrado e de 

doutoramento que tenho acompanhando e/ou orientando (e.g., Almeida, 2006; Barreira, 

2001; Fernandes et al., 1996; Fernandes, 2005; Ferreira, 2005; Gardner (Ed.), 2006; Gil, 

1997; Kellaghan e Stufflebeam, 2003; Neves, 1996; Pais, 1997; Serpa, 2005). 

A avaliação dos alunos ou, como é usual dizer-se correntemente, a avaliação das 

aprendizagens, não é propriamente um conceito simples ou mesmo inocente na medida 

em que pode ter uma grande variedade de propósitos, alguns dos quais contraditórios ou 

mesmo inconciliáveis entre si.   

Poderemos pensar na avaliação como um processo que permite pedir contas às 

escolas através, por exemplo, de resultados de exames externos, muitas vezes 

organizados sob a forma dos chamados rankings.  Outra finalidade da avaliação é a de 

certificar os alunos, isto é, proporcionar informação credível que possa ser utilizada no 

mercado de trabalho ou nos processos de acesso ao prosseguimento de estudos.  Neste 

caso a questão da qualidade da avaliação, ou seja, a sua validade e fiabilidade, assume 

uma importância particular uma vez que, para os efeitos que se pretendem, os resultados 

devem ser comparáveis e permitir que se possa ter um conhecimento bastante 

aproximado do que os alunos realmente sabem.  No que se refere à qualidade da 

avaliação dos alunos são conhecidas e estão empiricamente comprovadas, as sérias 

dificuldades existentes para garantir níveis aceitáveis de validade e de fiabilidade dos 
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testes ou exames que normalmente são utilizados para efeitos de certificação (e.g., Black 

e Wiliam, 2006c; Fernandes, 2005; Stobart, 2006). 

A finalidade ou o propósito que está na base da concepção e organização da 

disciplina de Questões Críticas da Avaliação Para as Aprendizagens é, como aliás o 

próprio nome sugere, a de contribuir, antes de tudo, para melhorar as aprendizagens dos 

alunos.  Trata-se de uma avaliação cuja natureza pouco ou nada tem a ver com a que se 

destina a proporcionar informação para a prestação de contas ou para a certificação dos 

alunos.  Na verdade, a avaliação para as aprendizagens está integrada nos processos de 

ensino e aprendizagem, está presente no dia-a-dia da vida das salas de aula, é muitas 

vezes informal, é contínua, implica a interacção entre os alunos e entre estes e o professor 

e uma participação dos alunos nos processos de regulação, auto-regulação e auto-

avaliação das suas aprendizagens.  Desta forma a avaliação pode proporcionar 

informação fundamental para ser utilizada como feedback pelos professores e/ou pelos 

alunos para que a melhoria das aprendizagens possa ser devidamente apoiada e possa 

efectivamente acontecer.  A avaliação é formativa (ou para as aprendizagens) se as 

evidências que proporciona são realmente utilizadas para adaptar, modificar ou regular o 

processo de ensino para responder às necessidades de aprendizagem. 

Obviamente que a avaliação formativa não pode deixar de ser considerada no 

contexto das escolas e dos sistemas educativos e, por isso, faz sentido estudar e investigar 

as suas relações com outras formas de avaliação, nomeadamente as avaliações sumativas 

externas. 

A Figura 8 faz uma apresentação esquemática simples dos três temas 

organizadores da disciplina destacando as relações que existem entre si.  Assim, a 



 163 

concepção de projectos de investigação e/ou de intervenção decorre dos contributos da 

teoria e das questões críticas que a investigação e a própria teoria, em boa medida, 

identificam.  Por outro lado, o desenvolvimento de projectos pode produzir conhecimento 

e enriquecer a teoria e, simultaneamente, identificar novas questões críticas.  

 

Figura 8.  Esquema simplificado dos temas organizadores da disciplina e suas possíveis 
relações com as realidades da investigação, do ensino, da aprendizagem e da 
avaliação. 
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É evidente que uma das finalidades subjacentes à concepção e ao 

desenvolvimento desta disciplina é a de se saber como é que a avaliação dos alunos pode 

ser utilizada de forma a fazer parte integrante do processo de aprendizagem para que o 

possa melhorar.  Para tal é fundamental que fique bem clara a natureza, o conteúdo e os 

princípios da avaliação para as aprendizagens; ou seja, é necessário saber-se exactamente 

o que implica afirmar-se que, numa dada sala de aula, a avaliação é de natureza 

formativa. E isto porque uma das condições que parecem essenciais para que se possam 

vencer as múltiplas dificuldades de concretização da avaliação formativa é a clarificação 

conceptual.  E, nesta linha, assume uma relevância particular a relação entre a avaliação 

formativa e a avaliação sumativa.  Muitas das avaliações que são consideradas formativas 

não são mais do que avaliações sumativas que se vão fazendo ao longo do tempo com os 

propósitos de obter informações que, mais tarde, contribuam para classificar os alunos, 

ou de verificar se os alunos estão a “acompanhar a matéria”. 

A Figura 8 procura assim articular as três áreas temáticas do programa com 

finalidades que, mesmo que não podendo ser consideradas imediatas, não devem deixar 

de ser consideradas numa disciplina desta natureza.  É o caso da contribuição para a 

mudança nas práticas de avaliação nas salas de aula, orientando-as claramente para o 

apoio às aprendizagens.  Além disso, melhorar o ensino e as aprendizagens são 

obviamente duas finalidades que estão subjacentes na concepção do programa e em todas 

as tarefas que se propõem aos alunos. 

A figura procura também ilustrar a dinâmica da disciplina uma vez que, por um 

lado, tem uma natureza interventiva, procurando contribuir para alterar determinadas 

práticas e realidades sociais, mas, por outro lado, também pode ser objecto de intervenção 
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externa, digamos assim, como resultado das práticas que ela própria procura induzir.  

Esta forma de conceber as disciplinas de pós-graduação pode realmente gerar um fluxo 

constante de informação e de transferência de conhecimento que, a muitos títulos, pode 

ser positiva.  Neste momento, oriento várias dissertações de mestrado a alunos que 

frequentaram disciplinas na área da avaliação cujos princípios, organização, tarefas e 

grandes finalidades são semelhantes ao desta disciplina.  Uma das consequências 

interessantes é o facto de os alunos focarem e delimitarem bem as suas investigações, 

levando a maioria a optar por investigar, em contextos de sala de aula, problemas e 

questões semelhantes. 

Em suma, parece poder dizer-se que cada uma das grandes áreas temáticas do 

programa da disciplina concorre de forma significativa para alimentar cada uma das 

outras através de uma dinâmica interactiva que funciona de forma bastante natural.  A 

ideia de que as três áreas estão fortemente relacionadas e que interagem de forma 

dinâmica com o exterior parece ser relevante para os alunos que, assim, poderão ter 

oportunidades várias para reflectir acerca dos processos de construção e difusão do 

conhecimento científico. 

 

Acerca Da Pertinência, Relevância E Utilidade da Disciplina 
 

Poder-se-á perguntar se é justificável a concepção e organização de uma 

disciplina com as características da que se propõe neste relatório, centrada essencialmente 

em questões teóricas, críticas e de apoio à investigação de práticas de avaliação formativa 

em contexto de sala de aula, e com os objectivos e finalidades que se foram discutindo ao 

longo do relatório. 
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Uma das razões que, por si só, parece justificar a pertinência, a relevância e a 

utilidade desta disciplina ao nível pós-graduado é o facto de a investigação realizada nos 

últimos 20 anos evidenciar que as práticas sistemáticas e deliberadas de avaliação 

formativa contribuem para melhorar muito significativamente o que os alunos aprendem 

(e.g., Berlak, 1992a, 1992b; Black e Wiliam, 1998a, 1998b; Fernandes e Fontana, 1996; 

Fuchs e Fuchs, 1986; Gipps, 1994; Torrance e Prior, 2001).  Ou seja, parece estar bem 

estabelecido que a avaliação para as aprendizagens deverá integrar plenamente as 

práticas de alunos e professores nas salas de aula. 

A investigação também mostra que as práticas de avaliação formativa estão 

essencialmente ausentes da maioria das salas de aula porque, na verdade, elas implicam 

que os professores introduzam mudanças significativas nas suas práticas de ensino.  E 

isto para além de, em geral, terem que questionar e reconstruir os seus sistemas de 

concepções, os seus conhecimentos e as suas práticas (e.g., Boavida, 1996; Campos, 

1996; Fernandes et al., 1996; Ferreira, 2005; Graça, 2003).  Assim, parece fazer sentido 

uma disciplina que de alguma forma contribua para induzir práticas de avaliação para as 

aprendizagens nas salas de aula e as mudanças que lhe são inerentes. 

Quaisquer mudanças que alterem sensivelmente as práticas habituais exigem um 

esforço significativo por parte dos professores e por parte dos alunos e obriga a que se 

assumam certos riscos.  Nestas condições, parece ser importante que os alunos 

(professores e/ou investigadores) compreendam bem questões que são abordadas no 

âmbito da disciplina tais como: a) o enquadramento epistemológico e conceptual da 

avaliação para as aprendizagens; b) o que está realmente em causa quando falamos de 

práticas de avaliação formativa; c) os princípios, métodos e conteúdos da avaliação para 
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as aprendizagens e da avaliação das aprendizagens; d) a qualidade das avaliações; e e) a 

variedade de relações que se podem estabelecer entre os diferentes elementos que estão 

presentes quando ocorrem processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação e que 

devem ser objecto de investigação. 

Quer isto dizer que os alunos (professores e/ou investigadores) não podem deixar 

de ter uma boa preparação teórica e um bom e fundamentado discernimento do que neste 

relatório decidi designar como questões críticas da avaliação para as aprendizagens.  Por 

isso mesmo uma parte do programa da disciplina explora, inicialmente, questões de 

natureza mais teórica para, a partir daí, explorar um conjunto das referidas questões 

críticas.   

Parece oportuno referir nesta altura que as chamadas Questões Críticas são assim 

designadas por razões diferentes.  Nuns casos porque se está em presença de situações 

que não estão resolvidas e que constituem motivo de preocupação pois podem ter 

consequências bastante nefastas para os alunos (e.g., validade e fiabilidade das avaliações 

internas e externas, sumativas e formativas).  Noutros casos porque há situações de 

pendor mais teórico relativamente às quais não há consensos alargados na comunidade 

(e.g., relações entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa; papel e natureza do 

feedback; visões mais sociocognitivas e visões mais socioculturais da avaliação).  Ainda 

noutros casos estamos em presença de problemas que têm um impacto mais imediato na 

sociedade e cujas implicações políticas são mais evidentes (e.g., relações entre os 

chamados rankings e a qualidade do trabalho que se desenvolve nas escolas; reacções das 

escolas às avaliações externas das aprendizagens dos seus alunos). 

Em suma, as diferentes questões críticas incluídas no programa resultam de 

problemas de natureza diversa de que se destacam os seguintes: 
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1. Pedagógicos e Pedagógico-Didácticos (e.g., nas avaliações 
formativas e sumativas internas). 

 
2. Técnicos e Tecnológicos (e.g., nas avaliações sumativas 

externas). 
 

3. Teóricos e Filosóficos (e.g., nas concepções epistemológicas, 
ontológicas e metodológicas subjacentes a diferentes visões 
acerca da avaliação formativa). 

 
4. Políticos e Éticos (e.g., nas decisões relativas à certificação dos 

alunos, nomeadamente no que se refere aos pesos relativos da 
avaliação interna e da avaliação externa; no estabelecimento de 
condições para o desenvolvimento da avaliação formativa nas 
salas de aula). 

 

É evidente que uma dada questão crítica pode suscitar, e normalmente suscita, 

mais do que um tipo de problema. 

Voltando novamente à reflexão sobre a eventual necessidade, interesse ou 

pertinência da disciplina apresentada neste relatório, há uma terceira ordem de razões que 

também contribui para a sua justificação e que se prende com o incentivo que se faz à 

concepção de projectos cuja consecução se realiza no interior das salas de aula.  A 

maioria da investigação realizada em Portugal na área da avaliação não tem sido 

realizada em contextos de sala de aula (e.g., Fernandes, 2007, em publicação; Neves et 

al., 2004).  Noutros domínios de investigação, como, por exemplo, acontece nos casos da 

formação contínua e da formação inicial de professores, verifica-se o mesmo tipo de 

tendência (Estrela, Eliseu e Amaral, 2007; Estrela, Eliseu, Amaral, Carvalho e Pereira, 

2005; Estrela, Esteves e Rodrigues, 2002).  Ambos os conjuntos de trabalhos aqui 

referenciados revelam que são muito poucas as investigações em que se procedeu à 

recolha de dados empíricos nas salas de aula.  Normalmente os investigadores parecem 

preferir recolher dados através de inquéritos por entrevista ou por questionário junto dos 
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professores para que estes lhes relatem as suas práticas e/ou as práticas escolares dos seus 

alunos.  Sem questionar estas opções metodológicas, que permitem recolher informação 

cujo significado não se deve desprezar, a verdade é que dificilmente se poderá ter uma 

visão mais abrangente e mais profunda do que se passa realmente nas salas de aula sem 

que se tenha a oportunidade de observar um apreciável número de aulas (e.g., Black et 

al., 2002; Stiggins e Conklin, 1992).  De facto, sem um número significativo de 

observações não será possível compreender profundamente os fenómenos que de algum 

modo estão relacionados com a avaliação e/ou com as mudanças nas práticas dos 

professores  (e.g., relações dos alunos entre si; relações dos alunos com o professor; 

relações dos alunos com as tarefas).  Consequentemente será difícil progredir do ponto de 

vista da construção teórica. 

Sintetizando, nesta curta reflexão acerca do significado que esta disciplina poderá 

ter referiram-se três justificações: a) o facto da avaliação para as aprendizagens melhorar 

significativamente as aprendizagens dos alunos e, por conseguinte, ser necessário 

clarificar o seu significado e caracterizar bem a sua natureza; b) o facto de a avaliação 

formativa estar ausente da maioria das salas de aula e, por isso, ser necessário analisar e 

compreender profundamente esta situação; e c) o facto de ser muito escassa a 

investigação empírica relaizada em contexto de sala de aula e daí a necessidade de se 

incentivar explicitamente a concepção de projectos de investigação e/ou de intervenção 

cujo contexto seja, precisamente, a sala de aula. 
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Acerca Da Sala De Aula Como Sistema de Actividade 

 
Considerar a sala de aula como um sistema de actividade é um desafio que 

recentemente decidi considerar por três ordens de razões.  Em primeiro lugar porque se 

trata de uma perspectiva que está baseada numa tradição científica ainda relativamente 

pouco explorada entre nós, eventualmente devido a preconceitos de natureza ideológica, 

e que vem sendo utilizada principalmente por investigadores escandinavos, russos e 

alemães (e.g., Bujarski, Hildebrand-Nilshon e Kordt, 1999; Davydov, 1999; Miettinen, 

1999).  Há aqui, deve confessar-se, algum efeito da novidade que aguça a curiosidade 

mas também a necessidade sentida de explorar outras visões, outras possibilidades, na 

esperança, sempre renovada, de que é possível aprender-se mais e melhor com a 

investigação que se vai desenvolvendo.  Na verdade, há uma certa hegemonia das 

tradições anglo-saxónicas e das tradições francófonas em matéria de investigação em 

educação e, muito particularmente, na que envolve a avaliação dos alunos, e parece 

importante que se aprofunde o conhecimento acerca de outras tradições investigativas 

como são, neste caso, a russa e a escandinava.   

Os investigadores acima referidos e outros reuniram numa publicação (Engestrom 

et al., 1999) um conjunto diversificado de trabalhos organizados em cinco áreas: a) 

teoria; b) aquisição da linguagem; c) jogo, aprendizagem e ensino; d) tecnologia e 

trabalho; e, finalmente,  e) terapia em diferentes situações.  Alguns dos trabalhos relativos 

ao ensino e à aprendizagem ilustram bem o papel das perspectivas de Vygotsky na 

criação de alternativas de aprendizagem à chamada estratégia da transmissão que, como 

se sabe, é largamente dominante nos sistemas educativos.  Tais alternativas passam pela 

concretização da chamada estratégia de formação da actividade de aprendizagem que, 
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por natureza, não se restringe a aspectos isolados do conhecimento, orientando-se para a 

personalidade e para o desenvolvimento dos alunos.  Nestas condições, é necessário ter 

em conta toda a complexidade da regulação da actividade que passa por considerar 

componentes cognitivas, emocionais, motivacionais e outras, assim como as relações 

entre elas (Lompscher, 1999).  A estratégia de formação da actividade, isto é, de criação 

das condições para que a aprendizagem possa ter lugar, passa por confrontar os alunos 

com situações problemáticas relativamente às quais não possuem solução imediata.  Não 

cabe no âmbito deste relatório descrever em pormenor todas as características desta 

estratégia, nomeadamente as que a distinguem das abordagens habituais.  Importa apenas 

referir que esta perspectiva está baseada num conjunto de instrumentos heurísticos que 

parecem ser potencialmente úteis na análise de acções e de actividades dos alunos, 

nomeadamente no domínio da avaliação. 

Por outro lado, é de sublinhar que o maior contributo da teoria da actividade para 

o ensino das diferentes disciplinas é o de modelar relações conceptuais básicas dessas 

disciplinas.  A contínua elaboração e utilização desses modelos conceptuais acaba por 

atribuir à disciplina em causa a natureza de uma ferramenta que o aluno pode utilizar 

para resolver problemas e para compreender o mundo que o rodeia.  Por exemplo, 

Hedegaard (1999) refere que, no caso do ensino da disciplina de história a crianças 

dinamarquesas do ensino básico, através de uma abordagem baseada na teoria da 

actividade, a ideia é transformar a história numa ferramenta de trabalho para que as 

crianças se possam relacionar com o seu passado e orientar-se relativamente ao seu 

futuro.  Desta forma, argumenta Hedegaard, há interessantes implicações para o 
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desenvolvimento da identidade cultural e histórica dos alunos, nomeadamente dos que 

pertencem a minorias étnicas. 

A segunda razão que levou a considerar a teoria da actividade na disciplina 

prende-se com o facto de se considerarem, por um lado, o objecto, os sujeitos e os 

artefactos culturais e as relações entre eles como factores decisivos na formação das 

aprendizagens ou dos saberes.  No entanto, e por outro lado, são consideradas as regras 

ou normas, a comunidade (a sala de aula no seu todo) e a divisão do trabalho que acabam 

por funcionar como elementos reguladores de toda a actividade, fundamentais para que 

os resultados correspondam ao que se espera.  Estamos assim perante uma sala de aula 

que é vista como um sistema dinâmico, fortemente interactivo, em que as questões 

sociais, históricas e culturais do grupo são devidamente consideradas na formação de um 

clima propício à formação de estratégias de aprendizagem e de avaliação. 

A terceira razão deriva do facto de vários investigadores da área da avaliação de 

reputação inquestionável (e.g., Black e Wiliam, 2006a) recomendarem que as 

investigações realizadas em salas de aula sejam realizadas tendo em conta que se tratam 

de sistemas de actividade.  Desta forma, referem, mais do que qualquer outra abordagem, 

estaremos em condições de caracterizar claramente as mudanças que eventualmente 

venham a ter lugar nas práticas de ensino e de avaliação dos professores. 

 

Acerca Da Mudança De Práticas Nas Salas De Aula 
 

Apesar das evidências da investigação e de todo o tipo de declarações de 

associações profissionais nacionais e internacionais (e.g., Associação de Professores de  

Matemática, 2006; Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 2003) a 
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avaliação que se pratica nas salas de aula dos ensinos básico, secundário e superior ainda 

não é essencialmente utilizada para promover e melhorar as aprendizagens.  Na verdade, 

o que acontece é que a função sumativa é largamente predominante pois, em geral, a 

atribuição de classificações aos alunos continua a manter-se como uma das mais 

importantes preocupações dos professores.   

A retórica existente para que a avaliação para as aprendizagens predomine nas 

salas de aula é largamente contrariada pelas resistências de toda a ordem às mudanças 

que se preconizam.  Nestas circunstâncias impõem-se reflexões acerca dos processos de 

mudança, muito particularmente ao nível das salas de aula.  Por essa razão o programa da 

disciplina põe claramente essa tónica e procura induzir o desenvolvimento de projectos 

com recurso à teoria da actividade.  Ao mesmo tempo propõe uma discussão e uma 

análise aprofundadas de uma diversidade de fontes de informação (e.g., investigação 

empírica; reflexões teóricas) para que se possam compreender e identificar as questões 

teóricas e críticas de interesse.  Repare-se que a disciplina acaba por também ter 

subjacente a formulação de uma questão mais ou menos óbvia: Verificando-se uma 

disparidade entre o que hoje se sabe acerca da avaliação dos alunos e o que ocorre nas 

salas de aula, afinal que tipo de influência tem o conhecimento disponível nas mudanças 

que se almejam no domínio das práticas de avaliação?  Mais concretamente, em que 

medida é que o conhecimento de Questões Teóricas e de Questões Críticas poderá dar 

origem a Projectos de Investigação e/ou de Intervenção que contribuam para a mudança 

de práticas de avaliação dos professores? 

Evidentemente que a resposta cabal a esta questão ultrapassa largamente o âmbito 

da disciplina mas parece importante que se reflicta sobre ela.  Mudar práticas de 
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avaliação de professores não se pode reduzir à sua participação num projecto de 

intervenção ou numa qualquer modalidade de acção de formação destinada ao seu 

desenvolvimento profissional e à melhoria dos seus conhecimentos.  Mudar práticas 

escolares é um processo muito mais complexo e normalmente longo que exige 

necessariamente mudanças conceptuais profundas por parte dos professores, dos 

responsáveis pela gestão das escolas aos mais diversos níveis, dos próprios pais e dos 

alunos.  Pense-se, por exemplo, no significado e no valor que têm os testes escritos, e as 

avaliações que se traduzem quantitativamente, para cada comunidade escolar e para a 

sociedade em geral, para imediatamente se ficar com a noção de que mudar práticas de 

professores sobre avaliação depende muito dos próprios professores, dos seus 

conhecimentos e das suas concepções, mas depende também de outros intervenientes 

legítimos no processo.  Não admira portanto que existam diferentes concepções ou visões 

acerca da educação, do ensino, da aprendizagem e da avaliação que coexistem nos 

sistemas educativos e que geram tensões complicadas de resolver no contexto de 

processos de mudança.  Os professores podem ser confrontados com mensagens 

contraditórias relativamente a matérias de natureza pedagógica provenientes de fontes de 

informação diferentes (e.g., resultados da investigação, posições de associações 

profissionais, associações de pais, administração regional ou central da educação, 

conselho pedagógico). 

Mudar práticas de avaliação é difícil, demorado e exige a criação de processos de 

apoio, de colaboração e de cooperação entre os professores, particularmente quando a 

cultura da escola e/ou da comunidade em que está inserida está marcada por concepções 
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de ensino, aprendizagem e avaliação que pouco terão a ver com todo o enquadramento 

teórico e conceptual em que se baseia a avaliação para as aprendizagens. 

Tierney (2006) fez o que designou ser uma revisão metódica de 24 artigos cujo 

tema central era precisamente o da mudança das práticas de avaliação nas salas de aula.  

Por revisão metódica a autora entende sublinhar aspectos ou características comuns e 

discutir as eventuais divergências; isto é, não se trata de uma meta-análise, em busca do 

cálculo da dimensão do efeito de um dado tratamento experimental, nem de uma meta-

síntese, em que se procuram sintetizar resultados de um conjunto de investigações. Nesta 

fase de reflexão e de considerações finais deste relatório interessa analisar, embora 

sinteticamente, o trabalho de Tierney na medida em que, curiosamente, o seu problema 

era precisamente o de estudar as eventuais relações entre o conhecimento disponível, ou 

fontes geradoras de conhecimento, e a mudança das práticas dos professores.  Para 

desenvolver a sua investigação Tierney criou um enquadramento em que considerou as 

fontes geradoras de conhecimento (Investigação Avaliativa, Avaliações em Larga Escala 

e Investigação em Educação), as fontes mediadoras desse mesmo conhecimento (Ideias e 

Planos para a Educação, Desenvolvimento Profissional e Concepções de Professores) e as 

práticas de avaliação nas salas de aula.  Na Figura 9 reproduz-se o modelo utilizado pela 

investigadora para analisar os 24 artigos seleccionados. Após a análise dos artigos 

Tierney (2006) pôde constatar que todas as fontes geradoras de conhecimento incluídas 

no modelo estão de algum modo representadas nas dinâmicas traduzidas nos artigos.  No 

entanto é a investigação em educação a única que está bem presente em todos eles.  A 

investigação em avaliação e a avaliação em larga escala estão presentes, respectivamente, 

em três e em nove artigos.  Apesar da confiança nos resultados da investigação em 
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educação como ponto de partida para os processos de mudança, fica claro que não há 

uma relação directa entre aqueles resultados e as mudanças nas práticas de avaliação dos 

professores.  O que os artigos mostraram é que as fontes mediadoras têm, como seria 

aliás expectável, uma influência significativa nas actividades de ensino e de avaliação 

desenvolvidas pelos professores. 

 
Figura 9.  Modelo em que se representam eventuais relações entre as fontes consideradas. 

(Adaptado de Kierney, 2006, p. 241) 
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Os saberes e as novas práticas sobre avaliação decorrem da multiplicidade de 

interacções que se estabelecem e também das tensões geradas pela diversidade de 
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tensões que, eventualmente, poderão estar mais claramente expressas e enquadradas se 

pensarmos nas propostas de Engestrom (1999) decorrentes da teoria da actividade e, 

sobretudo, do correspondente modelo dos triângulos encaixados.  Como atrás se referiu 

este modelo, aplicado à sala de aula, contempla os participantes (sujeitos), os objectos, os 

artefactos e ferramentas culturais, um conjunto de regras, a comunidade (sala de aula) e a 

divisão de tarefas ou do trabalho.  As fortes interacções entre os diferentes elementos do 

sistema de actividade produzem resultados que, evidentemente, podem ser precisamente 

mudanças de práticas.  Por isso, Black e Wiliam (2006) referem que a investigação das 

dinâmicas de mudança no domínio da avaliação formativa deveria basear-se na teoria da 

actividade e, consequentemente, na concepção da sala de aula como um sistema de 

actividade. 

 

Considerações Finais 
 

No presente relatório abordou-se um conjunto de questões de natureza teórica, 

prática e investigativa que, por um lado, visava enquadrar e fundamentar o programa da 

disciplina e, por outro, enunciar princípios e modos de agir que orientem o 

desenvolvimento de projectos de investigação e/ou de intervenção que contribuam para 

que a avaliação para as aprendizagens faça parte da vida das escolas. 

Naturalmente que há questões que dificilmente poderiam ser discutidas no âmbito 

deste relatório, algumas das quais necessitam de reflexão urgente e profunda, como é o 

caso das características psicométricas dos exames, dos seus efeitos nas escolas, nos 

professores e nos alunos ou da consistência das avaliações realizadas nas salas de aula.  

Dir-se-ia que, neste aspecto, está praticamente tudo por fazer pois são necessárias equipas 
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multidisciplinares para estudar seriamente muitos assuntos, como é por exemplo o caso 

dos rankings que anualmente são produzidos pela comunicação social, e a sua 

constituição continua a revelar-se bastante difícil. 

Uma das constatações recorrentes do estudo e da análise da literatura portuguesa 

no domínio da avaliação das aprendizagens é a escassez de investigação empírica e a 

ausência generalizada de estudos realizados nas salas de aula.  A maioria da investigação 

realizada e disponível consubstancia-se em cerca de 70 dissertações de mestrado e 10 

teses de doutoramento, todas naturalmente desenvolvidas no âmbito de departamentos 

universitários.   As disciplinas dos cursos de pós-graduação podem e devem ter um papel 

a desempenhar na definição e/ou consolidação de programas de investigação que 

procurem responder a necessidades teóricas e práticas no domínio da avaliação.  Nestas 

condições, parece prioritária a definição de linhas de trabalho investigativo mais 

centradas nas salas de aula e nas escolas que permitam responder a questões já 

enunciadas em trabalhos anteriores (e.g., Fernandes, 2005, 2007) tais como:  

 

1. Que dificuldades parecem caracterizar os pensamentos, as 
concepções e as práticas dos professores no domínio da avaliação 
para as aprendizagens? 

 
2. Como reagem alunos, professores, pais ou encarregados de 

educação e a comunidade em geral a um processo de avaliação 
genuinamente formativo?  Que papéis desempenham? 

 
3. Como se poderá caracterizar a avaliação que os professores 

designam como formativa?  Há articulações perceptíveis entre a 
avaliação formativa e a avaliação sumativa?  Qual a sua natureza? 

 
4. Que efeitos tem a avaliação externa nas práticas de ensino e de 

avaliação dos professores e nas formas como os alunos organizam 
os seus processos de aprendizagem? 
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5. Que efeitos tem avaliação interna nas motivações e no 
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos? 

 
 

Estas e outras questões devem permitir a identificação de linhas de investigação 

que se reflictam na organização e funcionamento de programas de pós-graduação e das 

suas disciplinas e que contribuam para uma melhor definição do trabalho investigativo.  

É necessário que, no contexto de disciplinas de pós-graduação em que os alunos 

são normalmente professores dos ensinos básico e secundário, se faça um esforço sério de 

formação, articulando-a com a investigação e, naturalmente, com as práticas.  Os 

processos de formação ao nível pós-graduado devem ter um enquadramento tal que 

permitam abordagens alternativas que nada têm a ver com o modelo predominante de 

turmas de professores que praticamente se limitam a ouvir o que os docentes têm para 

dizer.  Ou seja, é necessário conceber abordagens em que a formação é feita com os 

professores e não para os professores, num processo em que as práticas não podem 

deixar de ser um elemento que contextualiza e dá real significado a todo o conjunto de 

perspectivas teóricas, discussões e reflexões que a formação pós-graduada deve 

proporcionar.  Nestas condições, em última análise, a formação pós-graduada só tem real 

sentido se estiver devidamente articulada com as práticas e com os processos de 

investigação. Na verdade, é a partir da investigação que se pode sistematizar um 

importante conjunto de práticas, saberes, estratégias e atitudes que ajudem a reconstruir 

concepções e práticas nos processos de formação.  Por outro lado, a investigação, 

utilizando a formação como contexto, permite-nos perceber os significados que os 

professores atribuem a todo o conjunto de problemas que a avaliação para as 

aprendizagens lhes coloca na organização do seu ensino.  Assim, as disciplinas dos 
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cursos de pós-graduação deverão funcionar como verdadeiros incentivos à concepção de 

projectos que também possam contribuir para apoiar as escolas e os seus professores a 

melhorar as aprendizagens dos alunos através da reflexão e intervenção crítica sobre as 

práticas, através de processos de formação contextualizados e através da investigação 

sistemática de tais práticas e processos.   

Foi também tendo em conta estas e outras ideias de semelhante natureza que se 

concebeu a disciplina que se apresentou e discutiu ao longo das páginas deste relatório. 
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