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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Colegas, 

Preparei e adaptei este texto a partir de outros que tenho escrito e espero que vos sirva como orientação 
para a vossa reflexão acerca da acção de formação que frequentaram. 

Fica desde já o aviso que não escrevo segundo o Acordo Ortográfico de 1990 quando a isto não sou 
obrigado. 

Cordiais cumprimentos, 

Luís Timóteo Ferreira 

Nota: Quem quiser citar ou partilhar este documento ou parte dele, fica desde já autorizado, bastando para tal que indique a referência, como por exemplo: 
Ferreira, Luís Timóteo. “Refletir sobre a prática: o problema da avaliação nos 2º e 3 ciclos”. Conferência proferida no Sindicato dos Professores da Madeira 
(SPM) no âmbito do Encontro Autonomia e Flexibilidade Curricular – Virtudes e Fragilidades, Funchal, 23-24 de novembro de 2018. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 Princípios da reforma 

A actual reforma tem virtualidades e eu acredito nelas, mas identifico também grandes 
constrangimentos, de vária ordem. As virtualidades e constrangimentos exigem mais trabalho, num 
contexto de pouca dignificação da carreira dos professores; exigem mais recursos, num contexto de 
pouca folga orçamental para melhorar as infraestruturas das escolas e para prover as escolas de mais e 
melhores recursos humanos. 

Acho que podemos concordar, sem dispensar a leitura do Decreto-Lei n.º 55/2018 e da Portaria 223-
A-2018, que estas são as ideias gerais e principais sobre a avaliação presentes nesta reforma:  

 A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. 
 A avaliação deve ser reguladora das aprendizagens. 
 É preciso o envolvimento dos alunos para a autorregulação das suas aprendizagens. 
 A avaliação deve estar voltada para o desenvolvimento de aprendizagens mais significativas. 
 A avaliação deve recorrer a vários procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, adequados à diversidade das aprendizagens. 

A transcrição de algumas partes daqueles dois documentos legislativos poderá ajudar a 
fundamentar melhor o resumo presente nos pontos acima. 

Decreto-Lei nº 55/2018: 
Artigo 24.º 

Avaliação interna das aprendizagens 
 

1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a uma 
variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, 
aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 
de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 
vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento 
de processos e estratégias. 
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3 — A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, 
tendo como objetivos a classificação e certificação. 

4 — O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente em pontos de situação ou 
sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das mesmas e os percursos para a sua melhoria. 

5 — A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática nos 
diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, 
fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de 
educação. 

 
Artigo 28.º 

Escala de avaliação 
 

1 — A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se: 
a) No 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma apreciação descritiva em 

cada componente de currículo; 
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina; 
c) No ensino secundário, numa escala numérica de 0 a 20 valores nas disciplinas, módulos, unidades de formação de curta 

duração e formação em contexto de trabalho. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Portaria 223-A/2018: 

Artigo 18.º 
Critérios de avaliação 

1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de 
avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos 
departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em conta, designadamente: 
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
b) As Aprendizagens Essenciais; 
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, 
aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 
2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou 
ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais 
e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
3 — Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume 
nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à 
dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. 
4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 
5 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes. 

 
Artigo 21.º 

Avaliação formativa 
 

1 — A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de 
aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 
2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 
a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer a forma 
como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias 
pedagógicas; 
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que ocorrem; 
c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas 
e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à diversidade das aprendizagens, aos destinatários 
e às circunstâncias em que ocorrem. 
3 — Na análise da informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e adequação de 
procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser prosseguidos objetivos de melhoria da 
qualidade da informação a recolher. 
4 — A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, técnicas e 
instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 
 
 



Os testes e uma cultura de avaliação 

Estas ideias e princípios gerais, que têm aspectos particulares de concretização, esbarram logo à 
partida numa cultura enraizada nas escolas, ou seja, nas mentes de professores, alunos e encarregados de 
educação, uma cultura que sobrevaloriza o teste e a nota. Há uma cultura de teste padronizado e da 
classificação como principal resultado da avaliação. Apesar de existir uma ciência da elaboração de testes, 
que se chama docimologia, há uma tendência para olhar para o teste, para qualquer teste, como 
possuindo um valor quase absoluto no julgamento que o professor faz do que o aluno sabe, 
independentemente da sua qualidade, ou seja, se o teste está ou não correctamente relacionado com os 
objectivos, conteúdos e competências que se propõe avaliar. Quanto a este ponto voltarei mais adiante. 
Vale a pena, porém, ter consciência das conclusões de um grande estudo de 2009 levado a cabo por 
Domingos Fernandes1, um dos principais investigadores portugueses de questões relacionadas à 
avaliação. 

 

“As investigações realizadas no âmbito de programas de mestrado produziram, entre outros, os seguintes 
resultados: 

1. As práticas de avaliação formativa estão longe de fazer parte da vida pedagógica das escolas. A grande maioria 
dos professores reconhece a sua relevância e importância para ajudar os alunos a aprender, mas utiliza uma 
diversidade de argumentos que justificam a inconsistência entre as suas concepções e as suas práticas (e.g., falta 
de formação, necessidade de cumprir o programa). 

2. A avaliação é fundamentalmente um assunto do professor. São poucas as investigações que mostram que 
existe partilha dos processos de avaliação com os alunos, pais, professores ou outros intervenientes. 

3. A avaliação ainda é um processo pouco transparente. Os critérios de avaliação, de correcção e de classificação 
não são, em geral, explicitados nem clarificados com os alunos. 

4. A avaliação tende a ser pouco rigorosa e pouco diversificada. Os testes prevalecem. Foi possível constatar a 
utilização de formas alternativas de recolha de informação num reduzido número de casos. 

5. A avaliação como medida ou como forma de verificar se os objectivos foram ou não atingidos são as 
concepções predominantes. Avaliar para aprender ou para melhorar são concepções que apenas uma minoria 
de professores parece compreender e pôr em prática. 

(…) 

Pode dizer‑se que os resultados e conclusões das investigações realizadas no âmbito de programas de 
doutoramento são essencialmente consistentes com os que se encontraram no âmbito dos programas de 
mestrado. Em todo o caso, destacam‑se aqui as seguintes: 

1. A avaliação das aprendizagens não ocorre de forma contínua e sistemática; a avaliação formativa é pouco 
frequente e mais baseada na intuição dos professores do que na recolha deliberada e propositada de informação. 

2. As concepções e práticas de avaliação dos professores parecem estar fortemente dependentes da cultura 
avaliativa existente nas escolas e na sociedade; neste sentido, a formação inicial e contínua dos professores parece 
ter uma influência limitada. 

3. O objecto de avaliação por excelência é o conhecimento das matérias curriculares avaliado através de testes e 
outros trabalhos escritos que constituem as estratégias privilegiadas de recolha de informação avaliativa. 

4. As reformas educativas têm pouco impacto nas práticas dos professores e na sua consciência profissional. Os 
professores não possuem uma perspectiva crítica sobre os normativos da avaliação porque, em geral, não 
conhecem os seus princípios estruturantes. Talvez por essa razão considerem que os novos diplomas de 
avaliação vieram, acima de tudo, aumentar o trabalho burocrático.” 

 

                                                           
1 Fernandes, Domingos. (2009). “Avaliação das aprendizagens em Portugal: investigação e teoria da actividade”. Sísifo. Revista de ciências 
da educação, n.º 9, mai/ago 09. ISSN 1646‑4990. 



É fundamental que os professores reflictam sobre a cultura de avaliação das suas escolas. Seria 
interessante que os professores comparassem os testes das suas escolas com as conclusões do artigo de 
Domingos Fernandes, ainda que já de há dez anos, e, eventualmente, com outros testes, por exemplo, 
os testes criados pelo concurso da Porto Editora LITERACIA3D ou os testes do TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
ou PISA (Programme for International Student Assessment). Um pouco de humildade não nos ficaria 
mal e, talvez, pudesse fazer-nos relativizar um pouco a forma como tomamos o teste como um retrato 
fiel daquilo que o aluno sabe ou aprendeu.  

 

Avaliação formativa e sumativa 

Se a actual reforma insiste na diversidade dos instrumentos de avaliação, não nos esqueçamos que 
esta diversidade requer maior ênfase na dimensão formativa da avaliação2. A principal discussão que é 
urgente fazer nas escolas é a respeito daquilo que se entende por avaliação formativa e avaliação sumativa. 
Na actual legislação e nos documentos orientadores, as práticas de avaliação formativa são cruciais 
porque estão directamente ligadas à mudança das práticas pedagógicas. A nossa tradição, ou seja, as ideias 
mais correntes que circulam nas escolas, é a de que “a avaliação formativa não conta para nota”. Este é 
um bom ponto de partida porque, até certo ponto, é verdade: os especialistas dizem que não se deve 
utilizar a avaliação formativa para classificar e que a avaliação sumativa também pode e deve servir 
objectivos formativos. O problema são os significados assumidos, por vezes inconscientemente, e 
expressos em forma de atitudes, tanto da parte dos professores, quanto dos alunos: “se não conta para 
nota, então não tem importância”. A avaliação formativa não pode estar subordinada à ditadura da nota, 
não pode ser apenas uma prática vazia. 

 

Uma deriva das percentagens 

O problema da avaliação praticada nas escolas e as características de que se revestem estão 
estreitamente relacionados com uma outra face desta cultura avaliativa existente na escola e na 
sociedade: a existência do que eu tenho vindo a chamar uma deriva das percentagens. Uma deriva é um 
movimento que não se consegue contrariar, é um termo náutico que designa o desvio que sofre um 
veleiro pela acção conjunta da corrente e do vento. É como a deriva dos continentes, um movimento 
que possui uma grande inércia, no sentido da física, ou seja, uma propriedade que os corpos têm de não 
poderem, por si só, alterar o seu estado de repouso ou o seu movimento. É uma imagem que para mim 
caracteriza bem o que vem acontecendo nos últimos vinte ou trinta anos, mas que já vem de trás. É um 
fenómeno de mentalidade, é uma ideologia. Eu tenho vindo a chamar deriva das percentagens a este 
processo que submerge tudo a uma lógica quantitativista, à tentativa de reduzir tudo, toda a realidade 
que se passa nas aulas, nos cérebros e nos sentimentos dos alunos, nas interacções dos alunos com outros 
alunos e com professores, a tentativa de reduzir tudo a uma percentualização, para depois fazer 
excelentes folhas de cálculo e meter tudo lá, até à segunda casa decimal. 

 

                                                           
2 Não podendo aqui demorar-me sobre a questão das diferenças entre as várias noções de avaliação, fica a indicação de um webinar de 
Domingos Fernandes na página da Direção Geral de Educação: Avaliação para as, e das, aprendizagens e qualidade da educação nas salas 
de aula - https://webinars.dge.mec.pt/. Sobre a avaliação formativa seria desejável a consulta dos seguintes documentos existentes também 
na página da internet da Direção Geral de Educação: http://www.dge.mec.pt/materiais-de-apoio  e 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Avaliacao/avaliacao_formativa.pdf. Estes documentos são retirados de uma 
obra colectiva publicada pelo excelente e extinto Instituto de Inovação Educacional, em 1994, Pensar a Avaliação, Melhorar a 
Aprendizagem. 

https://webinars.dge.mec.pt/
http://www.dge.mec.pt/materiais-de-apoio
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Avaliacao/avaliacao_formativa.pdf


A legislação sobre a avaliação 

Ainda que toda a realidade mundana, res extensa, possa ser matematizável, é possível estabelecer 
práticas e critérios de avaliação que não estejam completamente transformados em percentagens, 
porque: 

 A lei não o impõe – e este facto é, por si só, uma garantia daquela possibilidade; 
 A escala de 1 a 5, sendo numérica, não implica, necessariamente, a sua equiparação a 

percentagens ou o entendimento de que a escala pode ser usada ao nível de uma ou duas casas 
decimais, não havendo qualquer referência na lei a esta equiparação; 

 Existe uma tradição, já de muitos anos, que postula a possibilidade de se conhecer a realidade dos 
significados criados pelo homem a partir de métodos que não são os da contagem e da medição. 

De facto, toda a legislação existente, desde a chamada reforma Roberto Carneiro, nada diz, por 
exemplo, sobre a quantificação da avaliação, sobre a paridade da escala de 1 a 5 a percentagens ou sobre 
ponderações percentuais entre domínios disciplinares ou não disciplinares. A lista abaixo enumera a 
legislação desde 1992: 

• Despacho Normativo n.º 98-A/92 (nunca foi revogado) 
• Despacho Normativo n.º 644-A/94 (nunca foi revogado) 
• Despacho Normativo n.º 30/2001 (revogado) 
• Despacho Normativo n.º 1/2005 (revogado) 
• Despacho Normativo n.º 50/2005 (revogado) 
• Despacho Normativo n.º 18/2006 (revogado) 
• Despacho Normativo 6/2012 (revogado) 
• Decreto-Lei n.º 139/2012 (revogado de acordo com a calendarização de produção de efeitos 

fixada no artigo 38º do Decreto-Lei nº 55/2018) 
• Decreto-Lei n.º 91/2013 
• Despacho Normativo nº 9/2014 
• Decreto-Lei nº 55/2018 
• Portaria 223-A-2018 

 

Uma rápida consulta destes normativos deixará claro que qualquer quantificação ou ponderação 
que impusesse uma redução da escala numérica de 1 a 5 a percentagens nunca existiu. Este fenómeno de 
uma deriva das percentagens que tudo submerge denuncia a preponderância de uma mentalidade 
quantitativista simplista que não tem qualquer respaldo na legislação. Nunca a legislação sobre avaliação 
impôs a transformação da escala numérica de 1 a 5 em percentagens, havendo apenas uma excepção que 
confirma a regra. No Despacho Normativo n.º 1/2005, no âmbito do exame do 9º ano, é referido que: 

 

 

 

 

 

 

 

II — Processo de avaliação 
(…) 

Avaliação sumativa externa 
(…) 

44 — A classificação final a atribuir a cada uma destas disciplinas [Língua Portuguesa e Matemática], na escala de 1 a 5, é calculada de acordo 
com a seguinte fórmula, arredondada às unidades: 

CF=7Cf+3Ce/10 
em que: CF = classificação final; Cf = classificação de frequência no final do 3º período; Ce = classificação da prova de exame. 

(…) 
VI — Normas transitórias e finais 

84 — A título excepcional no ano lectivo de 2004-2005, atendendo a que se realizam pela primeira vez os exames nacionais do 9º ano, a 
classificação final a atribuir a cada uma das disciplinas a eles sujeitas, na escala de 1 a 5, é calculada de acordo com a seguinte fórmula, 
arredondada às unidades: 

CF=3Cf+Ce/4 
em que: CF = classificação final; Cf = classificação de frequência no final do 3º período; Ce = classificação da prova de exame. 
85 — A título excepcional no ano lectivo de 2004-2005, atendendo a que se realizam pela primeira vez os exames nacionais do 9.o ano, estes 
incidem sobre as aprendizagens do 9º ano. 



Ora, o que o Despacho Normativo n.º 1/2005 transformou, subtilmente e pontualmente, foi 
precisamente o entendimento da escala de avaliação de 1 a 5 no ensino básico como uma escala 
quantitativa que, podendo ser arredondada às unidades, significava também que poderia ser usada com 
duas ou três casas decimais. Esta fórmula tratou a escala de 1 a 5 como números naturais, logo, sujeitos 
à divisão em casas decimais. E se a escala tivesse outros símbolos? Como a escala de 1 a 5, que nunca foi 
definida naqueles termos, é a mesma para todo o ensino básico, houve o que se poderia chama de 
contágio. Esta excepção inaugurada com o Despacho Normativo n.º 1/2005 é a origem, em termos 
legislativos, de tudo o que sobre este assunto será legislado desde então. Refira-se, no entanto, que este 
“tudo” se restringe ao contexto do exame do 9º ano, dos antigos exames do 4º e do 6º ano e das provas 
de equivalência à frequência. Mas o contágio já estava feito. E se a escala fosse A, B, C, D, E? Não sendo 
numérica, a divisão entre a lógica da classificação dos exames e a classificação interna seria maior e 
obrigaria a uma definição mais explícita – que nunca existiu – para que se pudesse fazer a ponderação 
necessária. Foi nesta indefinição, ou melhor, foi nesta similitude de entendimento da escala de 1 a 5 como 
quantificadora e, por isso, passível de ser transformada numa escala percentual, que cresceu e se 
desenvolveu esta deriva das percentagens que tudo submergiu. É possível que tenha sido a consciência 
daquela indefinição e similitude o que levou o legislador a inscrever a alínea a) do Anexo XII da Portaria 
223-A-2018, de 3 de Agosto: “Classificação aplicável apenas à classificação das provas de equivalência à 
frequência do 4º ano”. Como se houvesse um pudor em assumir que esta é a lógica que preside à cultura 
reinante nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onde vem esta lógica, esta racionalidade quantitativista, que pretende reduzir toda a avaliação 
dos alunos do ensino básico e todo e qualquer registo de notação (um nome técnico em desuso para os 
instrumentos de recolha de informação sobre as aprendizagens) a percentagens? Para onde nos leva esta 
deriva? Não tenho dúvidas que isto vem de longe, mas ganhou nova força nos últimos vinte anos. Não 
tenho muitas dúvidas que isto vem da pressão exercida sobre a escola, desde o início do séc. XXI, por 
governos e opinião pública que vêem nos exames a salvação da escola pública. Não tenho muitas dúvidas 
que isto vem dos exames, da lógica dos exames, ou seja, da ideia de que a única certeza possível para se 
saber o que um aluno sabe, a única prova válida e científica para aferir o conhecimento dos alunos, reside 
na realização de exames. Esta lógica, esta racionalidade, vem de uma colonização que a Universidade faz 
do ensino secundário e que, por sua vez, o ensino secundário faz do ensino básico. Foi por isso que fomos 
o único país da Europa a ter exames no 4º e no 6º ano3. 

                                                           
3 É interessante registar este artigo de opinião de um jornal on-line que é um think-tank do pensamento da direita portuguesa: 
https://observador.pt/opiniao/a-ocde-tem-razao-os-exames-nao-devem-contar/. Neste artigo, discute-se o problema dos exames no 
sistema de acesso ao ensino superior em Portugal, que é praticamente uma situação única na Europa. 
 

Artigo 28.º 
Provas finais do ensino básico 

(…) 
9 — As provas finais do ensino básico são 
classificadas na escala percentual de 0 a 100, 
arredondada às unidades, sendo a classificação 
final da prova convertida na escala de 1 a 5 nos 
termos do anexo XII. 

https://observador.pt/opiniao/a-ocde-tem-razao-os-exames-nao-devem-contar/


Apesar da existência desta subtileza legislativa, este processo de quantificação da avaliação foi feito 
por nós, professores, no interior das escolas, sem que quase nada na legislação4 nos obrigasse a tal e 
relegando ao esquecimento outras formas de compreender e expressar o que é possível e passível de se 
observar quanto às aprendizagens dos alunos. Este processo, sendo uma mentalidade que extravasa e 
que até pode ter tido origem fora da escola, representa a procura, na melhor das hipóteses, de responder 
à necessidade de objectividade na avaliação, protegendo os alunos de arbitrariedades. No entanto, a 
redução de todos os registos de notação a percentagens, para além de não passar de uma simples 
classificação, ilude a objectividade que supostamente queria promover, porque se revela também 
bastante arbitrária, sobretudo nos domínios em que a quantificação é mais difícil. É neste ponto que os 
professores deveriam lutar pela valorização de uma dimensão qualitativa da avaliação. Uma dimensão 
qualitativa da avaliação tem de assumir que a subjectividade do professor, formada e informada, pela 
pedagogia e pela experiência, deve ser rigorosa. 

 

Critérios de avaliação 

O conselho pedagógico, os grupos disciplinares, toda a escola, é quem deve definir os critérios de 
avaliação.  Isto é algo que esteve e está previsto na legislação como competência das escolas. Ao longo 
dos últimos vinte anos, sobretudo a partir da reorganização curricular de 2001, as escolas têm vindo a 
definir, por exemplo, os critérios que ponderam 70% e 30% para os chamados “domínios cognitivo” e 
“domíno relacional”, respectivamente. Outras expressões também surgiram nos documentos das 
escolas: “competências cognitivas”, “competências sócio-relacionais”, “competências metodológicas” … 
Todas elas têm em comum a falta de respaldo na legislação e na literatura académica da psicologia da 
educação, da pedagogia ou do desenvolvimento curricular. É, claramente, um léxico com origem no 
eduquês. 

A divisão entre “domínio cognitivo” e “domínio relacional”, uma das mais comuns e consensuais, 
é anacrónica, desajustada e sem valor heurístico em face da actual legislação. Estes “domínios” não estão 
descritos em nenhuma legislação nacional, de hoje ou do passado. Estes “domínios” têm origem nas 
teorizações sobre objectivos e avaliação que remontam à década de 1960 nos EUA. Todos se recordarão 
de Benjamim Bloom5 e da sua taxinomia dos objectivos educacionais e da subsequente taxinomia do 
domínio afectivo. Quem está familiarizado com este autor reconhecerá claramente que muitas das 
competências descritas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória se enquadram tanto no 
domínio afectivo, como também no domínio cognitivo. As principais competências que estão definidas 
no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, para as quais apontam as Aprendizagens 
Essenciais e, consequentemente, toda e qualquer outra competência que se venha a constituir, por 
exemplo, em Cidadania e Desenvolvimento ou num qualquer DAC (domínio de autonomia curricular), 
são conhecimentos, capacidades e atitudes. É isto que define uma competência6. Por isso, qualquer um 
concluirá que “domínio cognitivo” e “domínio relacional”, tal como estão vulgarmente definidos nas 
escolas, estão em contradição com os normativos actuais e não representam as aprendizagens que lá 
estão descritas como essenciais e finais. A redução e a ponderação daqueles domínios em percentagens 
desenvolveram-se no interior das escolas, num processo nacional de contágio mimético, ou seja, as 
escolas copiam-se umas às outras, submergindo toda e qualquer outra dimensão avaliativa. 

                                                           
4 É significativa a forma acanhada como a questão foi tendo tradução na legislação saída desde 2005. Todos que queiram fundamentar ou 
criticar a deriva das percentagens não podem deixar de consultar a legislação produzida desde então. 
 
5 Em 2001, um grupo de psicólogos e especialistas de questões curriculares e de avaliação produziram uma revisão e actualização da 
taxinomia de Benjamin Bloom: Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, 
Paul R. Pintrich, James Raths, Merlin C. Wittrock. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy 
of Educational Objectives. New York, Longman, 2001. 
 
6 A OCDE tem produzido alguns interessantes documentos estratégicos (https://www.oecd.org/education/2030/). 

https://www.oecd.org/education/2030/


Critérios de avaliação e descritores de desempenho 

A Portaria 223-A-2018, no Artigo 18º, Critérios de Avaliação, refere, explicitamente, a noção de 
descritor de desempenho, sem que ela esteja definida ou clarificada em qualquer outro lugar: 

 
“2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou 
ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 
Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.” 
 

Ora, o que é estranho é que o que aqui está dito é exactamente o que as autoras/coordenadoras 
das Aprendizagens Essenciais fizeram quando as conceberam: as Aprendizagens Essenciais já integram os 
descritores de desempenho e as áreas de competências do Perfil dos Alunos. Por isso, não se percebe o 
motivo de a Portaria que regula a avaliação pedir que se faça o que já está feito. 

Os descritores de desempenho estão alinhados na segunda coluna do documento Aprendizagens 
Essenciais cujo título é: 

 
“AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de:” 
 

Só na disciplina de matemática é que a segunda coluna possui um título diferente, que é 
significativo: 

 
“AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados e tecnologia, os 
alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação 
matemáticos, por forma a que sejam capazes de:” 

 

Se isto não for suficiente para se compreender que o que se pede em termos de critérios de 
avaliação no número 2, do Artigo 8º, da Portaria 223-A-2018, já está feito (ainda que possa ser ampliado), 
ou seja, que são os descritores de desempenho a operar esta ligação entre o que o aluno faz (experiências 
de aprendizagem) e fica capaz de fazer (os objectivos ou competências, cuja tríade, conhecimentos, 
capacidades e atitudes, lhes estão associados, como também as 10 Áreas de Competências dos Perfil do 
Aluno), esta passagem das autoras7 do documento Currículo do Ensino Básico e Secundário – Para a 
construção de aprendizagens essenciais baseadas no Perfil dos Alunos, que esteve na base da concepção 
das Aprendizagens Essenciais, não deixa grandes dúvidas: 

 
 
“Esta explicitação [dos conhecimentos, capacidades e atitudes], de acordo com o documento orientador 
(DGE, 2017), para apoio à construção das AE por disciplina, concretiza-se em enunciados integradores 
expressos em descritores de competências que operacionalizam as aprendizagens pretendidas. Incluem-se 
neste enunciado a identificação dos conhecimentos disciplinares e processos operacionais que lhes são 
próprios.” 
 

Sim, está escrito descritor de competência, mas o contexto semântico é inequívoco para o que 
esteve a ser tratado. Descritor de competência é aqui um claro sinónimo de descritor de desempenho, tal 
como vem sendo definido ao longo do tempo (ver a secção seguinte). Se foi uma gralha, não se pode 
saber, mas não há dúvidas de que o contexto semântico é o mesmo; como não há dúvidas quanto à 
relativa sinonímia entre descritor de desempenho e descritor operativo (presente apenas no documento 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade obrigatória), sendo que este descritor operativo é de carácter 
muito mais geral (talvez porque não ligado a conteúdos específicos) do que os descritores presentes nas 
Aprendizagens Essenciais. 

 
                                                           
7 Na página da Direção Geral de Educação (https://webinars.dge.mec.pt/) há um outro webinar (Aprendizagens Essenciais, 
Maria do Céu Roldão e Helena Peralta) que deve merecer a atenção dos professores, sobretudo a partir do minuto 14’55’’. 

https://webinars.dge.mec.pt/


Problemas com os descritores de desempenho 
A noção de desempenho dos alunos e a sua relação com outras como descritor de desempenho, 

descritor de perfil (apenas presente no documento Aprendizagens Essenciais), descritor operativo (apenas 
presente no documento Perfil dos Alunos), indicador de desempenho, deve merecer toda a atenção dos 
professores porque é fulcral para o desenvolvimento curricular e para a definição de critérios de avaliação 
nas escolas. 

Problema 1: A noção de indicador de desempenho existiu, sim, mas num documento revogado, o 
Programa de Português, de 2009, elaborado pela equipa coordenada por Carlos Reis, da Universidade de 
Coimbra, que dizia na sua página 17: 

“O conceito de desempenho designa aquilo que se espera que o aluno faça, após uma experiência de 
aprendizagem. 

O descritor de desempenho apresenta-se como um enunciado sintético, preciso e objectivo, indicando o que se 
espera que o aluno seja capaz de fazer. Cada descritor cruza conteúdos programáticos com operações de diversa 
natureza (da ordem do saber-fazer, do saber-ser, do saber-estar, do saber-aprender e do saber declarativo); 
O indicador de desempenho é passível de quantificação e idealmente parametrizável, estando associado às 
operações de controlo, de regulação ou de avaliação (nota de rodapé 8). 
nota de rodapé 8 – O indicador de desempenho é aqui referido por razões meramente analíticas, sendo sabido 
que ele diz respeito a questões de avaliação externa, que não são do âmbito deste documento.” 
 

Problema 2: O texto das Metas Curriculares, ainda em vigor e referenciadas como documentos 
curriculares (Decreto-Lei 55/2018, Artigo 3º, alínea d), na sua introdução geral, é inequívoca sobre os 
descritores: 

 
“Em cada ano ou ciclo de escolaridade, para os domínios e, em alguns casos, para os sub-domínios, são definidos 
objetivos gerais que, por sua vez, são especificados em descritores” (p.2); 
“As metas serão acompanhadas de cadernos de apoio, contendo suportes teóricos aos objetivos e descritores 
definidos e exemplos de concretização de alguns descritores e de estratégias e métodos de ensino.” (p.3). 
 

Nas Metas Curriculares de português, página 3, a noção aparece ainda mais bem definida: 
 
“As Metas Curriculares definem, ano a ano, os objetivos a atingir, com referência explícita aos conhecimentos 
e às capacidades a adquirir e desenvolver pelos alunos, estabelecendo os descritores de desempenho (nota de 
rodapé 1) que permitem avaliar a consecução dos objetivos. 
nota de rodapé 1 - O descritor de desempenho consiste num enunciado preciso e objetivo, por meio do qual se 
refere o que se espera que o aluno seja capaz de fazer no final do ano letivo. (…) 
“Nas Metas Curriculares estão elencados objetivos e descritores de desempenho avaliáveis, permitindo que os 
professores se concentrem no que é essencial e ajudando a delinear as melhores estratégias de ensino. Os 
descritores de desempenho dos diferentes objetivos foram selecionados e elaborados no sentido de permitirem 
que cada um deles seja objeto de ensino explícito e formal.” 
 

Problema 3: Nos documentos actuais não há uma clarificação da noção de desempenho. No 
contexto da concepção de práticas pedagógicas e de estratégias de ensino e aprendizagem, o Decreto-Lei 
nº 55/2018, Artigo 21º, Dinâmicas Pedagógicas, nº3, alínea d), refere: 

 
“3 — Com vista ao desenvolvimento de aprendizagens de qualidade e incorporando medidas enquadradas nos 
instrumentos de planeamento da escola, na ação educativa deve, entre outras, garantir -se:  
(…) 
d) A adequação, diversidade e complementaridade das estratégias de ensino e aprendizagem, bem como a 
produção de informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos;” 
 

No contexto da avaliação, a Secção III - Avaliação das aprendizagens - Artigo 22.º - Finalidades, 
refere: 

“1 — A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, 
tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que 
se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 
avaliação.” 



Sobre os “Efeitos da avaliação”, o Artigo 27.º, refere: 

“2 — Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa recorre a dispositivos de informação 
detalhada sobre os desempenhos dos alunos e apoia a sua orientação escolar e vocacional.” 

 

Problema 4: Os documentos das Aprendizagens Essenciais das várias áreas disciplinares, ao longo 
do ano de experimentação nas escolas, surgiram com uma noção, a de descritor de perfil dos alunos, 
localizada na quarta coluna do documento. Em 2017, no documento Currículo do Ensino Básico e 
Secundário – Para a construção de aprendizagens essenciais baseadas no Perfil dos Alunos, no ponto 3.2.1 
(p.11-12) “Operacionalização/Harmonização das AE enquanto referencial curricular comum decorrente 
do PA”, as autoras referiam que:  

 
“As opções nesses domínios, bem como os descritores associados ao Perfil dos Alunos, são dos professores e 
seus coletivos. Esta tarefa deverá assumir-se como um trabalho de construção curricular na ação, a desenvolver 
nas escolas que integram o Projeto-Piloto Autonomia e Flexibilidade Curricular, no ano letivo 2017/2018, com 
apoio das equipas envolvidas, a diversos níveis.” 

 

Quando os documentos das Aprendizagens Essenciais saíram para consulta pública, já lá estavam 
os 13 adjectivos que constituem os descritores do perfil dos alunos. Alguns estão presentes em certas 
disciplinas, outros não. Só como exemplo: 

 

• Crítico /Analítico – presente em MAT, CN, HGP, ING, TIC / ausente em PT. 
• Autoavaliador (transversal às áreas) – presente em MAT, CN, HGP, ING, TIC / ausente em PT. 
• Cuidador de si e do outro – presente em MAT, CN, ING, TIC / ausente em HGP e PT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é fácil perceber a sua utilidade, a sua relevância para o desenvolvimento curricular, como 

também não é fácil perceber o seu papel na concepção de práticas pedagógicas e estratégias de ensino e 
aprendizagem e muito menos no contexto das experiências de aprendizagem dos alunos. Aqueles 
adjectivos não são descritores. Os descritores operativos do documento Perfil dos Alunos, apesar de 
muito amplos e gerais, são muito melhores e são, de facto, descritores. Eu acho que aqueles adjectivos 
deveriam ser abandonados. Ou deveriam tornar-se, de facto, descritores. Mas, assim, sobrepor-se-iam 
aos descritores de desempenho, presentes na segunda coluna das Aprendizagens Essenciais, e aos 
descritores operativos do Perfil dos Alunos. Ou não? Talvez seja um exercício a fazer. Ou deveria ter sido 
feito antes da reforma pelos técnicos e docentes universitários do Ministério da Educação e pelos 
professores das escolas onde o projecto esteve em experiência? Assim como existem, parecem não ter 
qualquer valor para além da formalidade de os inscrever numa qualquer matriz. 

 
 
 

13 descritores do perfil dos alunos (existentes apenas nas Aprendizagens Essenciais) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Criativo (A, C, D, J) 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Questionador (A, F, G, I, J) 
Crítico /Analítico (A, B, C, D, G) presente em MAT, CN, HGP, ING, TIC / ausente em PT 

Autoavaliador (transversal às áreas) presente em MAT, CN, HGP, ING, TIC / ausente em PT 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) presente em MAT, CN, ING, TIC / ausente em HGP e PT 



Antes da avaliação: a mudança das práticas 

Houve, desde há muito, nos normativos, uma retórica sobre a avaliação formativa que não se 
traduziu em mudanças das práticas. É certo que esta reforma tenta, mais uma vez, pela inscrição de 
princípios e orientações na lei, que as práticas de avaliação formativa sejam efectivamente utilizadas para 
a melhoria das aprendizagens. Portanto, é compreensível que a tónica seja posta não só nas mudanças 
das práticas avaliativas, mas das práticas pedagógicas em geral. 

O documento Currículo do Ensino Básico e Secundário – Para a construção de aprendizagens 
essenciais baseadas no Perfil dos Alunos (2017), é um documento oficial que explica o rationale 
subjacente ao processo de construção da reforma: 

 
“É neste quadro que se situa o início de uma redefinição, em curso, do Currículo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário, mediante a construção de um Referencial Curricular, que tem como passos iniciais, até este 
momento, o estabelecimento do Perfil dos Alunos (PA) no final da escolaridade obrigatória (Perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória, ME, 2017) e o estabelecimento de Aprendizagens Essenciais (AE) no 
conjunto do currículo, orientadas por esse PA e articuladas entre si no plano horizontal e vertical. O presente 
documento reporta-se ao início deste processo, relativamente às AE definidas para os anos iniciais de cada 
ciclo.” (p.3-4). 

 

O referido documento justifica como as Aprendizagens Essenciais foram concebidas tendo em 
conta o Perfil dos Alunos: 

 
 “estabelece-se uma base de referência para o modo de articulação das AE com o PA” (p.5); 

 
 “O resultado expresso no Perfil dos Alunos será assim construído gradualmente ao longo do percurso curricular 

em causa” (p.7); 
 

 “3.1.4. As AE, enquanto elementos do Referencial Curricular, apoiado no PA, deverão caracterizar-se assim (a) 
pela riqueza e solidez dos conteúdos - os indispensáveis para a construção significativa do conhecimento próprio 
de cada disciplina - e (b) pela riqueza dos processos cognitivos a desenvolver nos alunos para a aquisição desses 
conhecimentos.” (p.8). 
 

Neste documento, as referências à avaliação são mínimas (apenas na página 6 e no esquema 1) 
porque o que importa é frisar a centralidade de concepções e práticas de desenvolvimento curricular que 
têm como grande referencial de processo as Áreas de Competências do Perfil dos Alunos que enformam 
as Aprendizagens Essenciais e as práticas que se querem renovadas (veja-se a coluna “ações estratégicas 
de ensino orientadas para o perfil dos alunos” nas AE): 

 
 “3.1.3. A componente do referencial curricular que designamos por Aprendizagens Essenciais (AE) terá, assim, 

de expressar esta tríade de elementos (conhecimentos, capacidades e atitudes) ao longo da progressão curricular, 
explicitando: (a) o que os alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 
indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos), (b) os processos cognitivos que devem 
ativar para adquirir esse conhecimento (operações/ações necessárias para aprender) e (c) o saber fazer a ele 
associado (mostrar que aprendeu), numa dada disciplina - na sua especificidade e na articulação horizontal entre 
os conhecimentos de várias disciplinas -, num dado ano de escolaridade, integrados no ciclo respetivo e olhados 
na sua continuidade e articulação vertical.” (p.7-8); 

 
 “O documento curricular designado por AE deverá, assim, explicitar para cada ano, de cada disciplina, os 

elementos definidores do conceito de AE, tal como a DGE as define (conhecimentos, capacidades e atitudes), 
os traços identificadores do desenvolvimento do PA (os traços do PA que se espera que cada disciplina ajude a 
desenvolver) e que, em síntese (visão, valores, competência), são identificados do modo que a seguir se 
explicita.” (p.11). 

Aquilo que parece estar no centro desta proposta de desenvolvimento curricular são as práticas 
pedagógicas e as estratégias de ensino e aprendizagem dos professores. Mas também, e, talvez, 
principalmente, retomando uma noção antiga e cheia de significado, são as experiências de aprendizagem 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/ae_documento_enquadrador.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/ae_documento_enquadrador.pdf


por que passam os alunos que ocupam a centralidade do referencial curricular que, através das 
Aprendizagens Essenciais, apontam na direcção do desenvolvimento gradual das competências elencadas 
no Perfil dos Alunos. 

As experiências de aprendizagem, concebidas e planificadas pelo professor, são aquilo que o aluno 
realmente faz e não o que o professor escreve ou diz que vai fazer. É a partir das experiências de 
aprendizagem que se pode estabelecer ligações aos conteúdos disciplinares e aos conteúdos de outras 
disciplinas (conhecimento factual e conhecimento conceptual); aos procedimentos, habilidades, 
capacidades (conhecimento procedimental); à reflexão e auto-reflexão, crítica e auto-crítica, estratégias e 
tácticas (conhecimento meta-cognitivo); às atitudes e valores. Enfim, é a partir das experiências de 
aprendizagem que se podem estabelecer ligações aos Perfis e às Aprendizagens Essenciais: o esquema 1 
(“O currículo a aprender/a avaliar”, página 6) e o esquema 2 (“Ação”, página 9) são muito claros quanto 
a esta ligação, ou subordinação, das Aprendizagens Essenciais ao Perfil dos Alunos. 

“As Áreas de Competências agregam competências entendidas como combinações complexas de 
conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em contextos diversificados. 
São de natureza diversa: cognitiva e metacognitiva, social e emocional, física e prática. Importa sublinhar que 
as competências envolvem conhecimento (factual, concetual, processual e metacognitivo), capacidades 
cognitivas e psicomotoras, atitudes associadas a habilidades sociais e organizacionais e valores éticos.” (Perfil dos 
Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória; p.9). 
 

Ora, é preciso não esquecer a importância da terceira coluna das Aprendizagens Essenciais, que 
tem como título Ações Estratégicas de Ensino Orientadas para o Perfil dos Alunos, e, mais uma vez, a 
importância que as mentoras desta reforma dão a estas estratégias, algo que está patente no webinar já 
foi indicado8.  

Não deixa de ser interessante notar que, há quase trinta anos, em 1991, foi escrito algo semelhante 
sobre a noção de conteúdo. Leia-se com atenção o que foi escrito no volume 1 dos Programas do Ensino 
Básico, que era um volume geral dos muitos programas ainda hoje em vigor, como por exemplo, o de 
ciências naturais, educação física, educação musical, educação visual, história (3º ciclo), história e 
geografia de Portugal, inglês (http://www.dge.mec.pt/documentos-curriculares-em-vigor): 

“O conceito de conteúdos adoptado é abrangente, comportando conotações diversas nos diferentes programas, 
consoante a natureza das áreas disciplinares. Os conteúdos referem-se, com efeito, tanto aos elementos 
substantivos do conhecimento – factos, conceitos, princípios, generalizações – como ao domínio de 
procedimentos e destrezas nas áreas do conhecimento intelectual e científico ou da expressão verbal, estética e 
motora. Se bem que estes últimos, enquanto se identificam com capacidades e aptidões, sejam visados como 
objectivos de ensino-aprendizagem, reconhecer a sua inclusão no âmbito dos conteúdos é tomá-los também 
como objecto sobre que incide a aprendizagem. Em certas disciplinas, como a Língua Portuguesa, a 
Matemática ou a Educação Física, os processos – conjuntos de acções ou estratégias, mentais ou motoras, 
ordenadas para a obtenção de um produto final – constituem mesmo o núcleo fundamental dos conteúdos 
programáticos. Este entendimento evidencia a linha cognitivista que, de modo não sistemático, mas, todavia, 
marcante, informa o conjunto dos programas. (Ministério da Educação. Ensino Básico- 2º Ciclo. Organização 
Curricular e Programas, vol.1, 1991, p.43). 
 

É bastante claro que os documentos de referência para a planificação e a avaliação (Aprendizagens 
Essenciais e Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória) contêm competências (conhecimentos, 
capacidades e atitudes) que não se encaixam na tradicional divisão “domínio cognitivo” e “domínio 
relacional”. Goste-se ou não, as 10 Áreas de Competências do Perfil dos Alunos são orientações mais do 
que suficientes – e vinculativas – para abranger sob elas as Aprendizagens Essenciais específicas de cada 
disciplina, os conteúdos e as práticas de avaliação formativa indispensáveis. 

 

                                                           
8 https://webinars.dge.mec.pt/webinar/aprendizagens-essenciais 

http://www.dge.mec.pt/documentos-curriculares-em-vigor
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/aprendizagens-essenciais


 
Conclusões (sempre parciais e provisórias) 
Cotejando os critérios gerais de avaliação de muitas das escolas do país, facilmente disponíveis na 

internet, constata-se que aquilo que Larry Cuban chamou de a gramática das escolas 9 se consubstancia 
numa enorme paráfrase, ou seja, numa prática em que as escolas se copiam e se inspiram umas nas 
outras, existindo assim como que um sentimento de segurança e de consenso, lamentável e infelizmente 
falso. O argumento é simples, porém falacioso: “se é o que toda gente faz em todo o lado, então deve 
estar certo”. 

Exactamente ao contrário desta lógica quantitativista, desta deriva das percentagens, é bastante 
claro que esta legislação volta a insistir na avaliação formativa, na sua diversificação, no contínuo 
ajustamento de planificações e estratégias, no claro feedback dado aos alunos e encarregados de educação 
e na participação dos alunos através da auto-regulação das suas aprendizagens, ou seja, de práticas 
efectivas de auto-avaliação, na necessidade de os professores elaborarem instrumentos diversificados e 
relatos descritivos sobre o processo de ensino-aprendizagem. O que existe, com ênfase, nos documentos 
e normativos, é a preocupação com os tipos e com a diversidade da avaliação e não com os critérios. Mas 
estes têm de ser discutidos nos grupos disciplinares por causa das idiossincrasias das áreas do 
conhecimento e das experiências de aprendizagem que os alunos têm nas diversas disciplinas. Os critérios 
gerais das escolas poderiam ser simplesmente princípios e orientações que guiariam os critérios 
específicos das disciplinas, esses, sim, fundamentais, para não deixar inverter o espírito do conceito de 
avaliação presente nos documentos e normativos. Isto é crucial que seja regulado pela escola, pois a 
confusão gerada pela difícil convivência de lógicas distintas pode ter como efeito perverso a tendência de 
os professores se agarrarem aos elementos avaliativos sumativos, mais propícios à transformação em 
percentagens e facilmente quantificáveis em folhas de cálculo, portanto às práticas avaliativas que têm 
como única preocupação classificar os alunos e que, na verdade, corresponde às práticas mais usuais 
desde sempre, como provou a investigação de Domingos Fernandes, já citada. 

Como última conclusão, obviamente, uma coisa teria de cair, forçosamente: a ponderação 
percentual como critério de avaliação. O problema das ponderações percentuais esquece ou omite que 
a avaliação é um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e não uma média ou moda 
ou mediana, ainda que aquele juízo as possa conter como elemento, formador e informador, do juízo 
global. Ponderar é uma actividade racional que não se reduz a fazer contas. 

Nós sabemos avaliar, mas temos de nos livrar de parte desta deriva das percentagens para 
podermos produzir enunciados consistentes, e tendencialmente objectivos, que reflictam o que é 
possível reflectir das aprendizagens dos alunos, porque as aprendizagens não se dão a conhecer 
facilmente, não são apenas comportamentos observáveis, não aparecem apenas nos testes, porque as 
aprendizagens são processos cognitivos que ocorrem no interior do cérebro dos alunos. 

Estou convencido de que a reforma tem virtualidades, mas eu também estou convencido de que 
nós, professores e professoras, nós, a escola, nós que deveríamos, todos, fazer a interpretação do 
currículo, nós que somos os principais agentes do desenvolvimento curricular, e não só alguns que se 
acham os donos da escola, nós estamos a criar constrangimentos dentro da escola. Nós não estamos a 
valorizar a avaliação formativa, não queremos pensar nela ou queremos que ela se reja pela mesma lógica 
da avaliação sumativa ou da classificação e certificação – que são coisas diferentes. Nós estamos a 
aumentar esta deriva das percentagens, estamos a submergir tudo e estamos a desvirtuar o espírito da 
reforma. Uns, fazem-no por indiferença, outros por ignorância, mas outros há que o fazem por má-fé. 
Persistir em continuar a “verter vinho novo em odres velhos” revela, para além de incapacidade de 
adaptação e de interpretação, um certo medo em assumir uma mudança que se impõe. A manutenção 
de incongruências e inconsistências só tornará o trabalho dos professores mais penoso. 

                                                           
9 http://media.myunion.edu/faculty/williamsb/EDU504/Tyack%20and%20Cuban,%20Why%20the%20Grammar%20of%20Schooling%20Persists1.pdf  
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